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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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(111)  21664 

(151)  08/11/2017 

(181)  23/06/2018 

(210)  KS/M/ 2008/1081 

(732)  British American Tobacco Italia S.p.A 

Via Amsterdam, 147,00144 Roma, Italy, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama   

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   cigare, duhan, produkte të duhanit, shkrepsa, çibrita, çibrita, artikuj për 

duhanpirës   

 

 

 

(111)  21821 

(151)  22/11/2017 

(181)  25/06/2018 

(210)  KS/M/ 2008/1135 

(732)  ETI ELEKTROELEMENTE d.d. 

Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovenia, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente për përçimin, ndërrimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollimin e lelktricitetit;materiale dhe pajisje shtesë për implantet 

elektrik;siguresa lidhëse;ndërprerës qarku;çelësa shkëputës;kuadro për shperndarjen e 

elektricitetit në industri dhe shtëpi;tuba prej qeramike për përçuesit elektrikë;elementet 

kontraktuese për materialet e imperative elektrike;pajisje mbrojtëse dhe komponentë të 

përfshira në këtë klasë;intrfonë;siguresa lidhës elektrike për mbrojtjen e gjysmë-

përçuesve;çelësa për mbrojtje nga korrenti;çelësa instalimi;shkarkues të mbi 

tensiontit;bllokues të ngretjes së menjëhershme të tensionit;siguresa;akumulatorët 

elektrikë;zile elektrike alarmuese;aparate elektrike për asldim;tel bakri, i izoluar;sirena 

elektrike;çelësa celulash (elektricitet);impiante elektrike për kontroll nga largësia të 

operacioneve industriale;zile elektrike të derës;kanalizime elektrike;aparate elektro-

dinamike për kontroll të sinjavele nga largësia;bobina elektromagnetike;kabllo 
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elektrik;konektorë (elektricitet);kontakte elektrike;kontaket elektrike për metalet e 

çmueshme;materiale pë rrjetet e ushqimit të elektricitetit (tela, kabllo);pajisje elektrike për 

matje;tubacione (elektricitet);mbrojtës nga rritja e menjehershme e voltazhit;konvertorë 

elektrikë;përçues elektrikë;terminale (elektricitet)l kuti vendtakimi (elektricitet);kuti 

shpërndarëse (elektricitet);kuti degëzuese (elektricitet);panele shpërndarëse 

(elektricitet);konsole shpërndarëse (elektricitet);aparate rregulluese elektrike;indikatorë 

(elektricitet);konektim për linjar elektrike;konektorë prej teli (elektricitet);konektime 

elektrike;bashkues elektrikë;telerupterë;rregullues elektrikë të fuqisë së ndriçimit;çelësa 

automatikë kohorë;ndëreprës qarku;transfotmatorë (elektricitet);siguresa;tel siguresash;tela 

prej aliazheve të materialeve (tel siguresash);tela elektrikë   

11   Impiante për ndriçim dhe nxehje, posaçërisht aparate prej elektroporcelani për ndriçim 

dhe nxehje;priza për dritat elektrike;aparate për prodhime 

avulli,zierje,ftohje,ajrosje,furnisim me ujë dhe qëllime sanitare   

17   Eelektroporcelani izolues;qeramike teknike izoluese;kuti izoluese të aparateve të 

impianteve elektrike dhe komponentë përfshirë në këtë klasë;lëndë në formë të ekstrudara 

për perdorimin industrial;materiale kalfatuese, mbështjellëse dhe izoluese;fije liri për 

izolim, material veshjeje për izolim të përbashkët, guarancion izolues   

 

 

 

(111)  21820 

(151)  22/11/2017 

(181)  27/04/2022 

(210)  KS/M/ 2008/1406 

(732)  McArthur/Glen Europe Holdings 

Limited LLC Corporation Trust Center 1209 

Orange Street, Wilmington, New Castle 

Delaware 19801 US, US 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  McArthurGlen 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Sfera e reklamave; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; punët zyrtare; 

shërbimet menaxhuese dhe administruese; menaxhimi dhe administrimi i shitoreve me 

pakicë; menaxhimi dhe administrimi i shitoreve me pakicë dhe i sektorëve përbrenda 

aeroportit; menaxhimi i njësive shitëse, qendrat tregtare dhe komplekset e dyqaneve; 

promovimi i njësive shitëse, qendrat tregtare dhe komplekset e dyqaneve; bashkimi për të 

mirën e të tjerëve, nga një shumëllojshmëri e shitoreve me pakicë, argëtim, shërbime 

gastronomike dhe të tjera, për ti mundësuar konsumatorëve një pamje të përshtatshme dhe 

për të blerë mallra si dhe për ti përzgjedh ofruesit e shërbimeve në një qendër tregtare apo 

kompleks dyqanesh, përbrenda aeroportit, në supermarkete apo faqe të internetit; dhënie të 

informacioneve në fushën e dyqaneve me pakicë dhe të mundësive të shitjes me pakicë; 

asistencë mbi menaxhimin e biznesit si dhe shërbimet këshilluese mbi menaxhimin e 

biznesit të dyqaneve me pakicë si dhe për ndërmarrjet komerciale, qendrat dhe komplekset: 

asistenca e biznesit dhe ajo komerciale në shfrytëzimin apo menaxhimin e njësive të shitjes 

me pakicë dhe të qendrave tregtare apo komplekseve; shërbimet konsultative të biznesit në 



Buletini Zyrtar Nr. 67 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

12 

 

fushën e shitjes me pakicë si dhe distributimi i produkteve; shërbimet konsultative në lidhje 

me përsosshmërinë organizative si dhe menaxhimi i qendrave tregtare dhe i shitoreve me 

pakicë; shërbimet promovuese dhe ato të reklamimit; studime të biznesit; promovimi i 

godinave komerciale, duke i përfshirë qendrat tregtare dhe dyqanet me pakicë; organizimin, 

funksionimin dhe mbikëqyrjen e shitjes si dhe skemat stimulative të promovimit; 

informacione, shërbimet këshilluese dhe konsultative në lidhje me atë çfarë u tha më lartë.   

36   Sigurimi; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë; menaxhimi 

i pronës; menaxhimi i aksioneve të pronës; qiradhënia e pronës; rregullimi i kontratave për 

qiradhënie të pronës; kontraktimi i hapësirës me pakicë; kontraktimi i hapësirës me pakicë 

përbrenda qendrave tregtare dhe komplekseve si dhe përbrenda aeroporteve; investim i 

pronës; provizioni i patundshmërisë, shërbimet e vlerësimit dhe ato menaxhuese; 

menaxhimi i pronës komerciale dhe i patundshmërisë, shërbimet e mbledhjes së qirasë; 

çështja e argumenteve të vlerës duke përfshirë kuponët dhuratë; këshilla dhe informacione 

në lidhje me pronënfurnizimi i hapësirës me pakicë; furnizimi i hapësirës për ofrim të 

shërbimeve duke i përfshirë restorantet, kafenetë, kinematë, qendrat për kujdesie të 

fëmijëve, dhomat për kujdesie të fëmijëve, qendrat e fitnesit, sallonet e ondulimit dhe 

shërbimet bankare; informacione, shërbimet këshilluese dhe konsultative në lidhje me atë 

çfarë u tha më lartë.   

39   Transporti; sigurim të objekteve për parking të veturave; parkingje; ofrim të 

shërbimeve nga parkuesi i veturave; transporti, paketimi, shërbime të magazinimit dhe 

transportimit të mallrave duke u përfshirë përbrenda qendrave tregtare; informacione, 

shërbimet këshilluese dhe konsultative në lidhje me atë çfarë u tha më lartë.   

42   Shërbime të projektimit; projektim të shitoreve me pakicë, hapësira me pakicë, njësitë 

e shitjes me pakicë dhe qendrat tregtare; shërbimet arkitektonike; projektimi arkitektonik; 

projektimi ndërtimor; informacione, shërbimet këshilluese dhe konsultative në lidhje me atë 

çfarë u tha më lartë.   

 

 

 

(111)  21859 

(151)  27/11/2017 

(181)  26/09/2018 

(210)  KS/M/ 2008/2480 

(732)  Peek & Cloppenburg KG Berliner 

Allee 2, 40212 Dusseldorf, DE, DE 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  Jake*s 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për larje rrobash;preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryrje;sapunët;parfumet;vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet per flokë, pasta per dhembe.   

14   Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre, mallrat në metale të çmueshme ose të veshura 

me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera;xhevahirët, gurët e çmueshëm;instrumentet 

horologjike dhe kronometrike (për matjen dhe regjistrimin e kohës)   

18   Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që nuk janë 
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përfshirë në klasat tjera;lëkura e kafshëve, gëzofët;valixhet dhe çantat e 

udhëtimit;ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët;kamxhikët, takëmet dhe shalat.   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

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

 

 

 

(111)  21823 

(151)  22/11/2017 

(181)  08/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3419 

(732)  Filtrox AG Moosmühlenstrasse 6, CH-

9000 St. Gallen, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  FILTROX 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Pajisje për të gjitha llojet e filtrimit.   

7   Pompa për filtrim dhe maqineri filtrimi për përdorim në industrinë kimike dhe 

ushqimore.   

9   Pajisje e të gjitha llojeve të filterëve për laboratorë dhe pajisje për fotografi dhe anoda 

elektrike.   

11   Të gjitha llojet e pajisjeve për filtrimin e ushqimit dhe pijeve, për pajisjet kimike dhe 

anodat elektrike;enë ndihmëse për filtrim.   

16   Pajisjet për të gjitha llojet e filtrimeve.   

24   Materiale për të gjitha llojet e filtrimeve.   

 

 

 

(111)  21824 

(151)  22/11/2017 

(181)  15/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/3703 

(732)  Union des Associations Européennes 

de Football (UEFA) Route de Genève 46, 

1260 Nyon 2, CH 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  UEFA CHAMPIONS LEAGUE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë;sapunë;pregatitjet kozmetike për banjë;parfumeria;eau-de-

Cologne;losionet para rroje dhe pas rroje;kremi për rrojë;shampo, kremi shpleksë;pastë 

dhëmbësh;gargarë;deodorantë dhe antiperspirant për përdorim personal;kremat ushqyes, 

kremat kozmetik;kremat që largojnë makiazhin nga fytyra;preparatet për heqjen e 

makijazhit;losionet kundër djegies së diellit;losionet e flokëve;sprejët (spërkatësit) për 

flokë;kremat ushqyes, kremat kozmetik;kremat që largojnë makijazhin nga 
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fytyra;preparatet për heqjen e makijazhit;losionet kundër djegies së diellit;losionet e 

flokëve;sprejët (spërkatësit) për flokë;kremat për tualet, kozmetika për sy, pudra për fytyrë, 

lapsat kozmetik, transferet dekorues për qëllime kozmetike, preparatet për pastrim, lustrim, 

fërkim dhe gërryes për përdorim në shtëpi;pudrat për pastrim;produktet sintetike të 

pastrimit;kremat dhe shkëlqyesit e këpucëve, prezervativët (ruajtësit) e lëkurës.   

6   Fletët metalike të aluminit;unazat dhe zingjirët metalik për çelësa, karficat metalike të 

fletëve;figurinat;zbukurimet;statujat;statujëzat, skulpturat dhe trofetë;kapsulat metalike të 

shtypura për grumbullim (pogs);distinktivët metalik, mbajtësit e fiksuar të peshqirëve;të 

gjitha mallrat e lartëpërmendura të prodhuara nga metalet e zakonshme ose aliazhet e tyre.   

9   Filmat e ekspozuar, sllajdet, lojërat e vogla elektronike për tu përdorur me ekranet e 

televizorit;video lojërat;tastierat e lojërave, video lojërat për sallat e lojërave që vihen në 

funksion me monedha metalike (lojërat arkade);pajisjet e video lojërave;kasetat e video 

lojërave;disqet evideo lojërave;softueri (programet e regjistruara), përfshirë softuerin e 

lojërave;programet e kompjuterëve dhe bazat e të dhënave;pjesët përcjellëse për video 

lojëra, levat, levat që funskionojnë në mënyrë manuale, timonët drejtues për video lojëra 

dhe rrogozat për video loëjërat në të cilat mund të kërcehet;tingujt, fotografitë ose të dhënat 

e regjistruara ose të shkarkuara;mjetet e magnetike ose analoge të incizimit për tingujt dhe 

fotografitë;videokasetat, kasetat magnetike, disqet magnetike, DVD-të, minidisqet, disketat, 

disqet, CD-ROM-ët, video disqet, kartelat e memories, USB-të me muzikë të paregjistruar 

ose të regjistruar përpara, tingujt ose fotografitë (që mund të jenë 

vizatime);hologramet;publikimet në format elektronik përmes CD-ROM,bazat e të dhënave 

dhe interneti, syzet e diellit, këllëfët dhe zingjirët për syze të diellit dhe syze të 

tjera;dylbitë;magnetet dekorative;busullat për orientim;aparatet për incizimin, transmetimin 

dhe riprodhimin e tingujve dhe imazheve;konkavet dhe antenat satelitore;pano të pjesëve, 

kryesisht softuerë dhe pajisje (harduer), të cilët mund të konvertojnë, furnizojnë dhe 

transmetojnë të dhëna audivizuele;televizorë;monitorë të rrafshët;monitorë më ekrane me 

kristale të lëngshme, ekrane high-definition dhe ekrane plazma;radio;sisteme të kinemasë 

shtëpiake;video rekorderë;pajisje për CD;DVD;MP3;pajisjet që përmbajnë muzikë në 

formë digjitale;zmadhues të zërit;dëgjuese për t`i vënë në kokë, dëgjuese për t`i vënë në 

vesh;kompjuterë;sisteme karioke;sisteme për redeaktimin e tingujve;sisteme për redaktimin 

dhe kombinimin e video imazheve;aparati për përpunimin e të dhënave 

kompjuterike;tastierat kompjuterit;monitorët e kompjuterit;modemet;pjesët aksesore që 

përfshihen në ketë klasë;miu i kompjuterit;sistemet e navigacionit;asistentë personal të të 

dhënave (PDA);pajisjet elektronike të xhepit për përkthim;makinat e diktimit;agjendat 

elektronike;skanerët;printerët;fotokopjuesit;faksimilet;telefonat;makinat për përgjigje 

automatike;videofonat;telefonat celular;aksesoret për telefona celularë të përfshira në ketë 

klasë, kryesisht këllëfët për telefona celularë;pajisjet për përdorimin e telefonave pa i 

mbajtur në dorë;dëgjueset për ti vënë në vesh, dëgjueset për ti vënë në kokë të telefonave 

celularë;tastiera për telefona celularë;shirita për telefona celularë, këllëfë speciale për të 

mbajtur celularët, kabllot për të lidhur aparatet me celularë;aparatet fotografike dhe ato për 

telefonat celularë;dirigjues për televizorë dhe sisteme të videos;sisteme për 

telekonferenca;makinat llogaritëse, lexueset e kredi kartelave;konvertuesit e 

valutave;makinat automatike që tregojnë gjendjen e llogarisë;video kamerat, kamerat që 

barten në video incizues të regjistruar, pajisjet fotografike, aparati fotografik, kamerat 

(aparate kinematografike), projektorët, llambat ndriçuese, këllëfët e kamerave;qelizat 

elektrike dhe bateritë;programet e kompjuterit për mbylljen e ekranit;media për incizimin e 
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zërit ose imazhit të regjistruar ose të zbrazët magnetik, digjital ose analog;kartelat 

magnetike (të koduara);kartelat e memories, kartelat e mikroprocesorit;kartelat e kreditit 

magnetike ose me çip;kartelat e telefonit magnetike ose me çip;kartelat magnetike ose me 

çip për mbajtësit e parave;kartelat magnetike ose me çip për makinat automatike për 

tregimin e gjendjes dhe konvertuesit e valutave;kartela parapaguese magnetike ose me çip 

për telefonat celularë;kartelat magnetike ose me çip për udhëtim dhe për shfaqje;kartelat 

magnetike ose me çip për garantimin e çeqeve dhe kartela magnetike ose me çip për 

debit;hekuri për hekurosje;makinat elektronike me monedha;sistemet e pagesës për 

tregëtinë elektronike;treguesit e erës (treguesit e drejtimit të erës);pajisjet përmatjen e 

distancës;pajisjet për matjen e shpejtësisë dhe pajisjet e ekspozimit.   

12   Biçikletat, motoçikletat automjetet me motor, kamionët kamionetat, autobusët me 

motor, automjetet  frigoriferë;aeroplanët dhe anijet;balonat, aerostaet;aksesoret e 

automjeteve me motor, kryesisht xhamat kundër diellit;kapakët e rrotave, mbajtëset e 

bagazhit, mbajtëset për ski, rrethi dhe zbukurimi i rrotave;gomat pneumatike;karriget e 

fëmijëve;ulëset për foshnjat dhe fëmijët;motorët për automjete të tokës.   

14   Stolitë, orët dhe orët e murit;orët me alarm;orët e dorës;orët;kronomatrat;orët e 

lavjerrësit;medaljonet, varëset;këllëfët për orë;bylyzykët e metaleve të 

çmuar;karficat,distinkivët ose shenjat prej metali të çmuar;karficat (stolitë) për ekipe dhe 

lojtarë;kapëse të kravatave;lidhëset e prangave;medaljet;kupat për shpërblimet;pjatat 

suvenire;krikllat;trofetë;statujat, skulpturat, filxhanët e çajit, të gjitha prej metaleve të 

çmueshme;kapsulat metalike prej metalit të çmueshëm të shtypura për 

mbledhje(pogs);taketuket dhe këllëfët e cigareve prej metalit të çmueshëm;rrathët dekorativ 

dhe të bukur për çelësa të prodhara prej metalit të çmuar;rrathët e zbukuruar për 

çelësa;monedhat metalike;medaljet për rroba;bylzyukët plastik.   

16   Kapëset bulldog, librat për ngjyrosje dhe vizatime;librat për aktivitete, revistat;librat 

dhe revista, përfshirë edhe ato që kanë të bëjnë me sportistët dhe manifestimet 

sportive;shenjat e librave;materiali i shtypur për mësimdhënësit;ditarët;programet e 

manifestimeve;albumet që kanë të bëjnë me ngjarjet;albumet e fotografive;librat e 

autografeve;oraret e shtypura;pamfletet;fotografitë e koleksionistëve të lojtarëve;ngjitëse në 

parakolp;albumet me ngjtëse;afishet;mbulesa tavoline prej letre;salveta;thasë të letrës, 

ftesa;kartolina përshëndetëse;letra dhurate;mushama prej letre për xham dhe tryezë;thasë të 

letrës ose të plastikës për hedhurina;letër për mbështetjelljen e ushqimit;filtra të kafesë prej 

letre;etiketa jo të tekstilit;peshqirë të letrës;faculeta të lagëta;letër tualeti;kuti për shamitë 

prej letre dhe kartoni;faculeta të letrës;pelena prej letre;material për zyrë dhe për udhëzime 

ose mësim (përveç aparatit);letër për makina shkrimi;letër për fotokopjues;zarfe;letër për 

shkarravitje;libra për të shkruar në to;bllok shënimesh të rastit (jo elektronik);letër për të 

marrë shënime;letër për të shkruar;letër për lidhje;dosje;letër për kopertina të librave;letër 

vezulluese;letër vetëngjitëse për shënime;peshë për të mbajtur letrat;letër të thyeshme;letër 

mbulesë;letër për shenja ose distinktivë;flamuj prej letre;flamuj sinjalizimi prej 

letre;instrumente për të shkruar;stilolapsa;lapsa;stilolapsa ballpoint dhe komplete të 

stilolapsave;stilolaps me majë shajaku;stilolaps me majë me fije;markerë;ngjyrë;jastëkë për 

ngjyrë;vula prej gome;makina elektrike dhe jo elektrike të shkrimit;shkrime litografike, 

punime litografike të artit;piktura (me korniza ose pa to);kutitë e ngjyrave;ngjyrat dhe 

lapsat me ngjyra;shkumësa;lapsa për zbukurim;blloqe për shtypje;fletore për 

adresa;agjenda;organizatorë personal prej letre;harta rrugore;bileta;bileta pranimi;tiketa të 

lotarisë;kartela gërvishtëse;çeqe;strica;kalendarë;kartolina;panele reklamimi, flamuj dhe 
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pajisje që përfshihen në këtë klasë;transfero;etiketa që ngjten;artikuj për zyre, duke 

përjashtuar mobiliet;fluid për përmirësimin e gabimeve në shkrim;goma fshirëse;mprehëse 

të lapsave;mbajtëse të lapsave;mbajtëse të lapsave kimikë;stenda dhe kuti për artikujt e 

zyrës;kapëse të letrës;kunja për vizatim;vizore matëse;shirita ngjitës për letër 

shkrimi;mbajtëse të këtyre shiritave ngjitës;kapëse;shabllonet;dosje për 

dokumente;mbajtëse të blloqeve për shënime;kutitë për kartela për regjistrimin e 

thirrjeve;qoshe për libra;mbështetëse për libra;vula;kartela të kreditit;kartela të 

telefonit;kartela për para;kartela udhëtimi dhe kartela më zbritje për shfaqje;kartela si 

garanci për çeqe dhe kartela debiti jomagnetike ose të letrës ose të kartonit;pantallona 

pelene për foshnje të letrës ose celulozës (që duhet hedhur menjëherë);etiketa prej letre për 

bagazh;mbajtëse për pasaporta;çeqe për udhëtarë;mbajtëse të blloqeve të çeqeve.   

18   Lëkurat dhe emitueset e lëkurave;ombrellat;çadrat e diellit;çantat sportive përveç atyre 

të përshtatura për përmbajtjen e vet;çanta për kohën e lirë;çanta udhëtimi;çantë 

shpine;çantë për të gjitha gjërat;çanta shkollore;çanta për t`i varrur në rrip;çanta të 

dorës;çanta lëkure në formë të topit;çanta plazhi;çanta të zbukuruara për 

udhëtim;valixhet;çanta për dokumente;çanta tualeti (jo e pajisur), çantat e tualetit;këllëfë 

për çelësa;kuleta;kuleta femrash;frushkull.   

20   Pasqyrat;artikujt plastike, kryesisht statuja, figurinat, statujëzat, trofetë për 

suvenirë;jastëk, jastëkët si aksesore për vetura;thasë për fjetje;mobilie;karriget për përdorim 

brenda dhe jashtë;varëse rrobash (mobilie);stenda për paraqitjen e mallit për shitje;mbajtëse 

të fiksuara jo metalike të peshqirëve;varëse të palltove;fenët për përdorim personal;objekte 

promovuese të plastikës që fryhen ose rigide;bylyzykë identifikimi, jo  prej metali, për 

përdorim në spitale;dollapë librash;stenda ose panele për paraqitjen e mallit  në pikat e 

shitjes (mobilie);korniza për fotografi;stendat për paraqitjen e furnizimeve me artikuj për 

zyre;lodra të shtypura plastike për t'i mbledhur (pogs).   

24   Thasë për fjetje (të mbushur);çarçafë;jorganë me pupla;mbulesa shtrati;këllëf 

jastëku;perde, perde dushi;pëlhura e perdes;ndërresa;ndërresa për banjë;peshqirë për çaj, 

batanije tekstili;shami teksatili;varëse muri për tekstil;flamuj;ngjyra;flamuj të 

vegjël;mbulesa tavoline jo prej letre;etiketa pëlhure.   

25   Rrobat, këpucë dhe sandale;kapela;këmisha;këmisha për djersë;këmisha polo;bluza pa 

mëngë;fanelë më mëngë të shkurtëra;jelekë, fustane, funda;të brendshme;rroba për 

banje;pantallonat e shkurtër;pantallonat;pulloverët;kapotat;kësulat, shallat;brezat për ti 

mbajtur;mbrojtëse nga dielli;tuta sportive;këmisha për djersë;xhaketa;xhaketa 

sportive;rroba rezistuese ndaj ujit;palltot;uniformat;kravatat;shirirtat e kokës dhe 

dorës;dorëzat, përparëse, përparëse gjoksi;xhaketa sportive;xhaketa për 

stadium;pizhame;kominoshe për fëmijë dhe rrobash fëmijësh për të luajtur, çorapë 

grash;aski;rripa;mbërthyese.   

28   Lojërat, lodrat, topat e sportit, lojërat në dërrasë, tavolina për futboll në tavolina, lodra 

dhe kukulla, automjete lodra, enigma, lodra që fryhen, sete në formë të disqeve të vogla për 

lojë (kapelat), artikuj gjimnastike dhe sportiv, pajisje për futboll, kryesisht topa futbolli, 

mbrojtëse të gjurit, bërrylave dhe supeve, mbrojtëse të kërcit, dorëza për portier, porta të 

portierëve;çanta sportive të dizajnuara për të mbajtur objekte të;caktuara, risi, lojëra të 

vogla elektronike, përveç atyre që përdoren me televizorë;objektet të formësuar më dorë të 

prodhuara nga shkuma (lodra);letra për lojë, konfeti;robotët për argëtim.   

32   Pijet joalkoholike, shurupet dhe pluhuri për përgatitjen e pijeve joalkoholike, ujërat 

mineral dhe të gazuar, pijet e tjera joalkoholike;pijet e frutave dhe perimeve dhe lëngjet e 
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frutave dhe perimeve;pijet e ngrira të frutave, birrat e forta të zeza, birrat e çelëta;birrat 

joalkoholike.   

35   Agjencitë e punësimit;rekrutimi i personelit;shërbimete reklamimit;shërbimet e 

agjencisë për publikimin e një teksti reklamues;shërbimet e agjencisë reklamuese në rrjetin 

global të kompjuterëve (Internet) ose përmes pajisjeve të komunikimit elektronik pa 

tela;shpërndarja e reklamave;huazimi i hapësirës reklamuese;huazimi i kohës reklamuese 

në ndonjë film;reklamimin televizion, në radio;raklamimi në formë të kartonëve të 

animuar;shërbimet e agjencisë promovuese për sport dhe marrëdhënje publike;promovimi i 

ngjarjeve sportive;shërbimet për hulumtimin e tregut;shërbimet për studimet e 

tregut;shërbimet për hulumtimin e opinionit publik;organizimi i ekpsozitave për qëllime 

komerciale dhe reklamuese;organizimi i reklamimit të panaireve;shërbimet për instalimin e 

bankës së të dhënave, gjegjësisht mbledhja dhe sistematizimi i të dhënave në bankën e të 

dhënave;shërbimet e menaxhimit të dosjeve kompjuterike: mbledhja e informatave 

statistikore;reklamimi i ngjarjeve sportive në lidhje me futbollin;mbledhja e produkteve të 

ndryshme për përfitimet e palëve tjera (përveç transportit) për qëllime të shitjes;mbledhja e 

mallrave të ndryshme për përfitime të palëve të treta (përveç transportit) me qëllim të 

ofrimit të mundësisë për konsumatorët të shikojnë dhe të marrin mallrat në mënyrë të 

përshtatshme përmes rrjetit global të kompjuterit (Internetit) ose përmes pajisjeve të 

komunikimit elektronik pa tela;reklamimi dhe shërbimet promovuese;shërbimet e 

informimit në lidhje me reklamimin dhe promovimin, agjencitë komerciale të 

informacionit;të gjitha shërbimet e lartpërmendura të ofruara përmes internetit nga banka e 

të dhënave kompjuterike ose nga rrjeti global i kompjuterëve (Interneti) ose përmes 

pajisjeve të komunikimit elektronik pa tela;mbledhja e reklamave për përdorim si faqe e 

internetit në rrjetin global të kompjuterëve (Internet) ose pajisjeve të komunikimit 

elektronik pa tela;ofrimi i hapësirës në faqe të inernetit për reklamimin e mallrave dhe 

shërbimeve;auksioni në rrjetin global të kompjuterëve (Internet) ose përmes pajisjeve të 

komunikimit elektronik pa tela;mbledhja e udhëzuesve për publikim në internet dhe përmes 

pajisjeve të komunikimit elektornik pa tela;administrimi komercial për procedimin e 

shërbimeve komerciale në rrjetin global të kompjuterëve (Internet) ose përmes pajisjeve të 

komunikimit elektronik pa tela;krijimi dhe mirëmbajtja e regjistrave me emrat e 

domeneve;promovimi i shitjes ,kryesisht zbatimi i programeve preferenciale për 

klientët;krijimi i programeve të bonusit për klientë në stadiume përmes shpërndarjes së 

biletave dhe kartelave të koduara të anëtarësimit të cilat mund të kenë të dhëna 

personale;shërbimet për kontrollimin e hyrjes në stadiumet sportive duke u lëshuar kartela 

të mbështetje për tifozët;të cilat kanë të dhëna për identitetin e bartësit;hartimi i 

informatave në bazat e të dhënave të kompjutirit dhe veçanërisht imazhet e fiksuara ose të 

animuara;shërbimet e tregtisë elektronike, kryesisht shërbimet në rrjet për ofrimin e blerjes 

së mallrave dhe kontratave të shitjes në emër të palëve të treta;promovimi i ngjarjeve 

sportive ne lëminë e futbollit;promovimi i mallrave dhe shërbimeve të palëve të treta 

përmes marrëveshjeve kontraktuale, veçanërisht marrëveshjeve të sponzorimit dhe 

licencimit, duke u ofruar atyre imazh dhe famë më të mirë nga manifestimet sportive dhe 

kulturore, veçanërisht manifestimet ndërkombëtare;hartimi i të dhënave dhe informatave 

për këto ngjarje sportive;shërbimet për ofrimin e resurseve humane, veçanërisht për shitjen 

e pijeve dhe ushqimit.   

36   Lëshimi dhe menaxhimi i karterlave të kreditit dhe çeqeve të udhëtimit;shërbimet 

financiare;shërbimet bankare, kredia dhe investimi i fondeve;sigurimi;financimi i marrjes 



Buletini Zyrtar Nr. 67 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

18 

 

me qira-blerjes;marrja me qira e incizuesve të zërit dhe pamjeve;marrja me qira e makinave 

dhe instrumenteve për zhvillimin, shtypjen, zmadhimin dhe përfundimin e 

fotografive;shërbimet e informacionit që kanë të bëjnë me financa dhe sigurime, që 

sigurohen nga baza e të dhënave të kompjuterit ose nga interneti ose në ndonjë rrjet 

elektronik të komunikimit;pagesat me telefona mobilë;pagesat duke shfrytëzuar paratë 

elektronike.   

38   Shërbimet e telekomunikacionit;komunikimet me teleks;komunikimet përmes 

terminaleve të kompjuterit, duke përdorur bazat e të dhënave dhe rrjetet e komunikimit të 

Internetit ose në ndonjë rrjet të komunikimit elektronik pa tela;shërbimet e 

telegrafit;komunikimi me telefon;shërbimet thirrjeve përmes radios;shërbimet e 

konferencave përmes telefonave dhe videos;transmetimi i radios;shërbimet e agjencisë së 

shtypit;shërbimet e tjera për transmetimin e porosive;huazimi i telefonave;makinave të 

faksimilet dhe aparateve të tjera të komunikimit;shpërnadarja e informatave përmes 

komunikimit me kompjuterë ose me ndonjë rrjet të komunikimit elektronik pa tela në 

sektorin komercial;shërbimet e transmetimi dhe emetimet të programeve të radios dhe 

televizionit të ofruara përmes inernetit ose përmes ndonjë rrjeti të kumunikimit elektronik 

pa tela;transmetimi e njëkohshme e regjistrimeve te filmave dhe zërit dhe video 

incizimeve;shpërndarja e njëkohshme e incizimeve interaktive arsimore dhe produkteve 

argëtuese, kompakt disqet interaktive, CD-ROM-ët, programet e kompjuteritvdhe lojërat ne 

kompjuter;posta elektronike;ofrimi i qasjes në serverët telematikë dhe në grupet që 

bisedojnë në kohë reale;transemtimi i porosive dhe imazheve me ndihmën e 

kompjuterit;sigurimi i qasjes në blerjen nga shtëpia dhe shërbimet e porositjes përmes 

kompjuterit dhe ose teknologjitë e komunikimit interaktiv;transmetimi i informatave 

(përfshirë edhe faqet e internetit për rrjetet e komunikimit të të dhënave) përmes mjeteve të 

komunikimit, programeve kompjuterike dhe të dhënave të tjera;shërbimet për ofrimin e 

qasjes në internet ose në rrjete e komunikimit eelktronik pa tela (shërbimet e 

telekomunikacionit);sigurimi i lidhjeve për telekomunikacionin në inernet ose në bazën e të 

dhënave;sigurimi i qasjes në faqet e internetit të muzikës digjitale;ose në ndonjë rrjet te 

komunikimit elektronik pa tela;sigurimi i qasjes në faqet e internetit MP3;huazimi i kohës 

së qasjes në qendrën e serverit të bazës së të dhënave (shërbimet e 

telekomunikacionit);huazimi i kohës së qasjes në bazën e të dhënave të kompjuterit 

(shërbimet e telekomunikacionit);transmetimi i muzikës digjitale përmes 

telekomunikacionit;transmetimi ne rrjet e publikimeve elektronike;transmetimi elektronik 

në internet ose përmes të ndonjë rrjeti të komunikimit elektronik pa tela;transmetimi digjital 

i muzikës përmes faqeve të internetit MP3;sigurimi i qasjes në tabelat e zeza (tabela të 

njoftimeve ku shfaqen reklamat) dhe në dhoma të bisedave në kohë reale përmes rrjetit 

global të kompjuterëve;huazimi i kohës së qasjes në "tabela të zeza" (tabela të njoftimeve 

ku shfaqen reklamat) dhe në dhoma të bisedave në kohë reale përmes rrjetit global të 

kompjuterëve (shërbimet e telekomunikacionit)   

39   Veprimtaria e agjencisë së udhëtimit, kryesisht organizimi dhe rezervimi i 

udhëtimeve;shërbimet për rezervimin e biletave të udhëtimit, informacionet dhe sigurimi i 

dokumenteve të udhëtimit për udhëtim;transportimi me aeroplan, tren, autobus dhe 

kamion;transporti me anije;shërbimet për udhëtim me anije;shërbimet e udhëtimit 

turistik;marrja me qira e automjeteve;marrja e veturave me qira;marrja me qira e 

vendparkimeve;transporti me taksi;shërbimet për transportimin e mallrave me 

anije;shpërndarja e ujit, ngrohjes, gazit ose energjisë elektrike, shpërndarja e gazetave dhe 
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shqyrtimi i librave;shërbimet postare, korieri, dhe shërbimet e shpërndarjes së 

postës;magazinimi i mallit;sigurimi i tretësve, parafinës, dyllit, bitumeve dhe produkteve të 

naftës, me përjashtim të gazit të lëngshëm;shpërndarja (furnizimi) i filmave dhe incizimeve 

të zërit;shpërndarja (furnizimi) i produkteve interaktive arsimore dhe argëtuese, kompakt 

disqeve interaktiv, CD-ROM-ve, programeve kompjuterike dhe lojërave kompjuterike.   

41   Arsimi, aftësimi;argëtimi;lotaritë dhe garat që funksionojnë;bastet dhe shërbimet për 

lojëra që kanë të bëjnë me sportet;shërbimet e argëtimit që kanë të bëjnë me ngjarjet 

sportive;aktivitetet sportive dhe kulturore;organizimi i ngjarjeve dhe aktiviteteve sportive 

dhe kulturore;organizimi i garave sportive;organizimi dhe promovimi i ngjarjeve në lëminë 

e futbollit;shërbimet e rezervimit të biletave dhe shërbimet e ofrimit të informatave si dhe 

biletave hyrëse për manifestimet sportive ose argëtuese;sigurimi i objekteve për 

sport;huazimi i sistemeve video dhe audiovizuele;prodhimi, prezantimi, shpërndarja dhe / 

ose huazimi i regjistrimeve të filmave ose incizimeve audio dhe video;prodhimi, 

prezantimi, shpërndarja e programeve kompjuterike;pordhimi, prezantimi, shpërndarja dhe 

/ ose huazimi i produkteve interaktive arsimore dhe argëtuese,kompakt disqet 

interaktive,CD-ROM-ët dhe lojërat kompjuterike;mbulimi i programeve sportive të 

transmetuara në radio dhe televizion;prodhimi i programeve radiotelevizive dhe video 

kasetave;rezervimi i vendeve për shfaqjet dhe manifestimet sportive;matja e kohës gjatë 

manifestimeve sportive;organizimi i garave të bukurisë;argëtimi interaktiv;shërbimet e 

basteve dhe lojërave përmes internetit ose të ndonjë rrjeti të komunikimit elektronik pa 

tela;sigurimi i shërbimeve që kanë të bëjnë me lotarinë;informatat në fushën e argëtimit 

(duke përfshirë fushat sportive), të afruara përmes rrjetit nga baza e të dhënave 

kompjuterike ose përmes të ndonjë rrjeti të komunikimit elektronik pa tela;shërbimet e 

lojërave elektronike të transmetuara përmes internetit;publikimi i librave dhe 

gazetave;publikimi i librave elektronik dhe gazetave në rrjet;shërbimet për regjistrimet 

audio dhe video;prodhimi i kartonëve të animuar për filma;prodhimi i kartonëve për 

televizion, marrja me qira e incizimeve të zërit dhe fotografive për qëllime të 

argëtimit;informata në lidhje me arsimin, të siguruara në rrjet nga baza e kompjuterike e të 

dhënave ose nga Interneti ose ndonjë rrejt tjetër i komunikimit elektronik pa tela;krijimi i 

grupeve të diskutimit në internet ose në ndonjë rrjet tjetër të komunikimit elektronik pa 

tela;shërbimet e përkthimit;shërbimet e fotografimit;sigurimi i  infrasktrukturës së 

argëtimit.   
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(511) 1   Produkte kimike te cilat perdoren ne industri, shkence, fotografi, bujqesi, 

hortikulture, dhe pylltari;detergjente dhe preparate kimike per pastrim, te gjitha per 

perdorim ne procesin ne produktet industriale;rreshira artificiale te pa perpunuara, materie 

plastike te pa perpunuara;materiale forcuese te chat perdoren per prodhimin e sapuneve: 

substanca kimike si mjete ndihmese per perdorim ne procese t e ngjyrosjes;substanca per 

zbardhim te perfshira ne klasen 1;substanca kimike te perfshira ne klasen 1 per perdorim 

date mirembajtjes se pelhurave te tekstilit;preparate per zbutjen e ujit;perzierje per shuarjen 

e zjarrit;preparate per kalitje dhe saldim;substanca kimike per ruajtjen e 

zarzavateve;materie per regjie;materie ngjitese te cilat perdoren ne industri.   

3   Sapune;sapune te lenget;preparate per pastrimin e duarve;preparate per dush dhe 

pastrim;duke perfshire shkume per pasqyrim dhe gjel per dush;parfumeri;vaj 

eterik;kozmetike;uje kolonje;uje tualeti;preparate per pas rrojes;prej te parfymosur;per 

trup;dezodorante;antiperspirante per perdorim personal;shkume per rroje;gjel per 

rroje;losione per para dhe pas rrojes;talkum puder;preparate per perdorim para dhe pas 

pastrimit te flokeve;preparate per kujdesin e lekures, kafkes dhe flokut;shampone dhe 

kondicionere(balsam);kolorante(shampon kolor) per flake;ngjyra per flake;losione per 

flake;preparate per floke valore;(per volum);prej per flake;puder(pluhur) per flake;lak per 

floke;shkume per floke;preparate per prerjen e flokut;gjel per flake;lages per flake;lenge 

per flake;preparate per mirembajtjen e flokut;preparate per decizim dhe ruajtje te flokut;vaj 

per floke;tonik per flake;hem per flake;pasta dhembesh;preparate jo¬medicinale per 

pastrimin e gojes;preparate per kujdesin e dhembeve dhe te gojes;lustrim te dhembit;pluhur 

per dhemb;pasta te dhembeve;preparate tualeti jo-medicinale;vaj;krem;dhe losione per 

flake;produkte per aroma terapi;preparate per masazh;preparate per kujdesin e 

lekures;preparate per depilim;preparate per mbrojtje nga rrezet e diellit;pas rrezitjes, 

preparate shminkim dhe heqje te shminkes;gjel parafine(vazelin);preparate per kujdesin e 

gojes, pambuk, shkopa te pambukut, shtresa kozmetike;facoleta, shtresa te impregnuara per 

pastrim ose lagese;maska per fytyre;mbeshtjelles (maska) per pjesen e perparme te 

fytyres;thase per preparate te cilat shfrytezohen te Ilani i parfymizuar;larjet me 

dare;detergjente;detergjente perpos per perdorim ne prodhimtari dhe qellime 

medicinave;preparate dhe substanca, te gjitha per perdorim per larje;preparate per 

mirembajtjen e pelhurave;zbutesit e pelhurave;mjete per zbardhim;preparate per heqjen e 

njollave;preparate per pastrim, lustrim, fshirje, dhe imtesim;preparate per pastrimin e 

eneve;preparate per forcim;dezodorante dhe preparate freskuese per perdorin ne rroba dhe 

tekstil;supand per zbardhjen e tekstilit;material i impregnuar me preparate dhe substanca 
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per pastrimin dhe lustrim.   

5   Preparate farmaceutike;mjete dezinfektuese;antiseptik;preparate per pastrimin e ajrit dhe 

ujit dhe preparate per freskim;dezodorante dhe preparate per freskim;produkte higjienike 

dhe preparate,;fasha;fllaster;material per lidhje;preparate medicinave per lekure dhe 

floke;preparate medicinave per buze;preparate medicinave per kujdesin ose zbutjen e 

djegeseve;gjele parafine per qellime produkte distike per perdorim medicinal;produkte 

bimore per qellime medicinave;shtesa bimore dhe ekstrakte bimore;pije bimesh 

medicinave;vitamine;minerale;shtesa ushqyese;preparate higjienike;preparate per zhdukjen 

e demtuesve, insekteve, dhe shtazeve demtuese;fungicide dhe 

vermicide;baktericide;parazicide;algacide;insekticide;preparate per zhdukjen e 

rrenjeve;dezodoranre;jo per perdorim personal;preparate per freskimin e ajrit;preparate per 

eliminimin e insekteve;preparate dhe tableta per heqjen e pllakave.   

7   Makina per larje per amvisni;makina per bujqesi dhe hortikulture te perfshira ne klasen 

7;motor, dhe makina ne levizje (perpos te automjeteve tokesore);vegla per makina me 

levizje motorike;makina dhe pompa per perdorim ne 

bujqesi;hortikulture;nclertimtari;dekorim;instalim uji;fumizimin me energji elektrike, 

perpunim te drurit, perpunim te metalit, qeramike, dhe ne mirembajtjen e 

automjeteve;makina per pastrim dhe gdhendje;pjese dhe pajisje te perfshira ne klasen 7 per 

te gjithe mallin e cekur me larte.   

9   Aparate dhe mediume per gjirim, perpunim, imitim, dhe reproduktim te 

muzikes dhe zerit,fotografise, tekstit, sinjalit, audio dhe video incizimet;video incizimet, 

muzike, zerit, fotografise, tekstit, sinj alit, softuerit dhe informacioneve . fumizimi i rrjeteve 

telekomunikative, dergimi on-line, dhe permes intemetit dhe rrjetit boterore;softueri 

kompjuterik lidhur me , ose furnizimi me intemet;publikimet elektronike, ne forme 

elektronike;publikimet e siguruara me interne, intranet(lidhje private e bazuar ne teknologji 

interneti), Extranet ose emal serveret' magazine elektronike, direktoriume ose broshura;CD-

ROM, mediume per ruajtjen e informacioneve;aparate per zhdukjen e insekteve;detektor 

per demtues;pjese dhe pajisje per produktet e larte cekura   

10   Aparate per gdhendjen e gjuhes;pasqyra per dhembe.   

11   Aparate per sperkatjen e ujit,makina dhe aparate per filtrimin dhe 

pastrimin;sterilizatore, te ujit dhe zbutesit e ujit;aparate dhe makina per ftohje;aparate per 

dezinfektim;aparate per distilim;filter per ujin per pije, dhe per uje ne pergjithesi;aparate4 

per pastrimin e ushqimit;aparate per rregullimin dhe sigurimin e temperatures dhe kontrollit 

kimik te ajrit dhe ujit;aparate per zbutjen e ujit;aparate dhe makina per freskimin dhe 

parfumim te ajrit;bokale dhe kontejner per ujin e pastruar dhe pjese dhe pajisje per 

produktet e larte cekura te perfshira ne klasen 11.   

16   Gjera te shtypura, leter, produkte nga letra dhe 

kartuci;kartuc;publikime;libra;revista;magazine;broshura;adresare;material per zyre;ngjites 

per zyre dhe nevoja shtepiake, material per aftesim dhe mesim(perpos aparateve);material 

plastik per paketim.   

21   Brusha per dhembe;ndihmese dhe artikuj per pastrimin dhe mirembajtjen e dhembit, 

gjuhes dhe gome pertypese;rremojca;mbajtese per brusha per dhemb dhe rremojca, te cilat 

nuk jand nga metalet fisnike;pe per dhemb;rreshire, trake;pajisje toaleti' aparate jo elektrike 

dhe instrumente, te gjitha me destinim te pastrimit;pastrimi, lustrimi i rrobave;rroba te 

impregnuara per pastrim;pajisje per sperkatje;cetma;shtroja per fshirje dhe pastrim;shpuza 

dhe tharese;kofer tualeti;pajisje te vogla shtepiake;dhe kontejner;thase per 
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pastrim;kreher;jastek per puder;puder e ngurte(forte);kontejnere dhe pajisje per sperkatje 

per preparate tualeti;sperkatesit bartes te ujit;kontejnere dhe qypa.   

29   Mish, peshk, egersira,dhe shtazejo duke perfshire te gjalla;preparate te mishit;peme dhe 

perime te ziera, konservuara , thara, dhe ziera;veze;produkte nga vezet;zevendesues dhe 

surrogate te vezeve;qumesht dhe produkte te qumeshtit;vaj dhe yndyre per ushqim.   

30   Kafe, caj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sago, zevendesues te kafes;miell dhe produkte 

nga dritherat, buke, kollace , pasta. Lyres per torte, aroma per pije, dhe pastiqeri,deserte, 

biskvita, akullore;akull, embelsira te ngurta, jogurt i ngrire, deserte te ngrira, pluhur per 

akullore, mjalte, melase;shurupe, tharem buke, pluhur per fryrje;krip. Sent uthull, sose(si 

melmesa);melmesa;uthull, shtesa per sallate;majoneze;melmesa;akull;gome pertypese;vaj 

dhe yndyra.   

31   Produkte dhe farera bujqesore, kopshtare, dhe malore, te cilat nuk jane perfshire ne 

klase tjera;shtaze te gjalla;perne dhe perime te fresketa;farera, bime dhe lule 

natyrale;ushqim per kafshe;embelsues.   

32   Birre;uje mineral dhe me sode dhe pije tjera jo alkoolike;pije nga frutat dhe lengje 

frutash;shurupe dhe preparate tjera per prodhimin e pijeve, alcull.   

35   Publikimi;publikimi dhe sherbimet e promovimit;hulumtimi i tregut;zgjerimi i 

publikimit;sherbimet promotive;administrimi afarist;administrata afariste;punet e 

zyres;sherbimet e kontabilitetit dhe llogaritarise;sherbimet e shkrimores;menaxhmenti i 

brendshem dhe biznes menaxhmenti dhe sherbimet e konsultimit;sherbimet e 

sekretarise;pergjigjet telefonike.   

36   Sherbimet e sponzorimit te aktiviteteve sportive, argetuese, dhe kulturore;ngritja e 

fondeve bememirese;organizimi i tubimeve;sherbimet financiare;analizat 

financiare;konsultimet financiare;sherbimet e vieresimit, sherbimet informative dhe 

sherbimet e menaxhmentit;tatimi fiskal;servile informative lidhur me punet financiare dhe 

monetare.   

37   Sherbimet e dyqaneve per pastrimin e rrobave;huazimi i veglave dhe makinave;, lidhur 

me ndertimtarine;rregullimi i enteriereve, gelqerosja, uji dhe riparimi i automjeteve 

motorike;sherbimet e instalimit dhe riparimet lidhur me lidhjet ne amvisni dhe njesit e 

kuzhines;pastrimi i enteriereve dhe eksterierit te ndertesave, shtepive, vendit te punes dhe 

automjeteve;aherbimet e pastrimit te dritareve;pastrimi;pastrimi kimik;, hekurosja, e 

rrobave dhe dresave;sherbimet e dezinfektimit;sherbimet e dekorimit;eliminimin e 

demtuesve;, insekteve, paraziteve, dhe zogjve,(perpos per bujqesi);sherbimet e 

fumigacionit;sherbimet e udheheqjes se amvisnise.   

38   Sherbimet e imitimit dhe sherbimet komunikative;imitimet radio dhe televizive;dergesa 

e muzikes, zerit, fotografise, tekstit, sinjalit, softuerit, linjave telekomunikative,on-

line,permes rrjetit te intemetit ose boterore.   

39   Sherbimet transportuese;paketimi dhe magazinimi i produkteve;sherbimet e dergimit te 

postes dhe produkteve.   

40   Perpunimi i materialeve lidhur me ushqimin, produkteve per nevojat shtepiake dhe 

produkteve per perdorim personal;sherbimet e prerjes;sherbimet e lustrimit, sherbimet 

lidhur me formen e materialit;shkaterrimit dhe ndezjes se te gjitha materialeve te 

mbeturinave dhe artikujve;sherbimet e mirembajtjes se ujit dhe ajrit;sherbimet e freskimit 

dhe pastrimit;sherbimet e fumizimit me informacione dhe keshillime lidhur me kat() dhe 

produkte tjera te perfshira ne klasen 40.   

41   Sherbimet e arsimit;pergatitja e aftesimit dhe keshillimit lidhur me ushqimin, produktet 
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per perdorim shtepiak, produkteve per perdorim shtepiak, sherbimet e aftesimit, keshillimit, 

dhe aftesimit lidhur me sherbimet shtepiake, personale, destinimeve, dhe mireqenies, 

sherbimet e organizimit dhe administrimit , seminare;sherbimet e dyqaneve dhe tribunave 

publike;aktiviteteve kulturo-sportive;sherbimet e sponzorimit ne aktivitetet e defrimit , 

publikimi i teksteve;, organizimi i shfaqjeve -  prezantimeve per destinime kulturore dhe 

edukative;prezantimi i artit vizual dhe literatures publikut per destinime kulturore dhe 

arsimore;sherbimet e argetimit;sherbimet e ofrimit te informacioneve per qellime argetuese.   

42   Sherbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe projektimet lidhur me 

sherbimet e cekura;sherbimet e analizes industriale dhe hulumtimi;projektimi dhe zhvillimi 

i harduerit dhe softuerit kompjuterik;konsultimet lidhur me pronesine 

intelektuale;sherbimet juridike;sherbimet e ofrimit te keshillimeve dhe informacioneve 

lidhur me te cekurat me larte.   

43   Sherbimet e keteringut lidhur me sigurimin e ushqimit dhe pijeve.   

44   Sherbimet lidhur me kujdesin per sherbimet e higjienes medicinale;bukurise, dhe 

shendetit;sherbimet e floktarise;sherbimet e kopshtarie;sherbimet e udheheqjes se shtepise-

amvisnise;sherbimet e shkrimit personal;sherbimet e ruajtjes se fdmije dhe kujdesit per 

fdmije;sherbimet bebi sister;sherbimet e ruajtjes se shtepive dhe adhuruesve 

shtepiak;sherbimet e ndihmes se pare;sherbimet e rregullimit te enterierit dhe 

eksterierit;huazimi dhe lizingu i aparateve-makinave;aparateve dhe materialeve te tualetit, 

nevojtoreve,per destinime sanitare dhe higjienike;aranzhimi i luleve;sherbimet e dhenies se 

informatave lidhur me lulet;sherbimet e kopshtarise,bujqesise;kopshtarise;sherbimet e 

vendosjes se , zevendesimit, rentimit, dhe mirembajtjes se bimeve. Drunjteve, luleve, dhe 

eksponateve te luleve;sherbimet e keshillimit lidhur me te permendurat me larte. sherbimet 

veterinere;mbrojtja higjienike dhe kujdesi per bukurine per njerez dhe shtaze;sherbimet e 

agrikultures, hortikultures dhe   

 

 

 

(111)  21940 

(151)  14/12/2017 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4327 

(300)  362355  28/10/1969  YU 

(732)  Altia Plc. Porkkankatu 22, 00180 

Helsinki, FI 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  CARTE NOIRE EXTRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Konjak.   

 

 

 

(111)  21893 

(151)  05/12/2017 

(181)  28/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/4555 

(540)   
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(732)  COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 

A French Company 19, avenue Jules Carteret 

69007 LYON, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale që përdoren në industri; plastika të paprocesuara dhe materiale të 

kompozuara;rrëshira artificiale dhe sintetike të paprocesuara.   

2   Bojrëra, zmalt, llak;ngjyrosës, ngjyra, mjete për gërryerjen e ngjyrave.   

6   Rezervuar lëvizës dhe të fiksuar dhe konteiner nga metali;konteiner nga metali për 

industri;për mbajtës për transport dhe industriale;shenja rrugore ( jo të shëndritshme, jo 

mekanike).   

7   Maqina dhe maqinat vegëltore;motora dhe paisje për motora (përveq mjeteve për lëvizje 

në tokë);kompllungje dhe rrypa transmisioni (përveq mjeteve për lëvizje në tokë);për 

maqina dhe paisje për maqina;maqina për ngjyrosje, sprej llak për ngjyrosje;robotë për 

përdorim industrial;shtypës industrial, kundër  mykut.   

9   Aparate shkencore, peshuese, matëse, kontrolluese (mbikqyrëse), dhe aparate për testim 

dhe instrumente, veqanërisht në fushën e procesimit të plastikave dhe materialeve të 

kompozuara, për mbledhje, klasifikim dhe riciklimin e mbeturinave;softuerë kompjuterik, 

kartela për memorie apo mikroprocesorë;shenja rrugore të shëndritshme apo mekanike.   

12   Vetura, aparate për transport  tokësor, ajror apo ujor;kapakë, dyer, dollapë për kurdisje, 

parakolp, shasi, përparëse, krahë, dyer dhe vrima për automobile;shirita mbrojtës dhe 

dekorativ, mbulesa dhe medaljone për automobile, kazan me rrota, konteiner me rrota.   

16   Letra apo qese plastike për mbeturina.   

17   Materiale plastike dhe të kompozuara në formë të nxjerrur për përdorim në 

prodhimtari;rrëshira artificiale apo sintetike (produkte gjysmë të përfunduara).   

20   Rezervuar dhe konteiner për industri, transport dhe përpunim industrial;të plastikës apo 

materialeve të kompozuara.   

21   Enë për kuzhine dhe mbajtës të plastikës, shporta dhe konteiner për mbetje, mbeturina 

apo qelq, nga metali, druri apo plastika, shporta për mbeturina.   

28   Lojërat dhe artikuj londrash;artikuj për gjimnastikë dhe sport, të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët tjera;zbukurime për bredh.   

37   Shërbime për mirëmbajtje dhe riparim të veturave, të aparateve për transport 

tokësor;ajror apo ujor dhe pjesët e tyre;shërbime të mirëmbajtjes dhe riparim për konteiner, 

rezervuar për mbledhjen  e mbeturinave.   

40   Shërbime për trajtimin e materialeve;klasifikimin dhe riciklimin e mbeturinave në 

veqanti plastikës;për procesim të paisjeve automobilistike dhe për riciklim të materialeve të 

tyre.   

42   Shërbime shkencore, teknologjike, analiza industriale dhe shërbime 

hulumtuese;studime të projekteve teknike;inxhinieri ( punë inxhinierike);hulumtime në 

fushën e mekanikës, kimisë, riprocesimi dhe riciklimi i materialeve;shërbime dizajni, 
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zhvillimi, instalimi, mirëmbajtja, përtërirja apo dhënia me qera e softuerëve kompjuterik, 

veqanërisht në fushën e dizajnit, testimit dhe prodhimit të automobilëve dhe pjesëve për 

automobile, procesimi i materialeve për riciklimin e tyre, riciklimi i materialeve, procesimi 

dhe eliminimi i mbeturinave.   

 

 

 

(111)  21891 

(151)  05/12/2017 

(181)  27/09/2022 

(210)  KS/M/ 2008/4578 

(300)  433381  19/09/1977  IR 

(732)  W. L. Gore & Associates GmbH 

Hermann-Oberth-Strasse 22, 85640 

Putzbrunn, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Materiale kimike për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi bëra nga 

politetrafluoroetileni (duke përjashtuar këtu produktet për trajtim dhe përgatitje të ujit, 

larguesit e ndryshkut dhe produkteve anti-korrozive si dhe agjentëve për veshje të 

sipërfaqeve metalike); filma të paekspozuar, produkte ngopëse me majë shajaku dhe letër 

shajaku; materiale sintetike nga polimerët e flurokarbonit në gjendje plastike; materiale 

plastike për filtrim dhe ndarje.   

5   Materiale për fashim të bëra nga fibrat sintetike për plagë të njerëzve dhe kafshëve, 

posaçërisht për djegie.   

9   Kabllo dhe kanale elektrike të izoluara, veshje të jashtme që zmbrapsin ujin dhe/apo 

zjarrit që frenojnë  flakët për mbrojtje kundër aksidenteve apo për ekipe shpëtimi.   

10   Vena, artere, mushkëri, veshka dhe pjesë tjera të trupit të njeriut të bëra nga materialet 

plastike.    

12   Trup mbështjellëse dhe veshje për anije të bëra nga materialet plastike.   

16   Materiale plastike për paketim, gjegjësisht fleta plastike për qëllime të paketimit.   

17   Nyje, shirita mbyllës, materiale izolimi, shirita izolues për kabllo, tuba dhe këllëfe 

fleksibile, pajisje për valvula dhe për filxhanë, të gjitha pjesët e përmendura më lartë të bëra 

nga plastika; material nga plastika për filtrim dhe ndarje apo fletë plastike, tekstile izolimi 

të bëra nga materiali plastik.   

18   Çanta dore nga plastika; çanta rrjete për pazar.   

19   Materiale ndërtimi, panele, të gjitha nga materialet plastike.   

20   Konteinerë plastike.   

21   Konteinerë plastike.   

22   Tela dhe kabllo lidhës nga materialet plastike; rrjetat, dmth rrjetat për kapje dhe rrjetat 

për peshkim, tenda, pëlhura të gomuara dhe strega, të gjitha nga fibrat sintetike; pëlhura 

mbrojtëse kundër klimës të bëra nga materialet plastike.   

23   Penjë dhe fije sintetike.   

24   Pëlhura nga fibrat sintetike, mbulesa nga materialet sintetike për shtretër dhe tavolina 

nga, pëlhura të padepërtueshme nga uji, pëlhura për veshje kundër shiut dhe veshje për 
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mbrojtje kundër kushteve të rënda atmosferike të gjitha të bëra nga materialet sintetike apo 

fibrat sintetike, rrjeta nga fibrat sintetike për filtrim.   

25   Veshje apo veshje të brendshme të endura apo të thurura të bëra nga fibrat sintetike 

(duke përjashtuar këtu çorape dhe pantallona elastike për qëllime mjekësore, si dhe 

tamponë sanitare, kilota dhe rrypa të ciklit menstrual për peshqirë  sanitarë), mbathje për 

këmbë, shtresa për këpucë si dhe pjesë për thembra të bëra nga plastika.   

26   Shirita plastike; rrjete për flokë të bëra nga fibrat sintetike.   

27   Tepihë dhe rrogozë nga fibrat sintetike, mbulesa për dysheme dhe perde nga materialet 

sintetike në formë brezi, tabaku apo flete.   

28   Lodra për fëmijë dhe veshje për skijim të bëra nga materialet sintetike; rrjeta tenisi nga 

fibrat sintetike.   

 

 

 

(111)  21841 

(151)  27/11/2017 

(181)  13/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/4591 

(732)  1. SOCIETA' ITALIANA 

ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.P.A. 

IN BREVE S.I.A.D. S.P.A. 2. RIVOIRA 

SPA 1. Via S. Bernandino, 92, 24126 

Bergamo, Italy 2. Via Durini, 7, 20122 

Milano, IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1    : Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari dhe 

pylltari; rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e papërpunuara prej plastike; plehrat 

organikë; përzierjet për shuarjen e zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat 

kimike për konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit industrialë    

6    : Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; konstruksionet e 

transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni; kabllot jo elektrikë dhe telat 

prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet    

20    : Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat tjera) prej 

drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, 

guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, 

ose prej plastike   

28    : Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve    

39    : Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi    

41    : Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore    
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(111)  21845 

(151)  27/11/2017 

(181)  14/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/4594 

(732)  Fondi Slloveno-Kosovar I Pensioneve 

SH.A. Bulevardi Nëna Terezë 33, Prishtinë, 

KS 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  FONDI Member of Prva Group 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione të zyrës   

36   Sigurimet;marrëdhënie financiare;marrëdhënie monetare;marrëdhënie 

paluajtshmërie;analiza financiar;ndërmjetësime;investime kapitale;ngritja e fondeve të 

bamirësisë;konsulencë financiare, konsulencë për sigurime;vlerësime financiare (sigurime, 

banka, paluajtshmëri);informacione financiare;menaxhim i financave;sponzorim i 

financave;investime në fonde;ndërmjëtsim në sigurime;këmbim parash;fonde të 

përbashkëta;pengje dhe hipoteka bankare;menaxhim i paluajtshmërive;kursime 

bankare;kuotime të stoqeve të këmbimit;ndërmjetësimi në stoqe dhe 

bondet;kujdestari;transfer elektronik i fondeve;depozitimi i gjërave të vlefshme;shërbime të 

pagesave pensionale;kredi me këste   

45   Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve;shërbimet 

personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve   

 

 

 

(111)  21851 

(151)  27/11/2017 

(181)  13/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/4903 

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

verdhë 

(732)  Molinari Italia S.p.A. - 8, Via Carlo 

Linneo - Rome, IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës).   
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(111)  21847 

(151)  27/11/2017 

(181)  13/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/4904 

(591)  E zezë,  e bardhë, e kuqe, e kaftë, e 

verdhë dhe e gjelbër 

(732)  Molinari Italia S.p.A. - 8, Via Carlo 

Linneo - Rome, IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Liker.   

 

 

 

(111)  21808 

(151)  21/11/2017 

(181)  13/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/4907 

(591)   E zezë, e bardhë, e kuqe, e kaftë, e 

verdhë dhe e gjelbër 

(732)  Molinari Italia S.p.A. - 8, Via Carlo 

Linneo - Rome, IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Liker.   

 

 

 

(111)  21602 

(151)  07/11/2017 

(181)  31/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/6399 

(540)  POZZOLITH 
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(732)  Construction Research & Technology 

GmbH Dr.-Albert-Frank-Str.32, Trostberg, 

DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

 
 

 

(511) 1    produkte kimike për cement; adetiv.   

19    material për ndërtimtari, beton, cement, llaq, gips dhe gurë të imët.   

 

 

 

(111)  21603 

(151)  07/11/2017 

(181)  31/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/6401 

(732)  Construction Research & Technology 

GmbH Dr.-Albert-Frank-Str.32, Trostberg, 

DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)  MASTERTOP 

 
 

     

 
 

 

(511) 19 materiale ndërtimore jo metalike.   

 

 

 

(111)  21557 

(151)  06/11/2017 

(181)  17/05/2023 

(210)  KS/M/ 2008/6857 

(732)  HAVAS 2, allée de Longchamp F-

92150 Suresnes, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  HAVAS 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Të gjitha llojet e letrës dhe produktet e letrës;karton dhe mallërat të bëra nga 

kartoni;material të shtypura, prospekte, afishe reklamuese, gazeta, botime periodike dhe 

publikime;libra dhe të gjitha publikimet.   

35   Të gjitha shërbimet dhe aktivitetet në lidhje me reklamimin në të gjitha gazetat dhe 

publikimet, me anë të objekteve, imazheve dhe zërit, për të gjitha mallërta, artikujt me 

vlerë, pronësitë e lëvizshme dhe patundshmëritë dhe, më të tjera të përgjithshme, 

reklamimin në cdo mënyrë, duke përdorur cfardo procesi dhe mënyre, duke përdorur të 

gjitha metodat dhe për të gjitha qëllimet   

36   Të gjitha shërbimet dhe aktivitetet në lidhje me operimin e valutave të huaja, agjentët e 

shitjeve, transakcioneve dhe marrëveshjeve, në përgjithsi, të gjitha operimet financiare, 
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industrial, tregtare, të pronësi të lëvizshme dhe patundshmëri;lëshimin e qeqeve të 

udhëtimit;të gjitha shërbimet dhe aktivitetet në lidhje me gjetjen dhe blerjen e bizneseve në 

lidhje me telegrafinë dhe lidhjen telefonike pa apo me tela, të gjitha aktivitetet në lidhje me 

përvetësimin dhe shitjen e të gjithë librarive dhe punëve të printimit.   

38   Agjensionet e reja të informimit dhe reklamimit;krijimin dhe operimin e telegrafive 

dhe bizneseve të telefonisë, me apo pa tela;krijimin dhe operimin e gazetave dhe 

publikimeve të shtypura, shërbimet e shtypjes   

39   Të gjitha shërbimet dhe aktivitetet në lidhje me transportimin e udhëtarëve, valixheve 

dhe mallërave, nëprmes tokës, hekurudhave, ajrit dhe ujit dhe të gjitha aktivitetet sa i përket 

turizmit dhe udhëtimeve;shitjen e biletave për të gjitha mënyrat e lëvizjes;organizimin e 

udhëtimeve.   

41   Shitjen e gazetave dhe publikimeve të shtypura   

42   Rezervimin e hoteleve;organizimin dhe menagjimin e kampeve turistike;shërbimin e 

ushqimit;të gjitha aktivitetet në lidhje me krijimin e librarive dhe punëve të shtypjes   

 

 

 

(111)  21817 

(151)  22/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7016 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  BRONCHOBOS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21818 

(151)  22/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7018 

(591)  E portokalltë, e verdhë, e kuqe, e 

gjelbër, e bardhë dhe e zezë 

(300)   

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21819 

(151)  22/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7019 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  AZOMEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21855 

(151)  27/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7020 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  BETHAGEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21842 

(151)  27/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7021 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

(540)  AVAMIGRAN 

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 67 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

32 

 

 
 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21840 

(151)  27/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7022 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  ARGEDIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21854 

(151)  27/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7024 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  CIPROL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21853 

(151)  27/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7025 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

(540)  FORDEX 
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lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21807 

(151)  21/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7026 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  FAVISTAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21848 

(151)  27/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7027 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  DIFEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21812 

(151)  22/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7028 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, BA 

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

(540)  DIABOS 
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"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21839 

(151)  27/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7029 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska I hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  TRAZEM 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21852 

(151)  27/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7030 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska I hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  VENOSAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21858 

(151)  27/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7031 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska I hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21813 

(151)  22/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7032 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska I hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  TRIAX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21849 

(151)  27/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7035 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska I hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  AMOXIBOS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21809 

(151)  21/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7036 

(591)  E kaltër, e bardhë dhe e zezë 

(300)   

(540)   
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(732)  Bosnalijek, farmaceutska I hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike    

 

 

 

(111)  21814 

(151)  22/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7037 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska I hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  TENLOP 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21816 

(151)  22/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7039 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska I hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  RHINOSTOP 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   
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(111)  21815 

(151)  22/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7040 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska I hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  STOMATIDIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21856 

(151)  27/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7041 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska I hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  POLIBEVIT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21857 

(151)  27/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7042 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska I hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  PILFUD 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   
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(111)  21850 

(151)  27/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7045 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska I hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  LOPRIL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21844 

(151)  27/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7046 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska I hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  HEPALIP FORTE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21843 

(151)  27/11/2017 

(181)  16/10/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7048 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska I hemijska 

industrija, dionicko društvo Jukiceva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  KOFAN INSTANT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   
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(111)  21861 

(151)  29/11/2017 

(181)  17/11/2018 

(210)  KS/M/ 2008/7186 

(732)  ATAÇ KOZMETİK VE KİMYA 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETI 

Eyüp Sultan Bulevarı 54/7, Eyüp, İstanbul 

34050,, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Aceton   

3   Llak për shkëlqim, llak për thonj, produkte për kujdesin e thonjeve, përforcusve të 

thonjev, eleminues te llakut te thonjve, losione për duar, fytyrë dhe trup, karmin për buzë, 

balsma për buzë, vaj eterik, parfume, dezodorant, ujë kolonje, pudër për shminkë, krem 

shampon, balsami, sprej për flokë, preparate për mirëmbajtje dhe zbukurim te flokëve, 

dekolorante për flokë, përforcues për flokë, tonik, losione dhe qumësht për djellosje, krem 

për djellosje, losione për pastrim, preparate për depilim, sprej për freskimin e ajrit, vizatues 

per sy , maskara, lapse për vetulla, te kuq, preparate për pastrimin e shminkës, ngjyra për 

flokë, shampone kundër krundeve, bebi pudër dhe vaj eterik, losione për foshnje - bebe, 

krem për zbardhimin e lëkurës, krem kundër rrudhave, krem kundër pikave, hije për sy, 

krem dhe losion për rroje, brilantin, lagës, lëngjen e flokëve dhe trupit, preparate për 

kujdesin e flokëve, fytyrës dhe trupit, dekorante për flokë në formë te pluhurit, preparate 

për dredhjen afatgjat te flokëve, preparate për kujdesin e lëkurës dhe fytyrës ne formë te 

kremës, posaçërisht krem nate dhe krem dite, qumësht për pastrim, vaj dhe krem për 

masazhe, qumësht dhe maska për zbukurim, gjel për flokë, laspsa për buzë, dyllë për 

depilim, krem dhe losione për përdorim pas rrojës, ujë tualeti, pasta për dhemb, anti 

perspirate dezodorante, shkumë për pastrim, tonik.   

5   Preparate për freskimin dhe pastrimin ajrit.   

 

 

 

(111)  21894 

(151)  05/12/2017 

(181)  09/11/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7605 

(732)  Plzeňský Prazdroj, a.s.  U Prazdroje 7 

CZ - 304 97 Plzeň , CZ 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 

(540)  PLISNER URQUELL 
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(511) 32   Birra   

 

 

 

(111)  21846 

(151)  27/11/2017 

(181)  22/11/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7704 

(732)  Bosch Thermotechnik GmbH 

Sophienstraße 30-32 35576 Wetzlar (DE), 

DE 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  EMS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet dhe instrumentet, shkencore, detare, gjeodezike, elektrike, fotografike, 

kinematografike, optike, për peshim, për matje, sinjalizimin, kontrollin (inspektimin), 

shpëtimin e jetës dhe stërvitjen;apartet dhe instrumentet për përcjelljen, ndërprerjen, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e rrymës elektrike;aparatet për 

filmime, transmetimin dhe reproduktimin e tingullit ose të fotografisë;mbajtësit magnetikë 

të informatave, të disqeve për filmim;makineritë automatike dhe mekanizmat për aparatet, 

të cilat aktivohen (lëvizin) me anë të monedhës ose me zheton;kasat regjistruese, makina 

llogaritëse, pajisja për përpunimin e informatave dhe kompjuterat;aparatet për fikjen e 

zjarrit   

11   Aparatet për ndriçimin, ngrohjen, prodhimin e avullit, zjerjen, ftohjen, tharjen, 

ventilimin, furnizimin me ujë dhe për qëllime sanitare   

 

 

 

(111)  21641 

(151)  08/11/2017 

(181)  05/12/2018 

(210)  KS/M/ 2008/7831 

(591)  E zezë, e kuqe, vishnje, e bardhë e 

errtë dhe e verdhë e hapur 

(732)  N.T.P. ''Bonita'' Decan, rruga 

Deshmoret e Kombit pa nr., KS 

 
 

(540)   
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(511) 30   Kafe, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe 

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

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   

 

 

 

(111)  21860 

(151)  29/11/2017 

(181)  10/12/2018 

(210)  KS/M/ 2008/7942 

(591)  E kaltër dhe e bardhë 

(732)  GIP Development 2-4. rue du Château 

d'Eau L-3364 Leudelange, LU 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet dhe instrumentet; shkencore, detare, të vëzhgimit,fotografike, 

kinematografike, optike, të pëshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikqyrës), aparatet 

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

shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, 

akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit te elektricetit; aparatet për incizimin, transmetimi 

ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave magnetike; ;disqet për incizim; 

makinat automatike të shitjes dhe mekanizamtpër aparatet që operojnë me futjen e 

monedhës; makinat llogaritëse të arkës, makinat llogaitëse, pajisjet për perpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit   

14   Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme ose të veshura 

me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhevahirët,gurët e çmueshëm; instrumentet 

horologjike dhe kronometrike (për matjen dhe regjistrimin e kohës)   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

materiali I shtypyr, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letërshkrimi ose 

qëllime shtëpiake; materialet e artistëve;furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (perveç mobileve);materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

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

blloqet tipografike   
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(111)  21918 

(151)  06/12/2017 

(181)  29/12/2018 

(210)  KS/M/ 2008/8126 

(732)  CASPRO, S.A. Passeig de la 

Muntanya, 22 08759 Vallirana (barcelona), 

ES 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr."Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë  

 
 

(540)  TRES 

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Pajisje për ndriqim, ngrohje, prodhimin e avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

pajisje për ujë dhe sanitarije, ujësjellës, gypa për paisjen me ujë   

 

 

 

(111)  21547 

(151)  06/11/2017 

(181)  29/01/2019 

(210)  KS/M/ 2009/8277 

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

errtë 

(732)  YILDIZ HOLDING A.S. Davutpasa 

Caddesi, No: 10, Topkapi, Istanbul, TR 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëyat; akulli e posacerisht 

çokolladat, biskuitet, keksat, vafell, biskuitet e veshura me cokollade dhe vafell te veshura 

me cokollade   

 

 

 

(111)  21904 

(151)  06/12/2017 

(181)  29/01/2019 

(210)  KS/M/ 2009/8322 

(591)  E kuqe, e bardhë dhe e hirtë 

(732)  Eckes-Granini Group GmbH Ludwig-

(540)   
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Eckes-Allee 6 55266 Nieder-Olm, DE 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat, ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoholike;pije frutash 

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

 

 

 

(111)  21702 

(151)  09/11/2017 

(181)  04/02/2019 

(210)  KS/M/ 2009/8352 

(732)  Janssen Biotech, Inc. (Pennsylvania 

corporation) 800 Ridgeview Drive Horsham, 

Pennsylvania 19044, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  CENTOCOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  21911 

(151)  06/12/2017 

(181)  09/02/2019 

(210)  KS/M/ 2009/8361 

(732)  Tampico Beverages, Inc. (an Illinois 

corporation 3106 N. Campbell Ave., 

Chicago, Illiois, 60618, US 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  TAMPICO 
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(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale, mielli dhe 

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

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda;uthulla, salcat (mëlmesat);erëzat;akulli.   

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

frutash;shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.   

 

 

 

(111)  21910 

(151)  06/12/2017 

(181)  09/02/2019 

(210)  KS/M/ 2009/8364 

(732)  ALBIMI Rr. L e Prizrenit p.n. 60000 

Gjilan, Kosove. Fabrika e bicikletave, KS 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  ALBIMI 

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Bicikleta, dryr sigurues per bicikleta   

12   Bicikleta, pjesë për bartje ne bicikleta   

 

 

 

(111)  21899 

(151)  06/12/2017 

(181)  05/03/2019 

(210)  KS/M/ 2009/8484 

(732)  BGP Products S.a.r.l 26, Boulevard 

Royal, 2449 Luxembourg, LU 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  NIASPAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet dhe substancat farmaceutike   

 

 

 

(111)  21909 

(151)  06/12/2017 

(181)  08/01/2023 

(210)  KS/M/ 2009/9509 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53, 

71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, BA 

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

(540)  MONOCLAR 
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"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21892 

(151)  05/12/2017 

(181)  14/01/2020 

(210)  KS/M/ 2010/24 

(732)  SuiCo EOOD 16 Malashevska Str., 

1225 Sofia, BG 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, mish kafshesh dhe egërsirave; mish i përpunuar; pemë dhe perime 

të konzervuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinë, gjem dhe kompote; vezë, qumësht 

dhe produkte nga qumështi, vaj dhe yndyrë për ushqim   

30   Kafe, qaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendesues të kafes; miell dhe produkte 

nga drithërat, buke, kollaqe dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasa; tharem buke, pluhur 

për pjekurina; krip, semf; uthull, sose (si shtesa), mëlmesa; akull   

31   Produkte bujqësore, kopshtare dhe pylltarie dhe farëra te cilat nuk janë përfshirë në 

klasë të tjera; kafshë të gjalla; pemë dhe perime të freskëta, fara, bimë dhe lule natyrale; 

ushqim për kafshë; embëltues   

 

 

 

(111)  21837 

(151)  23/11/2017 

(181)  21/01/2020 

(210)  KS/M/ 2010/44 

(732)  Fiat Group Automobiles S.p.A. Corso 

Giovanni Agnelli 200, 10135 Torino, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  PANDA 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Mjete motorike dhe pjesë për to, posaçërisht karoserija dhe pjesë për to, motor 
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dhe pjesë për të, lidhëse, bremze për frenim, rripa sigurues për udhëtarë për mjete motorike   

 

 

 

(111)  21908 

(151)  06/12/2017 

(181)  09/03/2020 

(210)  KS/M/ 2010/169 

(732)  ALTESSE 

ZIGARETTENHÜLLENERZEUGUNG 

UND PAPIERVERARBEITUNG 

GESELLSCHAFT M.B.H.  Altessestrasse 2 

A-8280 FÜRSTENFELD Autriche, AT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  ROLLING 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani, duke përfshirë, cigare, artikuj duhanpirësve 'duke përfshirë letra cigaresh 

në broshura apo tuba, cigare automatike kodrina, rollers, tuba mbushje automatike, këshilla 

filtër, kutit e metalit   

 

 

 

(111)  21869 

(151)  30/11/2017 

(181)  16/03/2020 

(210)  KS/M/ 2010/193 

(591)  E bardhë dhe e zezë 

(732)  “ITAL FOOD INDUSTRY” AD  

“Trakiyska” Str. No. 10, BG-9700 Shumen, 

BG 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bukë dhe produkte të bukës;peksimet;gatime buke e pjekur me 

djegësime;krakera;miell dhe pregatitje te punuara nga drithërat;biskota, brumëra;brume 

ëmbësirash (torte);Cmbëlsira dhe sheqer për ëmbëlsirash   

 

 

 

(111)  21868 

(151)  30/11/2017 

(181)  31/03/2020 

(210)  KS/M/ 2010/268 

(540)  TRICOR 
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(732)  BGP Products Operations GmbH 

Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, 

CH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 5   peparate për aplikacionet kardiovaskulare që përmbajnë një factor për uljen e 

lipideve.   

 

 

 

(111)  21674 

(151)  09/11/2017 

(181)  20/04/2020 

(210)  KS/M/ 2010/352 

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

gjelbër 

(732)  NTSHP"EUROFOOD"SHPK  

ABDUL-LATIF ESE TURGUT OZAL 

p.n.(zona industriale)Prizren 20000, KS 

(740)    

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Majonez   

 

 

 

(111)  21672 

(151)  09/11/2017 

(181)  20/04/2020 

(210)  KS/M/ 2010/353 

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

dhe e gjelbër 

(732)  NTSHP"EUROFOOD"SHPK 

ABDUL-LATIF ESE TURGUT OZAL p.n. 

(zona industrial)  Prizren 20000, KS 

(740)    

 
 

(540)   
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(511) 30   Keçap   

 

 

 

(111)  21670 

(151)  09/11/2017 

(181)  20/04/2020 

(210)  KS/M/ 2010/354 

(591)  E bardhë, e verdhë, e portokalltë, e 

kuqe, e zezë dhe e gjelbër 

(732)  NTSHP"EUROFOOD"SHPK 

ABDUL-LATIF ESE TURGUT OZAL p.n. 

(zona industrial)  Prizren 20000, KS 

(740)    

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Keçap   

 

 

 

(111)  21669 

(151)  09/11/2017 

(181)  20/04/2020 

(210)  KS/M/ 2010/355 

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

dhe e gjelbër 

(732)  NTSHP"EUROFOOD"SHPK 

ABDUL-LATIF ESE TURGUT OZAL p.n. 

(zona industrial)  Prizren 20000, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Keçap   
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(111)  21907 

(151)  06/12/2017 

(181)  11/06/2020 

(210)  KS/M/ 2010/546 

(591)  E kuqe, e zezë dhe e bardhë 

(732)  ITM ENTREPRISES A French << 

Société par actions simplifiée >>  24, rue 

Auguste-Chbrières 750015 PARIS, FR 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet dhe instrumentet;shkencore, detare, të vëzhgimit,fotografike, 

kinematografike, optike, të pëshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikqyrjës), aparatet 

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

shpëtimin e jetës dhe për trajnime;aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, 

akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit te elektricetit;aparatet për incizimin, transmetimi 

ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve;bartësit e të dhënave magnetike;disqet për 

incizim;makinat automatike të shitjes dhe mekanizamtpër aparatet që operojnë me futjen e 

monedhës;makinat llogaritëse të arkës, makinat llogaitëse, pajisjet për perpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët;aparatet për shuarjen e zjarrit   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera;materiali I shtypyr, materiali për libërlidhje;letër shkrimi;ngjitësit për letërshkrimi ose 

qëllime shtëpiake;materialet e artistëve;furçat e bojës;makinat e shkrimit dhe mjetet e zyrës 

(perveç mobileve);materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve);materialet plastike 

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

tipografike   

35   Reklamim, menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre   

36   Sigurimet: çështjet financiare: çështjet monetare: çështjet e Patundshmërisë   

38   Telekomunikacione   

39   Transporti;ambalazhimi dhe deponimi I mallrave: menxhim udhëtimi   

41   Arsimim: ofrim trajnimesh: argëtim: aktivitete sportive dhe kulturore   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve: akomodimi I përkohshëm   

 

 

 

(111)  21896 

(151)  05/12/2017 

(181)  19/03/2023 

(210)  KS/M/ 2010/651 

(732)  Crocs Inc., 6328 Monarch Park Place, 

Niwot, Colorado 80503, US 

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

(540)   
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"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   9 Aparata dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

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

dhe istrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnimin; aparatet dhe instrumentet e 

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

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

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

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

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

14   Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme ose të veshura 

me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhevahiret, gurë e çmueshëm; instrumentet 

horologjike dhe kronometrime (për matjen dhe regjisitrimin e kohës)   

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

të përfshirë në klasë të tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe çantat e udhëtimit; 

ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, takëmet dha shalat.   

25   Rrobat, këpucët, kapelat.   

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

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështje financiare; çështjet monetare; çeshtjet e 

patundshmërisë.   

45   Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; 

shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve.   

 

 

 

(111)  21898 

(151)  05/12/2017 

(181)  19/03/2023 

(210)  KS/M/ 2010/835 

(732)  ITM ENTREPRISES A French « 

Société par actions simplifiée » 24, rue 

Auguste-Chabrières 75015 PARIS, FR 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

(540)  INTEREX 
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(511) 9   Botime elektronike, të shkarkueshme   

16   Material të shtypura; afishe; broshura; katalogje; produkte të printerit; gazeta; revista; 

reklamë; publikime të shtypura, revista; magazina(revista); buletine informative   

35   Reklama, reklama me postë të drejtëpërdrejtë, radio ose televizion, reklamat online në 

një rrjet kompjuterik, shpërndarja e reklamave; shpërndarja e pamfletave reklamuese, 

broshurë, materiale të shtypura, ekspozim i mostrave të të mirave në të gjitha mjetet e 

komunikimit për shitje me pakicë, grupimi i palëve të treta duke përjashtuar transportimin e 

tyre, mundësimin e konsumatorëve që të shikojnë dhe blejnë produkte në fushat e 

shëndetësisë, higjienës, bukurisë, ushqimit, veshëmbathjes, stolive, orave, argëtimit, 

kopshtarisë,pajisjeve manuale dekorime të brendshme dhe të jashtme, pajisje për montim 

dhe mirëmbajtje të shtëpisë, sporte, lojra dhe lodra, arte të kuzhinës dhe takëme, produkte 

prej lëkurës, letër shkrimi, aparate për shtëpi, kompjuterë, aparate elektrike dhe sete 

televizive hi-fi, telekomunikacionit dhe në fushat e telefonisë; shërbime me pakicë, me 

shumice, porosi me postë, shitje me shumicë dhe pakicë me anë të internetit apo mënyra të 

tjera elektronike të kontrollimit të produkteve,  

ngjyra, bojra, llaqe me ngjyra, artikuj ruajtës të drurit nga ndryshku dhe prishja, lëndë 

ngjyruese, acid fiksues, metale në formë të petës dhe pluhurit për piktor, dekoratorë, 

printers and artists, ngjyrues për ushqim ose pije, ngjyra për printer, ngjyrues të veshjeve, 

vajra industrial dhe yndyrna, lubrifikantë, pajisje për thithjene pluhuri, për lagien dhe 

mbledhjen e tij, karburante duke përfshirë vajrat motorrik dhe ndriçues, qirinjë dhe fitila 

për ndriçim, dru zjarri, gaz qymyri, ushqim për foshnje, jastëqe, pantallona ose peshqira, 

ëeaving dhe sheqer për qëllime mjekësore, metalet bazë dhe aliazhet e tyre, materiale 

metali për ndërtim; ndërtime të transportueshme të metalit, kabllo, bravari elektrike dhe jo 

elektrike, pajisje metalike, tuba të metalit, kasaforta, xehe, konstruksione të metalit, skelë, 

kutia të metalit,metale bazë, kutia të metalit, kuti paketimi prej metalit,objekte të artit prej 

metalit, statuja ose figurina prej metalit të zakonshëm,pjata të metalit, ,makinë 

metalprerëse, motorë përveç motorëve për automjete tokësore, makineri e përpunimit të 

drurit, makineri për paketim dhe paketim, makina pompuese, shpues elektrik i dorës, 

makina të kositjes,makina të mullive, qepjes, thurjes, makina për hekurosje, makina të 

larjes, pajisje të kuzhinës, sharra, makina robotike, makina të printimit, thika elektrike, 

mjete dhe instrumente që operohen me dorë, takëme, pirunjë dhe lugë, thika,brisk roje, 

mjete për kopsht që operohen me dorë, gërshërë dore,aparate shkencore dhe instrumente të 

tjera përveç atyre mjekësore,detare ,studimore, fotografike, kinematografike, optike, 

peshore, matëse, sinjalizuese, kontrolluese mbikqyrëse, të emergjencës dhe pajisje të 

mësimdhënies dhe instrumente për sjelljen, transferimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollimin e elektricitetit, pajisje për regjistrim, transmetim, riprodhim 

ose përpunim të zërit ose fotografive, regjitsrim magnetik i mediave, ose disk optik, disqe 

floppy, makina llogaritëse, pajisje për procesim të të dhënave dhe kompjutera, shuarës 

zjarri, lojëra kompjuterike, programe kompjuterike të regjistruara, computer peripherals 

bateri elektrike, sensorë, transmetues elektrik, kostume, dorëza ose maska, veshëmbathje 

mbrojtëse kundër aksidenteve,rrezatimit dhe zjarrit, pajisje për përdorim personal kundër 

aksidenteve, size optike, artikuj për sy, çantë për syza, aparaturë diagnostifikuese për 

përdorim jomjekësor,memorie ose mikroprocesorë, pëlhurë gome, artikuj ortopedik, 

material qepjeje, çorape për venat me variçe, shishe për ushqim, thithëse, masazhues, 

aparaturë për masazh estetik, oturakë për përdorim mjekësor, këpucë ortopedike, ndriçim, 
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ngrohje, gjenerues avulli, gatim, frigoriferike, tharëse, ventilues, furnizim me ujë dhe 

objekte sanitare,pajisje ose kondicioner, frigoriferë, drita të dorës, makina të kafes, pajisje 

të gatimit, drita të automjeteve,  pajisje dhe makina për pastrimin e ajrit dhe ujit, sterilizues, 

automjete, aparaturë për bartje nga toka, ajri ose uji, zinxhirë gome, bllokues dielli për 

automjete, rripa të sigurisë për karrige të automjeteve, automjete elektrike, rimorkio, 

traktorë, motoçikleta, biçikleta, korniza, paterica, frena, timon, rrota, pedale, goma, rrota 

apo shalë për çiklistë, kaloshë, kamionë, armë ,plumba të plastikës, municione dhe predha, 

fishekzjarre, fishekzjarre dhe çanta për armë, fishekzjarre, bizhuteri, gurë të çmuar, ora dhe 

mekanizma të saj,metale të çmuara dhe aliazhet e tyre,monedha, objekte arti, metale të 

çmuara,kuti të bizhuterive, kuti prej metaleve të çmuara, kuti, byzylyk,zingjirë, spirale ose 

syza ,prevezak dekorativ për çelsa, statuja ose figurina prej metaleve të çmuara, çanta ose 

çanta për ora, medalje, instrumente elektronike për muzikë, stendë muzikore, çantë për 

instrumente muzikore, materiale të shtypura, material për lidhjen e librave, fotografi, letër 

shkrimi, ngjitës për letër apo për pajisje shtëpiake, material për artistë, brusha për pikturim, 

makinë shkrimi dhe gjëra të nevojshme për zyrë përveç mobiljeve, materiale mësimore dhe 

mësimdhënëse përveç aparaturave,printime, fotografi, letër, karton, kuti kartoni ose letër , 

postera, albume, karta, libra, gazeta, fletushka, broshura, kalendare, instrumente për shkrim, 

art i gdhendur ose i litografuar, piktura, fotografi me kornizë dhe pa kornizë, ngjyra të ujit, 

modele për qepje, vizatime, instrumente për vizatim, shami letre, peshqir letre, takëm 

tavoline, letër higjienike, pelena, letër dhe celulozë për një përdorim, thasë dhe çanta, zarfe, 

qese të letrës ose plastikës për paketim, qese të letrës ose plastikës për paketimin e 

plehrave, gomë, izolator gome i kabllove elektrike, gomë, asbest, mikë, plastikë në 

materiale gjysmë të prodhuara, izolues, tub metalik mbyllës dhe izolues, ndalues gome , 

materiale paketimi, mbushje prej gomës dhe plastikës, fletë plastike për përdorim bujqësor, 

fletë metali izoluese, dorëza, shirita, pëlhurë apo bojra izoluese, rrëshirë artificial ose 

sintetike, produkte gjysëm të përfunduara, çanta, thasë zarfa, qese të gomës për paketim, 

fibra ose lesh xhami izolues, lëkurë dhe imitim i lëkurës, lëkurë kafshësh, valixhe, çadra, 

ombrella dhe bastune, kamzhikë dhe takëme kuajsh, kuleta, çantë dore, kuletë, çantë 

shpine, çantë me rrota, çanta për ngjitje, kamping, udhëtim, plazhë, fëmijë, çanta tualeti të 

pambushura, qafore ose veshje për kafshë, rrjeta ose çanta, çanta apo zarfa, qese të lëkurës 

për paketimin e materialeve të ndërtimit jo metalike, tuba të ngurtë jo metalik për ndërtim, 

ndërtime të transportueshme jo metalike, ndërtime jo metalike,skele jo metalike, ndërtime 

prej xhamit, izolues qelqi, beton, çimento, gurë arti, statuja prej çimentos apo mermeri ose 

figurina të gurit, çimento apo mermer, qelq i njollosur, lëndë druri,stoli të drurit, mobilje, 

pasqyra ,korniza të fotografie, art prej drurit, dyll,allçi, tapë, kallam, bastun,shportë, bri, 

kockë, guaskë,qelibar, zëvendësime për të gjitha këto materiale apo plastika, varëse 

rrobash, sënduk, jastëk, rafte, enë, ambalazhë, plastikë, karrige, tapiceri, mbules përveç 

çarçafëve, dyshekë, porcelan, shporta, kuti të drurit ose të plastikës, mjete dhe enë  jo 

elektrike për shtëpi dhe kuzhinë, krehër dhe sfungjerë, brusha përveç brushave për 

pikturim, materiale për bërjen e brushave, instrumente pastruese që përdoren në mënyrë 

manuale, lesh çeliku, qelq i papërpunuar ose gjysëm i përpunuar përveç ndërtimeve nga 

qelqi, porcelan, qeramikë, shishe, objekte arti prej porcelanit, enë prej argjile ose 

qelqi,statuja apo figurina nga porcelani, vegla të nevojshme për toalet, kanaçe plehrash, 

mbajtëse e syzave, enë, ndriçues akuariumi i rrafshët apo nga goma, or reketë tenisi ose 

instrumente muzikore, tela, tendë, pëlhurë gome, velë lundrimi ,material mbushjeje përveç 

prej gomës ose plastikës së papërpunuar fijore,kabllo jo metalik, material për paketim i cili 
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nuk është i përbërë as prej gomës as prej plastikës, tekstile,çanta për mbajtjen dhe ruajtjen e 

çantave të mëdha apo çantave të vogla, qese të tekstilit për paketim, produkte tekstili, 

tekstil elastik, tekstil gome, produkte xhami për përdorim në tekstil, pe i leshtë, pe 

mëndafshi, pëlhurë, mbulesa për shtretër dhe tavolina, pëlhurë për përdorim të tekstilit, 

pëlhurë elastike, kadife, lino, çarçaf për shtrat, mbulesë tavoline jo prej letrës me përjashtim 

të materialeve tekstile, veshëmbathje, këpucë, kapelë, këmisha, lëkurë ose imitim i lëkurës, 

rripa(veshmbathje), gëzof, dorëza, shalle, kravata, çorape të gjata, çorape, pantofla, këpucë 

për plazh, skijim ose sport, pelena të tekstilit, të brendshme, dantella dhe të qëndisura, 

shirita dhe lidhëse, pulla, grepa dhe sy,kapëse dhe gjilpëre, lule artificiale, kinkaleri, 

stoli,parukë, ties or fasteners for clothing, stoli për flokë, qilime, rrogoz, linoleum dhe 

mbulesa tjera të dyshemesë me përjashtim të tjegullave të dyshemesë, pikturadhe perde nga 

tekstili, qilime, tapiceri, tepihë për gjimnastikë, rrogoz për automjete, bari artificial, 

lojëra,lodra, top me ngjyrë, zbukurime për pemë të Krishtlindjeve përveç artikujve të 

ndriçimit, pemë të Krishtlindjeve prej materialeve sintetike,pajisje ushtrimi për palestër, 

pajisje për peshkim, topa dhe balona, tavolina, letra loje ose tavoline, patina të akullit ose 

dërrasë për rrëshqitje, skuter, dërrasë lundrimi ose sërfi, këpucë dëbore,skija, pjesët e 

mbushura mbrojtëse të veshjeve sportive, mish, peshk, shpend dhe të ngjashme,ekstrakte të 

mishit, fruta dhe perime, të ngrira, të thara dhe të gatuara,xhelatina, reçel, komposto, vezë, 

qumësht dhe produkte të qumështit, vajra ushqimorë dhe yndyra, yndyra,gjalpë, salçiçe, 

mish, gocë deti jo e gjallë, mish ose peshk i konzervuar, djath, qumsht dhe pije të qumshtit, 

kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz,tapiokë, miell palme, kafe artificiale, miell dhe preparate të 

tjera nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, zbukurime të ëmbëlsirave, mjaltë,melasë, 

tharm, pluhur gatimi, kripë, mustardë, uthull, salcë(erëza),erëza,akull, sanduiqe, 

pica,petulla, biskota, torta, biskota, ëmbëlsira, çokolada, kakao, kafe, çokolada ose çaj, 

produkte bujqësore, të kopshtit dhe pyllit,asnjëra e përgatitur ose e përpunuar , bagëti, fara 

të njoma të frutave dhe perimeve, bimë dhe lule, ushqim për kafshë, malt,bari natyral, 

karkaleca të detit, karrem i gjallë për peshkim, fara të drithit, të papërpunuara, kaçube, 

bimë, pemë bimore, dru agrume i papërpunuar, bimë të thara për dekorim, sanë, birrë, ujë i 

gazuar dhe lëngje, lëngje të frutave, sirupe dhe preparate tjera për bërjen e lëngjeve, 

limonada, nektare të frutave, lëngje, pije alkoolike përveç birrës, mushtit  except beers, 

musht, likere, verë, ekstrakte dge aroma të alkoolit, duhan, artikuj për duhanpirës, 

shkrepëse, puro,cigare, letra për cigare, çakmak, kutia për puro dhe cigare, take për 

duhanpirësit.   

36   Shërbime për kredit kartelë; shërbime për kredi; lëshimi i kredit kartelave; shërbime 

financiare; financim i kredive; shërbime të kartelës së zbritjeve që lejon grumbullimin e 

pikëve të blerjes dhe të përfitoj nga produktet, ofertat promocionale dhe dhuratat.   

38   Shërbime të telekomunikacionit; transmetimi dhe shpërndarja e informacionit përmes 

kompjuterit, audiovizual, telefoni dhe komunikime elektronike.   

39   Shpërndarja e gazetës, magazinave(revistave), revistave, broshurave, materialit të 

shtypur, katalogjeve, buletineve,publikimeve, pamfletave; transporti; paketimi dhe ruajtja e 

produkteve; delivery of goods, delivery of goods, delivery of goods by mail order, car 

rental.   

41   Biletat,informata për argëtim, publikime elektronike të pa shkarkuesme online , 

publikimi elektronik I librave dhe revistave, rezervimi online i ulëseve për shfaqje,  

edukim, trainime, për argëtim, aktivitete sportive dhe kulturore.   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; kafene; kafiteri; restorane vet-
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shërbim; bar-rostiçeri; ushqim brasserie.   

 

 

 

(111)  21548 

(151)  06/11/2017 

(181)  28/03/2023 

(210)  KS/M/ 2010/906 

(591)  E bardhë dhe e kaltër 

(732)  Saint-Gobain Građevinski Proizvodi 

d.o.o. Beograd ( Novi Beograd) Bulevar 

Mihaila Pupina 115d, Beograd-Novi 

Beograd, 11070, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet që shfrytezohen ne industri, shkencë,fotografi, bujqesi, kopshtari dhe 

pyiltari; rrëshirat e paperpunuara artificiale, produktet e papërpunuara prej plastike; plehrat 

organik; perzierjet per shuarjen e zjarrit; preparate per 

kalitje dhe saldim; substanca kimike per konservimin e produkteve ushqimore; substanca 

per rregjie; ngjitesit industrial.   

2   Bojërat, ilaqet, lustrat; preparate per mbrojtje ndaj 

ndryshkut dhe prishjes së drurit; ngjyroresit; rrëshirat e 

papërpunuara natyrore; metale në formë pete dhe pluhuri per 

piktor, dekoratorë, printerë dhe artiste;   

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të 

ngurte per ndërtim; asfalt, zift dhe bitumen; konstruksione jometalike 

të transportueshme; monumente jo-metalike.   

 

 

 

(111)  21830 

(151)  23/11/2017 

(181)  09/11/2020 

(210)  KS/M/ 2010/1030 

(732)  The Monarch Beverage Company 

(Europe) Limited One Spencer Dock, North 

Wall Quay, Dublin 1, IE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  PLANET 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujëra minerale dhe të gazuara; dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; pije të buta (soft) me gaz karbonik; pije energjike; shurupe dhe preparate të 
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tjera për prodhimin e pijeve.   

 

 

 

(111)  21887 

(151)  04/12/2017 

(181)  19/11/2020 

(210)  KS/M/ 2010/1066 

(732)  Bora Creations S.L. Calle Rey Sancho 

7, Local 3 07180 Santa Ponsa Mallorca, ES 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; produkte parfumerike, vaj eterik, losion për kokë   

 

 

 

(111)  21900 

(151)  06/12/2017 

(181)  29/05/2023 

(210)  KS/M/ 2011/147 

(732)  BOYTAŞ MOBİLYA VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ 1. Organize Sanayi 

Bölgesi 7. Cadde No: 5, 38070 Melikgazi 

KAYSERİ, TR 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  БЕЛЛОНА 

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobilje dhe pjesë të tyre, mobilje nga metali,  mobilje për kamping, pasqyra, 

shtretër, dyshekë shtretërish, dyshekë, jastëkë, shtretër kampingu, çantë fjetjeje për 

kamping, pasqyre për mobilar apo pasqyre banjoje, shina për perde, unaza për perde, 

kapëse perdesh, shkopinj perdesh, perde nga bambusi, perde dritaresh për hije, perde shirit, 

perde me rruaza për qëllime dekorative, jastëk, tavolina, pjesë mobiljesh jo metalike, 

particione të mobiljeve, pjesë të shtratit jo metalike, dollapë për dosje, rafte, raft dollap.   

24   Pëlhura të endura dhe të pa-endura: pëlhurë me fibra xhami, çarçafë, astarë, filtrues 

materiale nga tekstili;Mbulesa për mobilje, perde, perde dushi, çarçafë amvisërie, mbulesa 

tavolinash duke përfshirë mbulesat vajore, mbulesat e shtratit, çarçafë shtrati, mbulesë 

krevati, mbulesë për jastëk,  mbështjellës për jorganë, mbulesa karrigesh;mbulesa për 
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tavolinë kafeje;faculeta;mbulesa shtrati nga letra, mbulesa krevati me 

fibra;batanije;jorganë;mbulesa dyshekësh, jastëk. rroba banjoje;peshqirë për duar dhe 

fytyrë;peshqirë për trup;mbulesa muri të punuara nga pëlhura, ornamente muri, faculeta 

pëlhureje   

27   Tepihë, tepihë për automobil, qilimë, sixhade, qilimë të gjatë;mbulesa dyshemeje nga 

materiali sintetik: mushama, bari artificial, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese, varëse muri (jo-tekstile);qilim gjimnastike;jastëk mundjeje;mbulesa 

jotekstile për mur;tapeta për mur.   

35   Bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një sërë të mirash (duke përjashtuar transportin), 

duke i lejuar konsumatorët që në mënyrë të përshtatshme t’i shohin dhe blejnë ato të mira.   

 

 

 

(111)  21897 

(151)  05/12/2017 

(181)  29/05/2023 

(210)  KS/M/ 2011/149 

(732)  İSTİKBAL MOBİLYA SAN. VE 

TİC. A. Ş.  1. Organize Sanayi Bölgesi 8. 

Cadde No:60/A, 38070 Melikgazi 

KAYSERİ, TR 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  ИСТИКБАЛ 

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobilje dhe pjesë të tyre, mobilje nga metali,  mobilje për kamping, pasqyra, 

shtretër, dyshekë shtretërish, dyshekë, jastëkë, shtretër kampingu, çantë fjetjeje për 

kamping, pasqyre për mobilar apo pasqyre banjoje, shina për perde, unaza për perde, 

kapëse perdesh, shkopinj perdesh, perde nga bambusi, perde dritaresh për hije, perde shirit, 

perde me rruaza për qëllime dekorative, jastëk, tavolina, pjesë mobiljesh jo metalike, 

particione të mobiljeve, pjesë të shtratit jo metalike, dollapë për dosje, rafte, raft dollap.   

24   Pëlhura të endura dhe të pa-endura: pëlhurë me fibra xhami, çarçafë, astarë, filtrues 

materiale nga tekstili;|Mbulesa për mobilje, perde, perde dushi, çarçafë amvisërie, mbulesa 

tavolinash duke përfshirë mbulesat vajore, mbulesat e shtratit, çarçafë shtrati, mbulesë 

krevati, mbulesë për jastëk,  mbështjellës për jorganë, mbulesa karrigesh;mbulesa për 

tavolinë kafeje;faculeta;mbulesa shtrati nga letra, mbulesa krevati me 

fibra;batanije;jorganë;mbulesa dyshekësh, jastëk. rroba banjoje;peshqirë për duar dhe 

fytyrë;peshqirë për trup;mbulesa muri të punuara nga pëlhura, ornamente muri, faculeta 

pëlhureje   

27   Tepihë, tepihë për automobil, qilimë, sixhade, qilimë të gjatë;mbulesa dyshemeje nga 

materiali sintetik: mushama, bari artificial, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese, varëse muri (jo-tekstile);qilim gjimnastike;jastëk mundjeje;mbulesa 

jotekstile për mur;tapeta për mur.   

35   Bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një sërë të mirash (duke përjashtuar transportin), 

duke i lejuar konsumatorët që në mënyrë të përshtatshme t’i shohin dhe blejnë ato të mira.   
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(111)  21895 

(151)  05/12/2017 

(181)  16/03/2021 

(210)  KS/M/ 2011/249 

(732)  Dompé farmaceutici S.p.A. Via S. 

Martino della Battaglia, 12 I-20122 Milano 

(MI), IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  MIOTENS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare;preparate sanitare per qellime 

mjeksore;substance dietike te pershtatura per perdorime mjeksore, ushqim per 

bebe;allci;material per fashim;material per ndalimin e dhembeve;dyll 

dentar;dezinfektues;preparate per eliminimin e mikrobeve;fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  21913 

(151)  06/12/2017 

(181)  12/06/2023 

(210)  KS/M/ 2011/328 

(732)  ITM ENTREPRISES A French << 

Société par actions simplifiée >> 24, rue 

Auguste-Chabrières 75015 Paris, FR 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Shkopinj pambuku për përdorim në kozmetikë, pambuk për përdorim në 

kozmetikë, xhel për dush, xhel për banjo, depilues, xhel për rroje për femra, kolonja, 

deodorant për përdorim personal (parfum), parfume, llak për thonj, preparate kozmetike për 

banjo, shampon, produkte për kujdes ndaj flokut, maska flokësh, ngjyrosës flokësh, 

produkte dhe xhel për stilizim të flokëve, pambuk për përdorim personal, vate pambuku.   

5   Pambuk për përdorim mjekësor, toptha pambuku, lecka pastrimi, lecka për higjienë 

intime dhe personale, artikuj për higjienën e femrave, gjegjësisht faculeta sanitare, vate të 

ndërrueshme sanitare, tamponë.   

8   Brisqe dhe zhilet për femra, zhilet elektrik, kuti zhiletësh, aparate të elektrolizës për 

kapëse flokësh jo elektrike.   

10   Çarçafë të përkohshëm, çarçafë shtrati, të gjitha këto produkte të përkohshme   

16   Materiale të printuara, magazina, katalogë, broshura, gazeta, material i printuar, 
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pamfleta reklamimi, publikime me informacione të specializuara, postera dhe postera të 

vegjël, letër higjienike;lecka letre të pangopura, faculeta letre, peceta të letrës për heqjen e 

makiazhit, peshqir letre, pelena në formë shtrese apo të formësuar për t’u hedhur nga letra 

apo celuloza;përparëse prej celulozës apo letrës për t’u hedhur;letër higjienike, faculeta 

letre.   

21   Brusha flokësh, krehër.   

26   Shirit elastik për flokë, fjongo për flokë, rrotullues flokësh, dredhues flokësh, rrjeta 

flokësh, zbukuruese flokësh, kurdel për flokë, kapëse flokësh, paruke, zgjatëse flokësh.   

 

 

 

(111)  21903 

(151)  06/12/2017 

(181)  19/07/2023 

(210)  KS/M/ 2011/715 

(732)  MONDİ YATAK YORGAN SAN. 

VE TİC. A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 4. 

Cad. No: 12 Melikgazi-Kayseri, TR 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)     

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Orendi, përkatësisht orendi për dhoma fjetjesh dhe dhoma të ngrënies, orendi për 

dhoma të ndejës, tavolina për dhoma të ngrënies, tavolina, rafte, karrige, divan, shtretër për 

kafshët shtëpiake, krevat divan, kauq, divanë, ulje, dollap dosjesh, dollap barërash, djep, 

korniza për shtretër, shtretër, kosh, karrige të larta, ecëse për fëmijë, varëse rrobash, varëse 

për pallto, varëse për pallto e palëvizshme, pllaka pasqyre, dollap me kyq, pasqyre për 

dollap me kyq, pjesë të orendive, shina perdesh, shufra për perde, dyshek, jastëk, korniza 

fotografish, ornamente  për korniza fotografish, ornamente për korniza fotografish, tapë, 

kockë e gdhendur dhe fildish.   

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili;të papërfshira në klasat e tjera;mbulesa për shtretër 

dhe tavolina.   

35   Reklamim, menaxhment biznesi;funksione të zyrës;bashkimi për të miren e tjerave të 

të disa produkteve ( duke përfshirë transportin e tyre), mundësimi I klientëve që në 

mënyrëtë përshtatshme ti shofim dhe t'i blejnë ato produkte.   

 

 

 

(111)  21912 

(151)  06/12/2017 

(181)  18/06/2023 

(210)  KS/M/ 2011/725 

(732)  ITM Enterprises 24 rue Auguste-

Chabrières 75015 Paris, FR 

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

(540)   
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"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në agrikulturë, 

hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e papërpunuar; pleh 

organik; mekanizma për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitjen dhe lidhjen; substanca 

kimike për rruajtjen e ushqimeve; substanca kimike për nxirje; ngjitës të përdorur në 

industri; kripë për ruajtjen e gjërave të tjera përveç ushqimit; reagjentë kimik përveç atyre 

për qëllime mjekësore apo veterinare; dekolorantë për qëllime industriale.   

2   Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës kundër ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

metale në formë të fletës metalike apo në formë pluhuri për piktorë, dekoratorë; printerë 

dhe artistë; kolorantë të ushqimit dhe pijeve; ngjyra printimi; ngjyra mbështjellëse.   

3   Preparate për zbardhje dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate për 

pastrim, lustrim dhe gërryerje; sapunë, parfumeri,vajra esencialë, kozmetikë, losion 

flokësh; pastë dhëmbësh; preparate për depilim; preparate për heqjen e makijazhit; 

buzëkuq; maskë bukurie; preparate për rroje; mbrojtës për lustrues lëkure; krem për lëkura.    

4    Vajra industrial dhe yndyra; lubrifikantë; mekanizma për thithjen e pluhurit, lagjen dhe 

mbledhjen e tij; karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për 

ndriçim; dru për zjarr; gaz për ndriçim.   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore: 

substanca dietale te adaptuara për përdorim mjekësor, ushqim për foshnja; plaster; 

materiale për salca; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide; preparate banjoje, mjekuese, fasha, brekë apo faculeta sanitare; përgatitje kimike 

për përdorim mjekësore apo farmaceutik; bimë mjekësore; çaj i bimëve për qëllime 

mjekësore; paraciticid; sheqer për qëllime mjekësore.   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale ndërtimore metalike; objekte të 

transportueshme nga metali; kabllo dhe tela nga metalet e zakonshme jo elektrike; 

hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa dhe tuba metalik; sef sigurie; ndërtesa 

metalike; skele metalike; kuti nga metalet e zakonshme; arka metalike; kontenierë paketues 

nga metali; punime arti nga metalet e zakonshme; statuja apo figura të metaleve të 

zakonshme.   

7   Makina dhe vegla për makina; motorë; (përveç për automjete tokësore); makina për 

përpunim të drurit; makina për paketim apo mbështjellje; makina pompa; shpues elektrik i 

dorës; makina për prerje; makina për bluarje; makina për qepje dhe qëndisje; makina për 

hekurosje; makina për larje; makina elektrike të kuzhinës; makina sharrë; makina robot; 

makina për printim; thika elektrike.    

8   Vegla dore dhe instrumente (të operueshme me dorë); takëme; shokë; zhiletë; pajime 
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dore për kopshtari të operueshme me dorë; makina dore për qethje.   

9   Aparaturë dhe instrumente shkencore përveç për qëllime mjekësore, detare, hulumtuese, 

fotografike, kinematografike,optike, peshuese, matëse,sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-

shpëtuese dhe mësimore; aparaturë dhe instrumente për përçim, ndërrimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin dhe kontrollimin e elektricitetit; aparaturë për incizimin, 

transmisionin dhe riprodhimin e zërit dhe pamjeve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe 

incizuese të zërit apo disqeve optike; fllopy disk; makina për kalkulim, pajisje apo 

kompjuterë për procesimi të të dhënave, aparaturë për shuarjen e zjarrit; softuerë lojërash, 

softuer i incizuar; pajisje periferike për kompjuter; bateri elektrike; detektorë; kabllo 

elektrike, rele elektrike, xhinse, kostume, dorëza dhe maska për zhytje; veshje për mbrojtje 

kundër aksidenteve, rrezatimit dhe flakës; pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër 

aksidenteve; syze optike; produkte optike; kuti syzesh; aparaturë diagnostiko jo për qëllime 

mjekësore; kartela memorieje apo kartela çip; pëlhurë gome për siguri; publikime 

elektronike të shkarkueshme.   

10   Materiale për qepje; çorape për zgjerim të venave. Shishe për ushqyerje, thithës, 

masazhues, aparaturë për masazhë estetike; urinues shtrati për qëllime mjekësore; këpucë 

ortopedike.   

11   Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; aparaturë apo sisteme për kondicionim të ajrit, 

ngrirës, drita ndriçuese, makina kafeje, stufa; pajisje ndriçimi për vetura, pajisje dhe makina 

për pastrimin e ajrit apo sterilizues uji.    

12   Automjete; aparaturë për bartje tokësore, ajrore apo ujore, zingjirë për goma, hijezues 

dhe ndalues dielli për automobilë, rrip sigurie për ulëse veturash, vetura elektrike, rimorkio, 

traktorë, biçikletë me motor, çikleta, korniza biçikletash, paterica, frena, timon, rrota, 

pedale, goma apo shalë për biçikletë, karroca fëmijësh; kamion.   

13   Fishekzjarrë, piroteknikë, petale, kuti armësh, flakërime.   

14   Stoli, gur të çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrime; metale të çmuara dhe 

aliazhe të tyre; monedha; vepra arti nga metalet e çmuara; kuti për stoli; kuti për metale 

fisnike; kuti për ora; bylyzykk, zingjirë apo syze; unaza kyçe të shtrenjta; statuja apo figura 

nga metalet e çmuara, ora dhe kuti për ora; medalje.    

16   Materiale të printuara; afishe; broshura; katalogje; produkte të printerit; gazeta; revista; 

prospekte; publikime të shtypura, revista; magazina(revista); buletine informative; 

materiale për libërlidhje; fotografi; letra; ngjitës për letër dhe për qëllime shtëpiake; 

materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe mjete të zyrës (përveç 

orendive); materiale instruktive dhe mësimore (përveç apartaurave);printerë; blloqe 

printimi, kartuç; kuti nga kartoni apo letra; albume karta; libra; kalendarë; instrumente 

shkrimi; vepra arti të gravuara apo litografike; fotografi të pikturuara me apo pa kornizë; 

ngjyra të ujit; motive për fustane; vizatime; instrumente për vizatime; faculeta të letrës, 

peshqirë letre për fytyrë; mbulesë tavoline nga letra; letër tualeti; pelena bebesh nga letra 

dhe celuloza për tu hedhur; çanta në formë  zarfi; çanta nga letra apo plastika për paketimin 

e çeseve të bërllokut nga letra po materialet plastike.   

17   Gomë, gutta-percha, asbest, mikë; plastikë e shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale paketimi, ndalimi dhe izolimi; gypa fleksibil, jo nga metali; ndalues gome; 

materiale mbrojtjeje, futjeje dhe paketimi nga goma apo plastika; shtroja plastike për 

qëllime bujqësore; folje nga metali për izolim; dorëza izoluese, shirit, telstil apo llak; 

rrëshirë artificiale apo sintetike prodhim gjysmë përfundimtar; zarve për çanta të mëdha 
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apo të vogla, çanta gome për paketim; fibra xhami apo leshi për izolim.   

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; 

ombrella dhe ombrella dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh, takëme kuajsh; 

kuleta; çanta për para të imëta; çanta dore; çanta krahu, çanta me rrota; çanta për alpinistë, 

çanta për kamping, çanta udhëtimi, çanta plazhi, çanta shkolle; kuti për makijazh jo të 

mbushura; kollare apo mbulesa për kafshë; rrjeta apo çanta shopingu; zarfa për çanta apo 

çanta të vpgla, çanta nga lëkura për qëllime të paketimit.   

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa jo metalik të ngurtë për ndërtim; ndërtime jo-

metalike të transportueshme; ndërtesa jo metalike; xham, xham izolues ndërtimi; beton, 

çimento; vepra arti nga guri, betoni apo mermeri; statuja dhe statujëza nga guri, betoni apo 

mermeri; xham dritaresh i njollosur; dru ndërtimi; dru i përpunuar.   

20   Mobile, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guacë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo plastika; varëse rrobash; jastëkë të gjerë, rafte, kontenierë paketimi nga 

plastika; ulëse kolltuku, shtresa e mbulesa përveç çarçafëve, dyshekëve, koshave, kutive të 

drunjta apo plastike.   

21   Enë kuzhine apo shtëpiake jo elektrike; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për 

pikturim); materiale përbërëse të brushës; instrumente për qëllime pastrimi të operuesheme 

me dorë; lesh çeliku; xham i papërpunuar apo gjysmë i përpunuar (përveç xhamit të 

përdorur në ndërtesa); porcelan, artikuj për argjile; shishe; vepra arti të porcelanit; terakote 

apo xhami; statuja dhe figura nga porcelani, terakota apo xhami; artikuj makijazhi apo 

komplete; shporta mbeturinash; xham syzesh; takëme; akuarium i brendshëm.    

22   Litar as nga goma dhe as për qëllime të përdorimit si tel për reket apo instrumente 

muzikore, spango, shator, strehë, vela; materiale të shtrojës dhe mbushëse (përveç nga 

goma dhe plastika); materiale të papërpunuara të tekstilit me fibra; kabllo jo metalike; 

materiale mbrojtëse paketimi, dhe mbushjeje, jo nga goma apo plastika; fibra tekstili; çanta 

për transport dhe materiale të ruajtjes në thasë; çanta tekstili apo çanta të vogla zarfi, çanta 

për paketim.   

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil; pe elastik dhe fije për përdorim në tekstil; pe nga 

goma për përdorim në tekstil; pe nga fibra e xhamit për përdorim në tekstil; pe leshi; pe 

mëndafshi.   

24   Tekstil, mbulesa shtrati; mbulesa tavoline; materiale për përdorim në tekstil, materiale 

me thurje elastike, kadife, pëlhurë, liri për shtrat; çarçaf; çarçafë amvisërie; çarçafë tavoline 

jo nga letra, çarçafë banjoje përveç mbulesave.   

25   Rroba, këpucë, kapele, bluza, rroba lëkure apo të imitimit të lëkurës; rrip për veshje; 

gëzof për veshje; dorëza për veshje; shall; kravtë triko; çorape; pantofla; këpucë plazhi, 

skijimi apo sporti; pelenat nga tekstili; veshje të brendshme.    

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep dhe – sy, gjilpëra dhe kunja; 

lule artificiale, kinkaleri; stoli, paruke; mbyllëse apo shtrënguese për rroba, dekoruese 

flokësh.   

27   Tepihë, çelim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese përveç shtroja dyshemeje dhe ngjyra; varëse muri (jo tekstile);tepihë dhe çelim; 

tapeta; shtroja për gjimnastikë; tepihë për vetura; bari artificial.   

28   Lojëra, lodra, përkatësisht armë për paintball dhe produkte sporti, municion për armë 

paintball; dekorues për pemën e Krishtlindjeve përveç artikujve për ndriçim; material 

sintetik për pemët e Krishtlindjeve; pajisje për ushtrime apo gjimnastikë; pajisje për 
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peshkim, topa dha balona, tabelë, stekë dhe topa, letra loje apo tavolinë; patina apo 

skejtbord, skuterë, skirroll apo tabelë për sërfim, mbathje dimri, këpucë dimri, ski, pajisje 

mbrojtëse për veshje sportive.   

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, kompot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra; salsiçe; ushqime të kriposura; krustaceve jo të 

gjalla; ruajtës mishi dhe peshku; djathë; pije të qumështit (qumështi dominues).   

30   Kafe, çaj, kakao; sheqer, oriz; tapiokë dhe sago; kafe artificiale, miell dhe përgatitje 

nga drithërat; bukë, torte dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja , nisheste; 

kripë; mustardë; uthull, salca; kondiment , erëza; akull për freskim; sandviç; pica; palpeta; 

biskota; torta; peksimadhe; konfeksioneri sheqeri; çokollatë; pije me kakao; kafe çokollatë 

apo çaj.   

31   Produkte të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë as të përgatitura dhe as të 

përpunuara; kafshë të gjalla; fruta dhe perme të freskëta; fara; bimë dhe lule natyrale; 

ushqim për kafshët; malt; bari natyral; krustavece të gjalla; karrem peshkimi i gjallë; fara të 

drithërave të papërpunuar; shkurre; bimë; fidanë; pemë; frutë citoni; dru i pa-sharruar; bimë 

të thara për dekorime; sanë.   

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar; lëngje të frutave dhe pije; shurup dhe preparate të 

tjera për përgatitjen e lëngjeve; limonada; nektar frutash; soda; aperitive jo- alkoolike.   

33   Pijet alkoolike përveç birrave; musht; verë molle; likerë digjestive dhe pije alkoolike; 

vena; pije; ekstrakte alkoolike apo esenca.   

34   Artikuj për duhanpirës; shkrepësa për duhanpirës; fije shkrepëse; kuti për puro; kuti për 

cigare; taketuke për duhanpirës.   

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, informacione mbi ngjarjet 

edukative dhe argëtuese; organizimi i garave edukative apo argëtuese; organizimi i 

ekspozitave për qëllime kulturore apo edukative; aranzhimi dhe mbajtja e  kollokviumeve, 

konferencave dhe kongreseve.    

 

 

 

(111)  21867 

(151)  30/11/2017 

(181)  23/12/2021 

(210)  KS/M/ 2011/1287 

(732)  MEHMET PLJAKAJ  Rr. Cvetan 

Dimov 116, 1000 Shkup, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhues dhe substance të tjera për përdorim në lavanderi;preparate 

pastrues, shkëlqyes, fërkuese dhe gërryese/abrazive;sapune;parfume, vajra esenciale, 

kozmetikë, losione për flokët;pasta dhëmbësh   
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(111)  21862 

(151)  29/11/2017 

(181)  27/12/2021 

(210)  KS/M/ 2011/1291 

(732)  Molson Coors Brewing Company 

(UK) Limited 137 High Street, Burton Upon 

Trent, Staffordshire DE14 1JZ, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat, birra e zezë e fortë (stout), birra lageri, birra e zezë e hidhur (porter) dhe 

birra ale; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për krijimin e pijeve freskuese   

 

 

 

(111)  21829 

(151)  23/11/2017 

(181)  29/12/2021 

(210)  KS/M/ 2011/1296 

(300)  3259  01/07/2011  AT 

(732)  Comec-Binder S.r.l. Via Molino, 22 

31050 Badoere di Morgano (TV) Italy, IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Shtypëse dhe pajisje shtypëse, posaçërisht për gur dhe xham, shtypëse nofull, 

shtypëse goditëse, shtypëse konike, shtypëse rrokullisëse, shtypëse çekan, mulli çekan, 

makinë vendosëse dhe pajisje ngarkuese mekanike, posaçërisht për ngarkimin e shtypësit të 

gurit, rrëpira (për ngarkim), mekanizma mbushëse me lëvizje alternative, makina shoshitëse 

me dridhje; pajisjet dhe makinat e -shkatërrimit gradual,  -dëlirjes dhe -heqjes së gëlqeres; 

larëset e cungave, barabanë për larje, pajisje për përpunimin e rërës, posaçërisht valvule për 

shkarkimin e rërës dhe rrota të kovave; pajisje dehidradutese-për llum, posaçërisht presa 

filtruese në formë dhomëze dhe presa në formë rripi; të gjitha mallrat e sipërpërmendura si 

makineri ose si pjesë makinerish.   

11   Impiante për trajtimin e ujërave të zeza, impiante për trajtimin llumit   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe shërbime përkatëse 

projektimi që kanë të bëjnë me mallrat e sipërpërmendura; planifikim ndërtimor në lidhje 
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me mallrat e sipërpërmendura   

 

 

 

(111)  21914 

(151)  06/12/2017 

(181)  16/01/2022 

(210)  KS/M/ 2012/39 

(732)  ITM ENTREPRISES, A French 

Société par actions simplifiée 24 rue 

Auguste-Chabrières , F-75015 PARIS, FR 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)     

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Fruta të ngrira.    

 

 

 

(111)  21888 

(151)  05/12/2017 

(181)  09/02/2022 

(210)  KS/M/ 2012/112 

(591)  Ngjyrë e kuqe, ngjyr kafe, e zezë, e 

bardhë, ngjyre e artë 

(732)  Apatinska pivara Apatin d.o.o. Trg 

Oslobodjenja broj 5,  Apatin, RS 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birë   

 

 

 

(111)  21522 

(151)  02/11/2017 

(181)  20/02/2022 

(210)  KS/M/ 2012/151 

(732)  NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 

(540)  I N F I N I T I 
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Yokohama-shi, , JP 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(511) 36   Shërbime finaciare, duke përfshirë shërbime financiare që kanë të bëjë me 

automobila, shërbimet e kreditimit, shërbimet e dhënjes me qera, shërbimet e 

ndërmjetësimit gjatë qeradhënjes-blerjes, shërbimet e kreditimit duke lënë në hipotekë 

shtëpinë, shërbimet e kreditimit të kapitalit qarkullues, shërbimet e qeradhënjes të paisjeve, 

shërbimet e shitjes dhe blerjes të letrave me vlerë të mbuluara me pronë (ABS) dhe faturave 

të furnitorëve; shërbimet e shitjes dhe marrjes së sigurimeve; të gjitha shërbimet e 

lartpërmendura duke përjashtuar shërbimet që kanë të bëjn me kartelat e kreditimit, 

shërbimet që kanë të bëjn me kartelat debit dhe shërbimet lidhur me pagesat    

 

 

 

(111)  21948 

(151)  12/01/2018 

(181)  09/08/2022 

(210)  KS/M/ 2012/841 

(591)  E zezë dhe e bardhë 

(732)  "FORTESA" SH.P.K. Veternik p.n, 

Prishtinë, KS 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari dhe 

pylltari: rrëshirat e papërpunuar arlificiale, produktet e papërpunuara prej plastike; plehrat 

organikë; përzierjet për shuarjen e zjarit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat 

kimike për konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit industrialë   

2   Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit; 

ngjyrosësit: lënët brejtëse: rreshirat e papërpunuara natyrore; metalet në formë petash dhe 

pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë   

3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për pastrim, 

shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet kozmetike, 

losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës   

4   Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, njomjen dhe 

lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë dhe gazolinën e motorëve) dhe ndriçuese; 

qirinjtë dhe fitilat për ndriçim   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqirni për foshnje; 

emplastër, materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet 
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6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; 

konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni; kabllot jo 

elektrike dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, artikuj të vegjël metali; gypa dhe 

tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat,tjera; 

xehet   

7   Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç mjeteve tokësore të 

transportit); komponentët e makinerisë për bashkim dhe transmision; pajisjet bujqësore 

përveç atyre që operohen me dorë; inkubatorët e vezëve   

8   Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, brisqet e rojës   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje   

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

ujë dhe qëllime sanitare   

12   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit   

13   Armët e zjarit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët   

14   Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme ose të veshura 

me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhevahirët, gurët e çmueshëm; instrumentet 

horologjike dhe kronometrike (për matjen dhe regjistrimin e kohes)   

15   lnstrumentet muzikore   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk jane përfshirë në klasat tjera; 

materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkimi ose 

qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobileve); materiali udhëzues dhe mësimor (perveç aparateve); materialet 

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

blloqet tipografike   

17   Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët piastike në formë të shtrydhur për 

përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej rnetali   

18   Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe çantat e udhëtimit; 

ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, takëmet dhe shalat   

19   Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangdëta jo metalike për 

ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të 

transportueshme; monumentet jo metalike 
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20   Mobilet, pasqyrat, kornizat;produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej 

zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (perveç 

furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (perveë xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera   

22   Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat (që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç kauçukut dhe plastikës); 

materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit   

23   Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

26   Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e 

rrobave, shtizat dhe gjilpërat; lulet arlificiale   

27   Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera për mbulimin 

e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)   

28   Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve   

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe perimet e 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi 

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

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

dhe produkret e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat) ; 

erëzat; akulli   

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

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

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

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

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

35   Reklamim, menaxhirn biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare, çështjet e 

patundshmërisë   

37   Konstruksione ndërtimi: riparim shërbime instalimi   

38   Telekomunikacione   

39   Transporti; arnbalazhimi dhe deponimi i mallrave: menaxhim udhëtimi   

40   Trajtimi i materialeve   

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

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë me to; 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë 
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43   Shërbimet për sigurirnin e ushqimit dhe pijeve; akoraodirni i përkohshëm   

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

45   Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve: shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

   

 

 

(111)  21915 

(151)  06/12/2017 

(181)  13/08/2022 

(210)  KS/M/ 2012/851 

(732)  ITM ENTREPRISES,A French 

Société par actions simplifiée 24 rue 

Auguste-Chabrières ,F-75015 PARIS, FR 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Fruta dhe perime, të thara dhe të gatuara, xhelatinë, marmelatë, salcë frutash dhe 

salcë, vezë, qumësht, produkte të bulmetit, djath dhe produkte të djathit, ushqime me bazë 

qumështi, veçanërisht dezert, ushqim me bazë nga zëvendësuesit e qumështit, në veçanti 

qumështi i sojës, duke përfshirë desertët, ushqim nga vezët, duke përfshirë desertët, desert i 

përgatitur nga frutat, lëngje qumështi me shumë qumësht, lëngje të përbëra me zëvendësues 

qumështi, veçanërisht bazuar në qumësht soje, vaj ushqimor dhe yndyrë   

30   Përgatitje nga drithërat, pasta dhe ëmbëlsira, akullore;ëmbëlsirë desert;desert me 

drithëra, çokollatë dhe kakao   

 

 

 

(111)  21945 

(151)  15/12/2017 

(181)  02/10/2022 

(210)  KS/M/ 2012/992 

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING  62, Graf 

Ignatiev Str. 1000 Sofia, R. BULGARIA , 

BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe prodhime të bëra  nga këto materiale, që nuk përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të printuar; fotografi; materiale plastike  për paketim (që nuk 
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përfshihen në klasat tjera); paketime letre dhe kartoni, posaçërisht paketime cigaresh; kuti 

nga kartoni, mbështjellës dhe paketues (zyre); letër paketimi, shirit për puro, artikuj zyre, 

forma (të printuara), pamflete, mbështetës për shkrim, plakat nga letra dhe kartoni, posterë, 

shenja ngjitëse, etiketa jo nga tekstili; kalendarë; katalogë; dosje (zyrash); skeda (rekuizita 

zyrash); çanta ( zarfe, kuleta) nga letra ose plastika, për paketim.   

32   Birrë; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera joalkoolike; pije nga frutat dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve.   

34   Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; cigare, puro; cigarilosë; shkrepëse për duhanpirës; 

duhan- i papërpunuar, manipuluar ose i përpunuar; produkte duhani; filtra për cigare; letër 

për cigare; shpuzore për duhanpirës.    

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; publikim i 

teksteve të publikuara; reklamim në radio; reklamim nëpërmjet posterëve; distribuim i 

mostrave, modeleve, kallëpeve; shpërndarje e çështjeve reklamuese; reklamim shitës; 

agjenci reklamimi; reklamim televizioni; aktivitete administrative dhe shërbime për 

menaxhim të transaksioneve komerciale vendore dhe internacionale; konsulta lidhur me 

menaxhimin e biznesit; analizë dhe hulumtim tregu; shërbime konsultative për menaxhimin 

e biznesit; menaxhim i biznesit ose asistencë për ndërmarrje industriale, përkrahje në 

menaxhim biznesi; organizim i garave dhe panaireve me qëllime komerciale dhe 

reklamuese; reklamim i jashtëm me bill borde; shërbime reklamimi  me përdorim të 

posterëve të jashtëm, reklamim me panele reklamimi dhe sipërfaqeve të murit, demonstrim 

i mallrave; përgatitje dhe publikim i reklamave nëpërmjet printimit, audio, video, radio, 

televizon dhe medieve elektronike; reklamim nëpërmjet rrjetit global kompjuterik; 

aktualizim i çështjeve reklamuese, import-eksport agjenci.    

 

 

 

(111)  21946 

(151)  15/12/2017 

(181)  02/10/2022 

(210)  KS/M/ 2012/993 

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING  62, Graf 

Ignatiev Str. 1000 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe prodhime të bëra  nga këto materiale, që nuk përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të printuar; fotografi; materiale plastike  për paketim (që nuk 

përfshihen në klasat tjera); paketime letre dhe kartoni, posaçërisht paketime cigaresh; kuti 

nga kartoni, mbështjellës dhe paketues (zyre); letër paketimi, shirit për puro, artikuj zyre, 

forma (të printuara), pamflete, mbështetës për shkrim, plakat nga letra dhe kartoni, posterë, 

shenja ngjitëse, etiketa jo nga tekstili; kalendarë; katalogë; dosje (zyrash); skeda (rekuizita 

zyrash); çanta ( zarfe, kuleta) nga letra ose plastika, për paketim.   

32   Birrë; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera joalkoolike; pije nga frutat dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve.    

34   Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; cigare, puro; cigarilosë; shkrepëse për duhanpirës; 
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duhan- i papërpunuar, manipuluar ose i përpunuar; produkte duhani; filtra për cigare; letër 

për cigare; shpuzore për duhanpirës.    

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; publikim i 

teksteve të publikuara; reklamim në radio; reklamim nëpërmjet posterëve; distribuim i 

mostrave, modeleve, kallëpeve; shpërndarje e çështjeve reklamuese; reklamim shitës; 

agjenci reklamimi; reklamim televizioni; aktivitete administrative dhe shërbime për 

menaxhim të transaksioneve komerciale vendore dhe internacionale; konsulta lidhur me 

menaxhimin e biznesit; analizë dhe hulumtim tregu; shërbime konsultative për menaxhimin 

e biznesit; menaxhim i biznesit ose asistencë për ndërmarrje industriale, përkrahje në 

menaxhim biznesi; organizim i garave dhe panaireve me qëllime komerciale dhe 

reklamuese; reklamim i jashtëm me bill borde; shërbime reklamimi  me përdorim të 

posterëve të jashtëm, reklamim me panele reklamimi dhe sipërfaqeve të murit, demonstrim 

i mallrave; përgatitje dhe publikim i reklamave nëpërmjet printimit, audio, video, radio, 

televizon dhe medieve elektronike; reklamim nëpërmjet rrjetit global kompjuterik; 

aktualizim i çështjeve reklamuese, import-eksport agjenci.   

 

 

 

(111)  21944 

(151)  15/12/2017 

(181)  02/10/2022 

(210)  KS/M/ 2012/994 

(732)  Aktsionerno Droujestvo 

BULGARTABAC HOLDING  62, Graf 

Ignatiev Str. 1000 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe prodhime të bëra  nga këto materiale, që nuk përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të printuar; fotografi; materiale plastike  për paketim (që nuk 

përfshihen në klasat tjera); paketime letre dhe kartoni, posaçërisht paketime cigaresh; kuti 

nga kartoni, mbështjellës dhe paketues (zyre); letër paketimi, shirit për puro, artikuj zyre, 

forma (të printuara), pamflete, mbështetës për shkrim, plakat nga letra dhe kartoni, posterë, 

shenja ngjitëse, etiketa jo nga tekstili; kalendarë; katalogë; dosje (zyrash); skeda (rekuizita 

zyrash); çanta ( zarfe, kuleta) nga letra ose plastika, për paketim.   

32   Birrë; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera joalkoolike; pije nga frutat dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve.    

34   Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; cigare, puro; cigarilosë; shkrepëse për duhanpirës; 

duhan- i papërpunuar, manipuluar ose i përpunuar; produkte duhani; filtra për cigare; letër 

për cigare; shpuzore për duhanpirës.    

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; publikim i 

teksteve të publikuara; reklamim në radio; reklamim nëpërmjet posterëve; distribuim i 

mostrave, modeleve, kallëpeve; shpërndarje e çështjeve reklamuese; reklamim shitës; 

agjenci reklamimi; reklamim televizioni; aktivitete administrative dhe shërbime për 

menaxhim të transaksioneve komerciale vendore dhe internacionale; konsulta lidhur me 

menaxhimin e biznesit; analizë dhe hulumtim tregu; shërbime konsultative për menaxhimin 
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e biznesit; menaxhim i biznesit ose asistencë për ndërmarrje industriale, përkrahje në 

menaxhim biznesi; organizim i garave dhe panaireve me qëllime komerciale dhe 

reklamuese; reklamim i jashtëm me bill borde; shërbime reklamimi  me përdorim të 

posterëve të jashtëm, reklamim me panele reklamimi dhe sipërfaqeve të murit, demonstrim 

i mallrave; përgatitje dhe publikim i reklamave nëpërmjet printimit, audio, video, radio, 

televizon dhe medieve elektronike; reklamim nëpërmjet rrjetit global kompjuterik; 

aktualizim i çështjeve reklamuese, import-eksport agjenci.   

 

 

 

(111)  21916 

(151)  06/12/2017 

(181)  10/01/2023 

(210)  KS/M/ 2013/19 

(732)  Yekalon Industry, Inc. 3^rd Floor, 

Jinxu, Wenjin Mid Road, Luohu District, 

Shenzhen, Guangdong, PY 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Dru i fortë dhe i hollë; lustrues; dysheme; parket dyshemeje; tjegulla dyshemeje, 

jo metalike; xylolit; ivericë; shtresë druri; tra druri, gur rrasash; granit; mermer; gur 

artificial; dyer, jo metalike, dysheme, jo metalike; parket dyshemeje; xham i errtë; xham i 

pathërmueshëm, pllaka, jo metalike; dritare, jo metalike   

 

 

 

(111)  21725 

(151)  10/11/2017 

(181)  15/01/2023 

(210)  KS/M/ 2013/38 

(732)  Enterprise Holdings, Inc. 600 

Corporate Park Drive St. Louis, Missouri 

63105, US 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  ENTERPRISE  

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet e koncesionimit të automjeteve; shërbime te menaxhimit të parkut të 

automjeteve të përfshira në klasën 35.   

36   Shërbimet e lizingut të automjeteve të përfshira në klasën 36.   

39   Shërbimet e dhënies me qera të automjeteve dhe shërbimet e rezervimit të qiradhënies 

së automjeteve të përfshira në klasën 39.   
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(111)  21729 

(151)  10/11/2017 

(181)  15/01/2023 

(210)  KS/M/ 2013/39 

(300)  No 3020120639267  12/12/2012  DE 

(732)  Enterprise Holdings, Inc. 600 

Corporate Park Drive St. Louis, Missouri 

63105, US 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet e koncesionimit të automjeteve; shërbimet e menaxhimit të parkut të 

automjeteve të përfshira në klasën 35   

36   Shërbimet e lizingut të automjeteve të përfshira në klasën 36   

39   Shërbimet e dhënies me qera të automjeteve dhe shërbimet e rezervimit të qiradhënies 

së automjeteve të përfshira në klasën 39   

 

 

 

(111)  21728 

(151)  10/11/2017 

(181)  15/01/2023 

(210)  KS/M/ 2013/40 

(300)  3020120639240  12/12/2012  DE 

(732)  Enterprise Holdings, Inc. 600 

Corporate Park Drive St. Louis, Missouri 

63105, US 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet e koncesionimit të automjeteve; shërbimet e menaxhimit të parkut të 

automjeteve të përfshira në klasën 35.   

36   Shërbimet e lizingut të automjeteve të përfshira në klasën 36.   

39   Shërbimet e dhënies me qera të automjeteve dhe shërbimet e rezervimit të qiradhënies 

së automjeteve të përfshira në klasën 39. 
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(111)  21730 

(151)  10/11/2017 

(181)  15/01/2023 

(210)  KS/M/ 2013/41 

(300)  011280476  19/10/2012  OH 

(732)  Kludi GmbH & Co. KG Am 

Vogelsang 31-33, 58706 Menden, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  KLUDI AMBA 

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate për furnizim me ujë; pajisje për banjë; rubinete për kuzhinë   

 

 

 

(111)  21727 

(151)  10/11/2017 

(181)  15/01/2023 

(210)  KS/M/ 2013/42 

(300)  20121112  27/07/2012  AZ 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road Suite 300 

Wilmington  Delaware 19808 , US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan, produkte te duhanit, çakmak, shkrepëse; artikuj për duhanpirës.   

 

 

 

(111)  21917 

(151)  06/12/2017 

(181)  23/01/2023 

(210)  KS/M/ 2013/68 

(300)  75200  04/09/2012  TR 

(732)  KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA 

VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETI Maslak 

Mah. Sumer Sok. No:3 Ayazaga ticaret 

Merk. C Blok Sisli, Istanbul, TR 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 

(540)     
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(511) 3   Preparate për zbardhim dhe pastrim, parfume, produkte kozmetike, deodorant për 

përdorim personal (duke i përfshirë deodorantët për njerëz dhe kafshë), sapunë, produkte 

për përkujdesje të dhëmbëve, produkte gërryese (duke i përfshirë letër zmerile me beze, 

letër zmerile, gurë shtufi, paste zmerile), produkte lustruese dhe përkujdesjeje (për lëkurë, 

vinyl, metal dhe dru, etj).   

5   Ilaçe për njerëz dhe për qëllime veterinarie, preparate kimike për qëllime mjekësore, 

preparate kimike;substanca dietike për qëllime mjekësore;substanca dietike, ushqim për 

foshnja;Barishte Mjekësore dhe pije bimore, suplemente dietale për njerëz ose kafshë (duke 

i përfshirë preparatet dietale për qëllime jo mjekësore), produkte për stomatologji (përveç 

aparaturave/pajisjeve), produkte higjienike (tamponë boje, tamponë, plasterë për qëllime 

mjekësore, materiale mjekësore fashimi, pelena duke i përfshirë ato të bëra nga letra dhe 

tekstili), substanca për shkatërrimin e barërave të këqija, parazitëve dhe këpurdhave, 

deodorantë tjerë përveç se për njerëz dhe kafshë, ndalues të erës së keqe për dhoma, 

dizinfektues, antiseptikë (mbytës të bakterieve), detergjentë për qëllime mjekësore.   

 

 

 

(111)  21886 

(151)  04/12/2017 

(181)  20/03/2023 

(210)  KS/M/ 2013/276 

(732)  Fikret Gür M.Nesih Ozmen Mah. 

Nadide Sk. 27/3 ,Güngören, Istanbul , TR 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Rroba, duke mos përfshirë rrobat mbrojtëse, të cilat përmbajnë material ndriçues 

apo fluoreshent; mbathje për këmbë; kapela   

 

 

 

(111)  21942 

(151)  15/12/2017 

(181)  15/04/2023 

(210)  KS/M/ 2013/379 

(732)  Labinot Malsori F.sh. Reçan, Prizren, 

KS 

(740)  Bardhyl Bejtullahu Veternik, Prishtine 

 
 

(540)  
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(511) 31   Kokrra dhe produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjet nuk janë përfshirë në klasat 

tjera. Kafshët e gjalla. Fruta të freskëta dhe perime. Fara. Bimë dhe lule natyrale. 

Ushqimeve për kafshë. Malt   

32   Birra. Uje mineral dhe ujrat e gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike. Pije frutash dhe 

lëngje frutash. 

Shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije   

33   Pijet alkoolike (perveq birra)   

 

 

 

(111)  21943 

(151)  15/12/2017 

(181)  15/04/2023 

(210)  KS/M/ 2013/380 

(732)  Labinot Malsori F.sh. Reçan, Prizren, 

KS 

(740)  Bardhyl Bejtullahu Veternik, Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe lojë. Ekstrakte të mishit. Te konzervuara, të ngrira, fruta 

të thata dhe të ziera dhe perime. Jellies, xhem, kompote. Vezë. Qumështi dhe produktet e 

qumështit. Vajrave dhe yndyrna   

 

 

 

(111)  21902 

(151)  06/12/2017 

(181)  13/08/2023 

(210)  KS/M/ 2013/802 

(732)  İstikbal Mobilya Sanayi ve Ticaret  

A.Ş. 1. Organize Sanayi Bolgesi 8. Cad. No. 

60 Melikgazi Kayseri, TR 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Orendi;pasqyre;korniza fotografish;produkte (të papërfshira në klasat e tjera) nga 

druri, druri i tapës, xunkthi, kallami, briri, kocka, fildishi, guacka, qelibari, perla, argjila e 

bardhë dhe zëvendësues të të gjitha këtyre materialeve, apo nga plastika, orendi të metalit 

dhe orendi për kamping;shtretër përkatësisht dyshekë, dyshekë me spirale, jastëk dhe çanta 

fjetjeje;xhama për shikim dhe pasqyre për orendi apo tualet;tabela me numra regjistrimi jo 

nga metali;kuti letrash jo nga metali apo guri   

24   Tekstil dhe produkte tekstili, të papërfshira në klasat e tjera;mbulesa për shtretër dhe 

tavolinë   
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27   Tepihë, qilim, tepison, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e dyshemesë 

ekzistuese;varëse muri jo nga tekstili   

35   Reklamim;menaxhment biznesi;administrim biznesi;funksione të zyrës;bashkimi, për 

të mirën e të tjerëve, i disa mallrave duke mos përfshirë transportin e tyre, lejimi i 

konsumatorëve që në mënyrë të përshtatshme t’i shohin dhe t’i blejnë këto mallra, 

përkatësisht, mobilje, pasqyra, korniza për fotografi dhe piktura, mallra nga xunkthi, 

kallami, briri, kocka, fildishi, guacka, qelibari, perla, argjila e bardhë dhe zëvendësues të të 

gjitha këtyre materialeve, apo nga plastika apo gipsi, përkatësisht, lidhje jo metalike për 

orendi, pjesë orendish, elemente për lidhjen e rafteve;mbulesa për orendi të mbushura jo 

nga materiali, shina për sirtar, rrota për orendi, dollap për dosje, tavolina shkrimi dhe 

vizatimi, banka pune, perde nga bambusi, perde për hijezim dritaresh, perde errësuese, 

perde në formë shiriti nga bambusi, perde me rruaza për qëllime dekorative, shina për 

perde, unaza për perde, grep për perde, panel dekorues jo nga tekstili për mur;orendi nga 

metali dhe orendi për kamping, përkatësisht, shtretër kampingu, shtretër që fryhen, shtroja 

përkatësisht dyshek, dyshek me spirale, jastëk, çanta fjetjeje, xham për shikim në formë 

pasqyroje, tekstil, produkte të tekstili, përkatësisht, perde, perde për dush, çarçaf shtëpie, 

mbulesa shtrati, material i vrazhdë për fshirje, mbështjellës për jastëk, jorgan, mbulesë 

jorgani, mbulesa karrigesh të pambushura, mbulesa për tavolina kafeje të pambushura, 

mbulesa krevati, mbulesa krevati me fibra, mbulesë shtrati, varëse muri nga tekstili, peshqir 

për duar dhe fytyrë, peshqirë banjoje, material i thurrur apo i pathurrur për mobilje, 

mbulesa shtrati, mbulesa tavoline nga tekstili, tepihë, tepison, qilim, qilim për holl, mbulesa 

dyshemeje të përbëra nga materiali sintetik, përkatësisht nga mushama, bari artificial, 

linoleumi dhe materialet e tjera për mbulimin e dyshemeve ekzistuese, varëse muri jo nga 

tekstili, tepison për gjimnastikë, jastëk dyshemeje për mundje;mbulesa muri jo nga tekstili 

dhe tapeta   

 

 

 

(111)  21804 

(151)  16/11/2017 

(181)  14/08/2023 

(210)  KS/M/ 2013/806 

(591)  Kaltër   Kaltër   Kuqe    Verdhë- 

(732)  PTK   SH.A Dardania  pn.10000 

Prishtinë, KS 

(740)  Afrim Gashi PTK SH.A. Dardania  

pn.10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Përfshin kryesisht shërbime që lejonë të paktën një person që të kuminikojë me 

një tjetër me anë të një meode ndjesore. Shëerbime të tilla përfshijnë ato që lejojnë një 

person të bisodojë me një tjetër, transmetojnë mesazhe nga një person te një tjetër, dhe 

evendosin një person në komunikim gojor dhe visual me një tjetër ( radio dhe televizioni), 

shërbime që kosistojnë kryesisht në transmetimin e programeve të radios ose të televizionit, 

shërbime të reklamimit në radio 
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(111)  21872 

(151)  01/12/2017 

(181)  16/08/2023 

(210)  KS/M/ 2013/816 

(300)  58638/2013  12/07/2013  CH 

(732)  American-Cigarette Company 

(Overseas) Limited Zaehlerweg 4, Zug 6300 

Switzerland, CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan; produkte nga duhani; çakmak; shkrepëse; artikuj për duhanpirës.   

 

 

 

(111)  21743 

(151)  15/11/2017 

(181)  20/08/2023 

(210)  KS/M/ 2013/824 

(732)  ALPATA TEKNOLOJİ YAZILIM 

VE BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Organize 

Sanayi Bölgesi, Teknoloji Bulvarı, Eskişehir 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Tekno C Blok, 

K: 4, No: 401, Eskişehir, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  alpjet 

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Shërbime mirëmbajtjeje dhe riparimi të auto mjeteve ajrore.   

39   Shërbime transporti, do me thënë, transport ajror të udhëtarëve dhe mallrave; transport 

ajror kargo dhe ngarkesa mallrash; shërbime ajrore të trajtimit dhe ruajtjes të kargove; 

paketim i mallrave për transport ajror, kamion, tren dhe anije; paketim i dërgesave 

nëpërmjet ajrit, kamionëve, veturave, trenit dhe anijeve; shërbime të marjes me qera te 

aeroplanëve; shërbime udhëtimi, do me thënë, aranzhim turnesh, kryqëzimesh, dhe 

paketave tjera të udhëtimeve; shërbime të agjencive të udhëtimit dhe prenotimeve, do me 

thënë, bërje të rezervimeve dhe prenotimeve për transport; agjenci udhëtimesh online dhe 

shërbime prenotimesh, do me thënë, bërje rezervimesh dhe prenotime për transport 
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nëpërmjet internetit; shërbime informatash për udhëtime; shërbime konsultative lidhur me 

transportin ajror dhe udhëtimet; sigurim i programeve për shpërblim bonus për udhëtarët 

më frekuent.    

43   Sigurim i pijeve dhe ushqimit; restoranteve, restoranteve vet-shërbyese, kafeterive; 

kafeve, shërbime kantine, koktel saloneve, sneck bareve, keteringut, pabeve; Aranzhim i 

akomodimit të përkohshëm nëpër shtëpi, do me thënë hoteleve, moteleve, shërbime të 

reservimit të dhomave.   

 

 

 

(111)  21675 

(151)  09/11/2017 

(181)  21/08/2023 

(210)  KS/M/ 2013/834 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  BENITA 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi dhe prodhimet e mishit; produktet nga mishi i derrit; peshk, shpesë dhe 

kafshë gjahu; ekstrakte të mishit; te konservuara, fruta të thata e të ziera dhe perime; 

xhelatinë, reçel, salca frutash të përziera; vezë, qumësht dhe produktet e qumështit; vajra 

ushqimor dhe yndyra.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, melasë; tharm, 

pluhur për pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë (piper); erëza; akull.   

 

 

 

(111)  21881 

(151)  04/12/2017 

(181)  03/09/2023 

(210)  KS/M/ 2013/876 

(591)  E zezë dhe e gjelbër 

(732)  GUNSAN ELEKTRIK 

MALZEMELERI SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETİ Osmangazi Mahallesi 

Yildirim Beyazit Caddesi No: 29 Sancaktepe 

Istanbul, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Material elektrik, dhe atë, priza, priza dhe kontakte, kuti shpërndarëse, ndërprërës 
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elektrik, ndërprerës kohor automatik, ndërprërës i çarkut elektrik, mbyllës të çarkut 

elektrik, siguresa, silensator-shurdhues, startues, tabela elektrike lajmëruese, lidhje 

elektrike, gypa përques elektrik, kanalizimi kabllovik, tastere, rezistues elektrik, priza dhe 

konektorë elektrik dhe elektronik; aparate dhe  instrumente për transmision, transformim, 

mbushje, rregullim, bartjen dhe kontrollimin e energjisë elektrike; adapter për  elektrikë, 

dhe mbushës për bateri elektrike, kuti automatike për siguresa; aparate elektrike për saldim, 

duke përfshirë elektroda për saldim; dyer automatike për ndërtesa; pengesa levizësë  

automatike elektrike; mbyllës dhe hapës  elektrik ose elektronik kontrollues nga largësia  

për ndërtesa dhe dyerëve të automjeteve.   

 

 

 

(111)  21874 

(151)  01/12/2017 

(181)  03/09/2023 

(210)  KS/M/ 2013/885 

(591)  E hirtë 

(732)  GUNSAN ELEKTRIK 

MALZEMELERI SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETİ Osmangazi Mahallesi 

Yildirim Beyazit Caddesi No: 29 Sancaktepe 

Istanbul, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Material elektrik, dhe atë, priza, priza dhe kontakte, kuti shpërndarëse, ndërprërës 

elektrik, ndërprerës kohor automatik, ndërprërës i çarkut elektrik, mbyllës të çarkut 

elektrik, siguresa, silensator-shurdhues, startues, tabela elektrike lajmëruese, lidhje 

elektrike, gypa përques elektrik, kanalizimi kabllovik, tastere, rezistues elektrik, priza dhe 

konektorë elektrik dhe elektronik;aparate dhe  instrumente për transmision, transformim, 

mbushje, rregullim, bartjen dhe kontrollimin e energjisë elektrike;adapter për  elektrikë, dhe 

mbushës për bateri elektrike, kuti automatike për siguresa;aparate elektrike për saldim, 

duke përfshirë elektroda për saldim;dyer automatike për ndërtesa;pengesa levizësë  

automatike elektrike;mbyllës dhe hapës  elektrik ose elektronik kontrollues nga largësia  

për ndërtesa dhe dyerëve të automjeteve.   

 

 

(111)  21890 

(151)  05/12/2017 

(181)  11/03/2024 

(210)  KS/M/ 2014/189 

(591)  Pantone 281 C Pantone Process Cyan 

C 40% Cyan 40% - 

(732)  Anonimi Emporiki Kai Biomichaniki 

Etaireia Eurochartiki Thesi “Faka”  

Asprorirgos Attikis, Greece, P.C. 19300, GR 

(540)   
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(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

 
 

 

(511) 1   Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, lëndë plastike të papërpunuara; 

plehra organike; përbërje për fikjen e zjarrit; preparate për zbutje dhe lidhje; lëndë kimike 

për ruajtjen e mallrave ushqimore; lëndë rregjëse; ngjitës që përdoren në industri   

3   Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione 

flokësh; pluhur dhëmbësh   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve   

16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi; 

ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi   

21   Enë kuzhine ose shtëpie dhe kuti plastike; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç 

peneleve); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; artikuj çeliku; xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqe, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në klasa të tjera   

 

 

 

(111)  21497 

(151)  02/11/2017 

(181)  21/03/2024 

(210)  KS/M/ 2014/247 

(591)  E Zezë ( Black ) C:0  M:0 Y:0 K:100 

(732)  Theranda Group sh.p.k Shiroke 23000 

Suharekë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Vere dhe pije alkoolike, ekstrakte rrushi alkoolike; pije alkoolike qe permbajne 

leng rrushi; pije alkoolike qe permban rrush; pije e distiluar; pikete (pije e pergatitur nga 

futja e bersive te rrushit ne uje   
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(111)  21498 

(151)  02/11/2017 

(181)  28/03/2024 

(210)  KS/M/ 2014/273 

(591)  .E   Kuqe; E  Bardhë; e Portokalltë 

(732)  Al-Trade sh.p.k  Veternik-Prishtinë, 

KS 

(740)  Arber Fazliu  Rr.”Azem Bejta” nr 28 

Skënderaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Transport, paketimin dhe ruajtjen e mallrave, marrëveshje të udhëtimit   

 

 

 

(111)  21878 

(151)  01/12/2017 

(181)  08/04/2024 

(210)  KS/M/ 2014/309 

(300)  2013735337  15/10/2013  RU 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House, 4 Temple Place, 

London, WC2R 2PG, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  NATIVE 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan;produkte te duhanit;çakmak për duhanpirës;shkrepëse;artikuj për 

duhanpirës.   

 

 

 

(111)  21877 

(151)  01/12/2017 

(181)  16/04/2024 

(210)  KS/M/ 2014/340 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

(540)  TASTE iD 
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Limited, Globe House, 4 Temple Place, 

London, WC2R 2PG, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan; produkte te duhanit; çak mak; shkrepëse; artikuj për duhanpirës   

 

 

 

(111)  21889 

(151)  05/12/2017 

(181)  18/04/2024 

(210)  KS/M/ 2014/362 

(591)  E zezë dhe e verdhë.- 

(732)  KENDAL ELEKTRİK 

AYDINLATMA ELEKTRONİK  İNŞAAT 

SANAYİ VE DIŞ TİCARET  LİMİTED 

ŞİRKETİ Kuledibi, Büyükhendek Cad. 

No:28,Beyoğlu- İSTANBUL, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencore, detar, vëzhgues, fotografike, kinematografike, 

optike, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (për mbikëqyrje), aparate dhe instrumente 

jetë shpëtuese dhe për mësimdhënieje;aparate dhe instrumente për përçim, ndryshim, 

transformim, akumulim, rregullim ose kontrollim të rrymës elektrike;aparate regjistrimi, 

transmetimi ose reproduktim të zërit ose imazheve;bartës magnetik të dhënash, disqe për 

incizim;makina automatike dhe mekanizma për aparate që aktivizohen me monedha;arka 

regjistruese, makina për llogaritje, pajisje për procesuim të dhënash dhe kompjuterë;aparate 

për shuarjen e zjarrit   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim të avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare   

 

 

 

(111)  21883 

(151)  04/12/2017 

(181)  24/04/2024 

(210)  KS/M/ 2014/374 

(591)  e kuqe, e bardhë, e vedhë- 

(732)  PODRAVKA prehrambena industrija 

(540)   
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d.d. Ante Starčevića 32, 48 000 Koprivnica, 

HR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sago, kafe artificiale; miell dhe produkte 

nga drithërat, bukë, kuleç, ëmbëlsira, bombone; akullore; mjaltë, shurup nga melasa; 

tharëm buke, pluhur për fryerje; krip, mustardë; uthull, salca (melmesa); erëza; akull për 

ftohje   

 

 

 

(111)  21882 

(151)  04/12/2017 

(181)  24/04/2024 

(210)  KS/M/ 2014/375 

(591)  kuqe, e bardhë, e vedhë- 

(732)  PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d. Ante Starčevića 32, 48 000 Koprivnica, 

HR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ekstrakte mishi; pemë dhe perime të 

konservuara, thara dhe ziera; xhelatinë, gjem, kompote; vezë, qumësht dhe produkte të 

qumështit; vaj dhe yndyrë për ushqim   
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(111)  21875 

(151)  01/12/2017 

(181)  28/04/2024 

(210)  KS/M/ 2014/376 

(300)  2013/07528  06/11/2013  SE 

(732)  Quorvus Collection Hotels, LLC 

Carlson Parkway, P.O. Box 59159 

Minneapolis, Minnesota 55459-8249, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 43   sherbime: sherbime te hotelit, barëve dhe restoranteve; shërbime te rezervimit te 

dhomave 

   

 

 

 

(111)  21901 

(151)  06/12/2017 

(181)  29/04/2024 

(210)  KS/M/ 2014/381 

(732)  Iveco S.p.A.  (Italian limited liability 

company) Via Puglia 35, 10156 Torino, IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36    shërbime financiare dhe me para, përkatësisht, shërbime për financimin 

automatik për utomjete industriale dhe komerciale, vagona, autobusa dhe  kamiona; 

shërbime të financimit të kredive, zotimit financiar dhe shërbimet e investimit, 

parashikimet financiare dhe vlerësimet, administrimi financiar dhe administrim dhe 

këshillimi, menaxhimi financiar i rezervave dhe fondeve, lizing kredite, finansimi për 

shitje, finansimi i sponzorimit, analiza ekonomiko financiare, finansimi i hulumtimit me të 

drejtën e regresit   

 

 

 

(111)  21885 

(151)  04/12/2017 

(181)  30/04/2024 

(540)  MONOVO 
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(210)  KS/M/ 2014/388 

(732)  ALMIRALL, S.A. Ronda del General 

Mitre, 151. 08022 Barcelona, ES 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 5   preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  21884 

(151)  04/12/2017 

(181)  30/04/2024 

(210)  KS/M/ 2014/389 

(732)  ALMIRALL, S.A. Ronda del General 

Mitre, 151.08022 Barcelona, ES 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  MOHOBO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  21870 

(151)  30/11/2017 

(181)  12/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/429 

(732)  Almirall, S.A.  Ronda General Mitre, 

151, 08022 Barcelona, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  GENSPIRE 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate dhe instrumente mjekësore dhe kirurgjike, inhalatorë   

 

 

 

(111)  21880 

(151)  04/12/2017 

(181)  12/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/439 

(591)  e kaltert,  e bardhë- 

(732)  Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret 

(540)   
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Anonim Şirketi   Ünalan Mah. Ayazma Cad. 

Çamlıca İş Merkezi, B Blok, No: 23 İstanbul 

, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
      

 
 

 

(511) 7   aparate elektrike të cilët përdorën në kuzhinë për imëtësim, bluarje, ndrydhje, 

përzierje dhe bluarje; makina për larje (rroba), makina për larjen e enëve, makina për tharje 

të rrobave pa ngrohje; makina elektrike për pastrimin e dyshemeve dhe tepihëve, thithëse 

dhe pjesë të tyre   

8   vegla dhe pajisje të përfshira në këtë klasë të cilët përdorën për kujdesin personal gjatë 

rrojës, depilimit, manikir, pedikir dhe kujdesin për zbukurim (duke përfshirë presa për 

drejtimin e flokut dhe mjete për flokë kaçurele-dredha, gërshërë), hekur elektrik (ujti) dhe 

jo-elektrik   

9   aparate dhe instrumente për matje, indikator dhe material laboratorik duke përfshirë 

edhe ato për kërkime shkencore në laboratore përpos për përdorim  medicinal, aparate për 

xhirim, bartje dhe reprodukim të zërit ose fotografisë (duke përfshirë aparate  dhe njësi 

periferike për përpunimin e të dhënave, telekomunikacion dhe reprodukim).  bartësit optik 

dhe magnetik të të dhënave dhe softueri i xhiruar në to; publikime elektronike të cilat mund 

të mirren nga interneti, të xhiruar në bartësit magnetik dhe optik; kartela magnetike/optike, 

antena, antena satelitore, zmadhuese dhe pjesë të tyre; numërues për matje të sasisë së 

shfrytëzimit në njësitë e kohës dhe orët e kohës; aparate dhe instrumente për bartje, 

ndërprerëje, transformim, akumulim, regullim ose kontrollim të rrymës (duke përfshirë 

kabllo të cilët përdoren për rrymë dhe nevoja të rrymës, bateri, akumulator-bateri, anoda 

dhe katoda), aparate për përdorim  dhe alarm (përpos për automjete), zile elektrike; regjistër 

arke   

11   aparate për ngrohje dhe prodhim të avullit ose aparate për ngrohje (në lëndë djegëse të 

forta, fluide ose gasi për stufa, kuzhina, ngrohëse uji dhe gazi, bojler për ngrohje qendrore); 

pajisje për klimatizim, aparate për ftohje dhe aparate ngrirës, makina për akullore, 

frigoriferë, aparate për ujë të pijëshëm, pajisje për zierje, ngrohje dhe aparate dhe 

instalacione për prodhimin e avullit (duke përfshirë stufa elektrike, mikrovalore, stufa-

shporeta me gas, aparate elektrike dhe makina për përgaditjën e çajit dhe kafës, tharësit 

elektrik të rrobave, fen-tharës për flokë dhe tharëse për duarë); aparate për zbutjen e ujit, 

aparate për pastrimin e ujit, instalacione për pastrimin e ujit; instalacione për llojin e zierjes 

industriale, tharje dhe ftohje.   

35   sherbime të cilat kanë të bëjnë me prezantimin e llojeve të ndryshme të rrobave, 

përkatësisht aparate elektrike të cilët përdorën në kuzhinë  për prerëje, imëtësim, ndrydhje, 

përzierje dhe bluarje; makina për larje (rrobave), makina për larjën e enëve, makina për 

tharje te rrobave pa ngrohje); makina elektrike për pastrimin  e dyshemeve dhe  tepihëve, 

thithëse dhe pjesë të tyre, vegla dhe pajisje të përfshira në këtë klasë të cilat përdoren për 

kujdesin personal gjatë rrojës, depilimit, manikir, pedikir dhe kujdesin për zbukurim (duke 

përfshirë presa për drejtimin e flokut dhe mjete për flokë kaçurele-dredha, gërshërë);  hekur 
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elektrik (ujti) dhe jo-elektrik; aparate dhe instrumente për matje, indikator dhe material 

laboratorik duke përfshirë edhe ato për kërkime shkencore në laboratore përpos për 

përdorim  medicinal; aparate për xhirim, bartje dhe reprodukim të zërit ose fotografisë duke 

përfshirë aparate dhe njësi periferike për përpunimin e të dhënave, telekomunikacion dhe 

reprodukim; bartesit optik dhe magnetik të të dhenave  dhe softueri i xhiruar në to; 

publikime elektronike të cilat mund të mirren  nga interneti, të xhiruara në bartësit 

magnetik dhe optik; kartele magnetike/optike; antena, antena satelitore, zmadhuese dhe 

pjesë të tyre; numërues për matje  të sasisë së shfrytëzimit  në njësitë e kohës dhe orët e 

kohës; aparate dhe instrumente për  bartje, ndërprerëje, transformim, akumulim, rregullim 

ose kontrollim të rrymës (duke përfshirë kabllo të cilët përdorën për rrymë dhe nevoja të 

rrymës, bateri, akumulator-bateri, anoda dhe katoda); aparate për përdorim dhe alarm 

(përpos për automjete), zile elektrike; regjister arke; aparate për ngrohje dhe prodhim të 

avullit ose aparate për ngrohje (në lëndë djegëse të forta, fluide ose gasi për stufa, kuzhina, 

ngrohese uji dhe gazi, bojler për ngrohje qendrore); paisje për klimatizim; aparate për ftohje 

dhe aparate  ngrirës, makina për akullore, frigorifere, aparate për ujë të pijëshëm; paisje për 

zierje, ngrohje dhe aparate dhe instalacione për prodhimin e avullit (duke përfshirë stufa 

elektrike, mikrovalore, stufa-shporeta me gas, aparate elektrike dhe makina për përgaditjën 

e çajit dhe kafës, tharësit elektrik të rrobave, fen-tharës për flokë dhe tharëse për duarë); 

aparate për zbutjen e ujit, aparate për pastrimin e ujit, instalacione për pastrimin e ujit; 

instalacione për llojin e zierjes industriale, tharje dhe ftohje, të cilët u mundësojnë  

konsumatorëve-blerësve që në mënyrë të thjeshtë  të shiqojnë dhe blejnë këtë produkt-mall; 

(shërbime të tilla mund të ofrohn në objektet e shitjes me pakicë, me shumicë, përmes 

internetit porosive nga katalogu ose mediumeve elektronike).   

37   shërbime të cilat kanë të bejnë me mirëmbajtjen e mobileve, restaurimi dhe tapacimi; 

shërbime të cilat kanë të bejnë me ngrohjen, instalacione për klimatizim dhe instalim uji, 

mirëmbajtje dhe riparim; shërbime të cilat kanë të bejnë me instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim të makinave industriale dhe paisjeve të tyre, makinave të zyrës dhe paisjeve,  paisje 

për komunikim, aparate elektronike dhe elektrike   

 

 

 

(111)  21532 

(151)  03/11/2017 

(181)  15/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/445 

(732)  Reckitt & Colman (Overseas) Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  ACTIMIST 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pka për sy jomedicinal, losion për sy dhe sprej për sy; preparate toaleti, preparate 

kozmetike   

5   preparate farmaceutike dhe supstanca; preparate oftamologjike; tretësira sterile; tretësira 

antiseptike; pika për sy, losion për sy, sprej për sy, preparate për pastrimin e syve dhe 

yndyrë për sy   
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(111)  21871 

(151)  01/12/2017 

(181)  27/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/523 

(732)  Caterpillar Inc. a company organized 

under the laws of the State of Delaware 100 

NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  CATERPILLAR 

 
 

     

 
 

 

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

të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera;xhevahiret (stolit), gurët e 

çmueshëm;instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen dhe regjistrimin e 

kohës);orët e dorës, orët, kopsat e mëngëve, mbërthyese kravatë, shufër mbërthyese e  

kravatës, byzylyk, zbukurim i varur, kopsat e rripit, vathë, zbukurime (bizhuteri), zinxhirë 

për çelësa, kunjat (gjilpëra me koke) mbërthyese, gjilpëra mbërthyese për jakë xhakete, 

gjerdane, xhep (mbajtëse ) e orës, orë alarmi, orë muri, rripa ore, kuti ore, zinxhirë nga 

stolitë, zinxhirë orësh, koronografet për përdorim si ore, kronometrat, mbajtësit  e cigareve 

(cigarlluk), kapëse (mbërthyese) i veshëve, kapëse (mbërthyese) i kravatës, stoli e 

kostumeve, shkrepëse, shtrëngues te kravatave te fytit, kunjat dekorative, orët e xhepit, 

unaza, orëmatës, shiritat e orës, lidhëse e kravatës, pjesët lëvizëse te orës, pjesë për ore   

18   Lëkura, imitimet e lëkurës, dhe produktet e përbëra nga këto materiale dhe që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera;lëkurat e kafshëve, gëzofët;valixhet dhe çantat e 

udhëtimit;ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët;kamxhikët, takëmet dhe shalat;mbajtëset 

(kutitë) për biznes kartela, mbajtëset (kutitë) për  kredit kartela, mbajtësit e çelësave, 

mbajtësit e monedhave, portofol (kuleta) për mbajtje te  monedhave, çanta, çanta për veshje 

udhëtimi, valixhe, çanta shpine, çanta për fluturime (udhëtime me aeroplan), çanta për  

ngarkesë, çanta sportive, çanta shpine, çanta për libra shkollor, portofolet dhe kuletat   

25   Veshje, mbathje, veshjet te kokës;veshje te punës, sportive dhe te rastit duke përfshirë 

kapele, rripa, kravata, shalle, mbulesa koke, mbathje, këmisha T (veshje me mëngë te 

shkurta), pantallona të shkurtra, pantallona te shkurtër djerse, veshje (ndërresa) djerse, 

shirita te dorës për djerse, xhaketa, jelekë (kanotierë), doreza, doreza boksi, veshje shiu, 

kostume (veshje) një-pjesësh për kërcim dhe çorape   

28   Lodrat dhe gjësendet për lojë;artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera;dekorimet për pemën e Krishtlindjeve;lodra;automjete të modelit 

shkalle;makina lodër;kopje te lodrave qe lëvizin ne toke dhe automjete ndërtimi, pajisjet, 

dhe makineritë;komplete lodrash te modelit te trenit;kartela për lojë;lojërat kompjuterike 

me dorë   
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(111)  21873 

(151)  01/12/2017 

(181)  27/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/524 

(732)  Caterpillar Inc. a company organized 

under the laws of the State of Delaware 100 

NE Adams Street, Peoria, Illinois 61629, US 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  CAT 

 
 

     

 
 

 

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

të veshura me ato, që nuk janë përfshirë në klasat tjera;xhevahiret (stolit), gurët e 

çmueshëm;instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen dhe regjistrimin e 

kohës);orët e dorës, orët, kopsat e mëngëve, mbërthyese kravatë, shufër mbërthyese e  

kravatës, byzylyk, zbukurim i varur, kopsat e rripit, vathë, zbukurime (bizhuteri), zinxhirë 

për çelësa, kunjat (gjilpëra me koke) mbërthyese, gjilpëra mbërthyese për jakë xhakete, 

gjerdane, xhep (mbajtëse ) e orës, orë alarmi, orë muri, rripa ore, kuti ore, zinxhirë nga 

stolitë, zinxhirë orësh, koronografet për përdorim si ore, kronometrat, mbajtësit  e cigareve 

(cigarlluk), kapëse (mbërthyese) i veshëve, kapëse (mbërthyese) i kravatës, stoli e 

kostumeve, shkrepëse, shtrëngues te kravatave te fytit, kunjat dekorative, orët e xhepit, 

unaza, orëmatës, shiritat e orës, lidhëse e kravatës, pjesët lëvizëse te orës, pjesë për ore   

18   Lëkura, imitimet e lëkurës, dhe produktet e përbëra nga këto materiale dhe që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera;lëkurat e kafshëve, gëzofët;valixhet dhe çantat e 

udhëtimit;ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët;kamxhikët, takëmet dhe shalat;mbajtëset 

(kutitë) për biznes kartela, mbajtëset (kutitë) për  kredit kartela, mbajtësit e çelësave, 

mbajtësit e monedhave, portofol (kuleta) për mbajtje te  monedhave, çanta, çanta për veshje 

udhëtimi, valixhe, çanta shpine, çanta për fluturime (udhëtime me aeroplan), çanta për  

ngarkesë, çanta sportive, çanta shpine, çanta për libra shkollor, portofolet dhe kuletat   

25   Veshje, mbathje, veshjet te kokës;veshje te punës, sportive dhe te rastit duke përfshirë 

kapele, rripa, kravata, shalle, mbulesa koke, mbathje, këmisha T (veshje me mëngë te 

shkurta), pantallona të shkurtra, pantallona te shkurtër djerse, veshje (ndërresa) djerse, 

shirita te dorës për djerse, xhaketa, jelekë (kanotierë), doreza, doreza boksi, veshje shiu, 

kostume (veshje) një-pjesësh për kërcim dhe çorape   

28   Lodrat dhe gjësendet për lojë;artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera;dekorimet për pemën e Krishtlindjeve;lodra;automjete të modelit 

shkalle;makina lodër;kopje te lodrave qe lëvizin ne toke dhe automjete ndërtimi, pajisjet, 

dhe makineritë;komplete lodrash te modelit te trenit;kartela për lojë;lojërat kompjuterike 

me dorë   

 

 

 

(111)  21744 

(151)  15/11/2017 

(181)  25/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/747 

(591)  -E  Bardhë 

(540)  
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- E  Zezë 

- E Kaltërte mbyllur 

- E Kaltert e qelur 

- E Verdhë 

(732)  N.T.P. EURO-FISI Radivojc-Viti, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Goma,gutta-percha,llastik.asbest,mike dhe mallrat e prodhuara nga keto 

materjale qe nuk perfshihen në klasa të tjera: lende plastike te presuara te perdorura në 

fabrikim,materjale paketimi,bllokimi dhe izolimi,tuba elastië,jo prej metali   

 

 

 

(111)  21765 

(151)  15/11/2017 

(181)  02/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/920 

(591)  E zezë dhe e kaltërt 

(732)  Henkel AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Preparate kimike për përdorim në industri, rrëshira artificiale të papërpunuara, 

silikone; plastika të paprocesuara; ngjitës për përdorim në industri; rrëshira silikoni (të cilat 

përfshihen në klasën 1); stuko (kit), tjegulla ngjitëse   

2   Bojrëra, zmalt, llak; mjete për mbrojtjen nga oksidimi (ndryshku) dhe kalbjes së drurit; 

materiale për ngjyrosje; njollosje, kit (stuko), preparate lidhese per piktura, preparate 

kundër gërryerjes, preparate për lyerje   

17   Shkumë poliuretani, materiale për paketim, lidhje dhe izolim, materiale për mbyllje, 

mbyllëse për tërheqjen e ajrit, përbërës silikoni, material izoluese si dhe materiale për 

mbrojtjen nga ngrohja; rrëshira silikoni (të cilat janë të përfshira në klasën 17), shkumë 

silikoni   

19   Materiale ndërtimore (jo-metalike); mastikë për lyerje; llaç,  llaç për cement, mbushës 

për riparimin e mureve, përbërës nivelizimi  

(materiale ndërtimi)”.  
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(111)  21766 

(151)  15/11/2017 

(181)  07/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/934 

(591)  E kaltert, gjelbert dhe e zeze 

(732)  Almirall, S.A.  Ronda General Mitre, 

151 08022 Barcelona, , ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike   

10   Inhalatorë   

 

 

 

(111)  21767 

(151)  15/11/2017 

(181)  07/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/935 

(591)  E kaltër e mesme; e kaltër e lehtë 

(300)  86/264,543  28/04/2014  US 

(732)  PayPal, Inc. 2065 Hamilton Avenue, 

San Jose, California 95125,, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik për procesimin e pagesave elektronike dhe për transferimin e 

fondeve tek dhe nga të tjerët; softuer vërtetues për kontrollimin e qasjes në dhe për 

komunikime me kompjuterë dhe rrjete kompjuterike; kartela krediti magnetike të koduara 

dhe kartela të pagesave   

35   Promovim i mallrave për tjerët, gjegjësisht ofrime të informatave për zbritje çmimesh, 

kupona, skonto, vauqera dhe oferta speciale për mallrat e tjerëve; promovim i mallrave dhe 

shërbimeve të tjerëve duke ofruar linqe (vegëza) me hipertekst për në uebfaqet e tjerëve; 

promovim i malrave dhe shërbimeve të tjerëve duke ofruar uebfaqe me vegëza për uebfaqet 

e shitjes online të tjerëve; shërbime konsulence të biznesit në fushën e pagesave online 

(përmes internetit); menaxhim dhe përcjellje e kartelave të kreditit, kartelave të debitit, 

ACH, kartelave me parapagim, kartelave të pagesave dhe formave tjera të transaksioneve të 

pagesave përmes rrjeteve të komunikimit elektronik për qëllime të biznesit; menaxhim të 

informatave të biznesit, gjegjësisht raportim elektronik të analizave të biznesit lidhur me 

procesimin e pagesave, vërtetimin, përcjelljen, dhe faturimin; menaxhim të biznesit, 

gjegjësisht optimizim (përshtatje) të pagesave për biznese   

36   Shërbime financiare, gjegjësisht, transferim të fondeve elektronike; pastrim dhe 

bashërendim të transaksioneve financiare; ofrim të një game të gjerë të pagesave dhe 

shërbimeve financiare, gjegjësisht shërbime të kartelave të kreditit; lëshime të kartelave të 
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kreditit dhe linjave të kreditit, procesim dhe transmetim të faturave dhe pagesave të tyre, 

shërbime të pagesave të faturave me dorëzim të garantuar të pagesave, dhe shërbime 

brokerimi të fondeve të tregut të parasë, të gjitha këto të ndërmarra përmes një rrjeti të 

komunikimeve globale; shërbime të të procesimit të transaksioneve të kartelave kreditit dhe 

kartelave të debitit; rimbursime të fondeve për artikujt e kontestuar në fushën e blerjeve me 

pagesa elektronike; ofrime të shërbimeve të mbrojtjes së blerjes për mallra dhe shërbime të 

blera përmes rrjetit global kompjuterik dhe rrjeteve patela; shërbime të procesimit të 

transaksioneve të kartelave kreditore; shërbime kreditore, gjegjësisht ofrime të shërbimeve 

të llogarive me kredi rrotulluese; shërbime të pagesave të faturave; ofrime të shërbimeve të 

pagesave mobile elektronike për tjerët; shërbime të kartelave kreditore dhe procesimit të 

pagesave; procesim elektronik i pagesave me këmbim të valutave të huaja; shërbime të 

procesimit të pagesave, gjegjësisht ofrime të shërbimeve për tjerët në formë të procesimit të 

transaksioneve të valutën virtuale   

42   Ofrime të përdorimit të përkohshëm online të softuerit të pashkarkueshëm për 

procesimin e pagesave elektronike; ofrime të përdorimit të përkohshëm online të softuerit 

vërtetues të pashkarkueshëm për kontrollimin e qasjes në dhe komunikimin me kompjuterë 

dhe rrjeteve kompjuterike   

 

 

 

(111)  21769 

(151)  15/11/2017 

(181)  07/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/936 

(591)  E kaltër e mesme; E kaltër e errët; E 

kaltër e lehtë 

(300)  86/264,546  28/04/2014  US 

(732)  PayPal, Inc. 2065 Hamilton Avenue, 

San Jose, California 95125,, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik për procesimin e pagesave elektronike dhe për transferimin e 

fondeve tek dhe nga të tjerët; softuer vërtetues për kontrollimin e qasjes në dhe për 

komunikime me kompjuterë dhe rrjete kompjuterike; kartela krediti magnetike të koduara 

dhe kartela të pagesave   

35   Promovim i mallrave për tjerët, gjegjësisht ofrime të informatave për zbritje çmimesh, 

kupona, skonto, vauqera dhe oferta speciale për mallrat e tjerëve; promovim i mallrave dhe 

shërbimeve të tjerëve duke ofruar linqe (vegëza) me hipertekst për në uebfaqet e tjerëve; 

promovim i malrave dhe shërbimeve të tjerëve duke ofruar uebfaqe me vegëza për uebfaqet 

e shitjes online të tjerëve; shërbime konsulence të biznesit në fushën e pagesave online 

(përmes internetit); menaxhim dhe përcjellje e kartelave të kreditit, kartelave të debitit, 
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ACH, kartelave me parapagim, kartelave të pagesave dhe formave tjera të transaksioneve të 

pagesave përmes rrjeteve të komunikimit elektronik për qëllime të biznesit; menaxhim të 

informatave të biznesit, gjegjësisht raportim elektronik të analizave të biznesit lidhur me 

procesimin e pagesave, vërtetimin, përcjelljen, dhe faturimin; menaxhim të biznesit, 

gjegjësisht optimizim (përshtatje) të pagesave për biznese   

36   Shërbime financiare, gjegjësisht, transferim të fondeve elektronike; pastrim dhe 

bashërendim të transaksioneve financiare; ofrim të një game të gjerë të pagesave dhe 

shërbimeve financiare, gjegjësisht shërbime të kartelave të kreditit; lëshime të kartelave të 

kreditit dhe linjave të kreditit, procesim dhe transmetim të faturave dhe pagesave të tyre, 

shërbime të pagesave të faturave me dorëzim të garantuar të pagesave, dhe shërbime 

brokerimi të fondeve të tregut të parasë, të gjitha këto të ndërmarra përmes një rrjeti të 

komunikimeve globale; shërbime të të procesimit të transaksioneve të kartelave kreditit dhe 

kartelave të debitit; rimbursime të fondeve për artikujt e kontestuar në fushën e blerjeve me 

pagesa elektronike; ofrime të shërbimeve të mbrojtjes së blerjes për mallra dhe shërbime të 

blera përmes rrjetit global kompjuterik dhe rrjeteve patela; shërbime të procesimit të 

transaksioneve të kartelave kreditore; shërbime kreditore, gjegjësisht ofrime të shërbimeve 

të llogarive me kredi rrotulluese; shërbime të pagesave të faturave; ofrime të shërbimeve të 

pagesave mobile elektronike për tjerët; shërbime të kartelave kreditore dhe procesimit të 

pagesave; procesim elektronik i pagesave me këmbim të valutave të huaja; shërbime të 

procesimit të pagesave, gjegjësisht ofrime të shërbimeve për tjerët në formë të procesimit të 

transaksioneve të valutën virtuale   

42   Ofrime të përdorimit të përkohshëm online të softuerit të pashkarkueshëm për 

procesimin e pagesave elektronike; ofrime të përdorimit të përkohshëm online të softuerit 

vërtetues të pashkarkueshëm për kontrollimin e qasjes në dhe komunikimin me kompjuterë 

dhe rrjeteve kompjuterike   

 

 

 

(111)  21772 

(151)  15/11/2017 

(181)  07/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/937 

(732)  SANOFI 54, rue de La Boétie, 75008 

Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  TOUJEO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21773 

(151)  15/11/2017 

(181)  07/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/938 

(732)  Celgene Corporation 86 Morris 

(540)  ONUREG 
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Avenue, Summit, New Jersey 07901, , US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për frenimin e citokinës; preparate 

farmaceutike që e rregullojnë sistemin e imunitetit; preparate farmaceutike për trajtimin e 

sëmundjeve të gjakut dhe kancerit   

 

 

 

(111)  21950 

(151)  15/01/2018 

(181)  10/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/947 

(732)  Ordinanca Stomatologjike “Aldent” 

Rr. VII. Gervalla - Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinere; preparate sanitare per qellime mjekesore; 

lende dietike te pershtatura per perdorim mjekesor, ushqim per foshjat; allci, material per 

fashatim, material per mbushjen e dhembeve, parafine dentare; dezinfektante; preparate per 

shkaterrimin e araziteve; fungicide, herbacide   

10   Aparate dhe instrumenta kirurgjike, mjekesore, dentar dhe veterinare, gjymtyre, sy dhe 

dhembe artificiale; artikuj ortopedike; materiale qepjeje   

44   Sherbime mjekesore; sherbime veterinare, kujdes higjienik dhe bukurie per njerzit dhe 

kafshet, sherbime bujqesore, kopshtarie dhe pyjore   

 

 

 

(111)  21745 

(151)  15/11/2017 

(181)  13/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/951 

(591)  Ngjyrë e gjelbër e mbyllur dhe e 

hapur, ngjyrë kafe 

(732)  "Emona" Sh.p.k. export-import 

Kongresi i Manastirit p.n., 42000 Vushtrri, 

KS 

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

(540)   
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Agushi Nr. 114 

 
 

(511) 30   Çaj; çaj i ftohtë; pije me bazë çaji   

31   Pije jo alkoolike; pije jo alkoolike që përmbajnë çaj ose ekstrakte çaji ose me aromë 

çaji   

 

 

 

(111)  21746 

(151)  15/11/2017 

(181)  13/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/952 

(300)  30 2014 044 351  14/02/2014  DE 

(732)  Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 

3 21465 Reinbek, DE 

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

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  ГЕЛАCET 

 
 

     

 
 

 

(511) 1    Produkte për konservimin e ushqimit   

3   Preparate sapuni për qëllimi mjekësore dhe higjienike   

5   Preparate farmaceutike dhe substanca, substanca dietike për përdorim mjekësor, shtesa 

ushqimore mjekësore, ilaçe, pesticide dhe herbicide, dezinfektues; shtesa ushqimore për 

përdorim jo mjekësore të bëra me albuminë, yndyrë, acide yndyrore, shtesa vitaminash, 

substanca minerale, elemente gjurmësh, të vetëm ose të kombinuar; shtesa ushqimore për 

përdorim jo mjekësor të bëra me karbohidrate, substanca për vëllim, me shtesa vitaminash, 

substanca minerale, elementë gjurmësh, të vetëm ose kombinuar   

29   Ushqime dietike të përfshira në këtë klasë   

30   Ushqime dietike të përfshira në këtë klasë   

 

 

 

(111)  21747 

(151)  15/11/2017 

(181)  13/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/953 

(300)  30 2014 044 350  14/04/2014  DE 

(732)  Almirall Hermal GmbH Scholtzstrasse 

3 21465 Reinbek, DE 

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

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  ГЕЛАЦET 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte për konservimin e ushqimit   

3   Preparate sapuni për qëllimi mjekësore dhe higjienike   

5   Preparate farmaceutike dhe substanca, substanca dietike për përdorim mjekësor, shtesa 
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ushqimore mjekësore, ilaçe, pesticide dhe herbicide, dezinfektues; shtesa ushqimore për 

përdorim jo mjekësore të bëra me albuminë, yndyrë, acide yndyrore, shtesa vitaminash, 

substanca minerale, elemente gjurmësh, të vetëm ose të kombinuar; shtesa ushqimore për 

përdorim jo mjekësor të bëra me karbohidrate, substanca për vëllim, me shtesa vitaminash, 

substanca minerale, elementë gjurmësh, të vetëm ose kombinuar   

29   Ushqime dietike të përfshira në këtë klasë   

30   Ushqime dietike të përfshira në këtë klasë   

 

 

 

(111)  21748 

(151)  15/11/2017 

(181)  14/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/957 

(591)  e zeza, e bardha, e kuqe, e kaltërt, hiri 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ ORGANİZE SANAYİ 

BÖLGESİ 11. CAD. ESKİŞEHİR , TR 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   biskota, çokolata, pasta, pjekurina, oblanda, torte, akullore, akull për ngrënje   

 

 

 

(111)  21749 

(151)  15/11/2017 

(181)  14/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/958 

(591)  e zeza, e bardha, e kuqe, e kaltërt, hiri 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ ORGANİZE SANAYİ 

BÖLGESİ 11. CAD. ESKİŞEHİR , TR 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 29   biskota, çokolata, pasta, pjekurina, oblanda, torte, akullore, akull për ngrënje   

 

 

 

(111)  21750 

(151)  15/11/2017 

(181)  15/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/963 

(732)  Kryolan GmbH Chemische Fabrik 

Papierstrasse 10 Berlin, D-13409, DE 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  DERMACOLOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Artikuj kozmetik, ne vecanti puder, makijazh dhe heqes te makijazhit per skene, 

film dhe televizion (artikuj kozmetike per teater); Preparate kozmetike per makijazh te 

artisteve, ne vecanti preparate per lekure, floke dhe per ngjyrosje te dhembeve, substanca 

per lekure plastike te simuluar dhe modifikime te trupit, preparate per fiksimin dhe ngjitjen 

e qerpikeve, mjekrrave dhe parukeve, heqes dhe pastrues te makijazhit, preparate qe 

simulojne gjakosje te pjeseve te trupit, per mbulimin e shenjave ne lekure dhe per trajtim 

kozmetik post operativ te vrragave, preparate kozmetike per lekure plastike te simuluar dhe 

modifikime te trupit, dhe artikuj kozmetik per makijazhe tjera per sherbime te artistit   

 

 

 

(111)  21751 

(151)  15/11/2017 

(181)  15/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/964 

(732)  Kryolan GmbH Chemische Fabrik 

Papierstrasse 10 Berlin, D-13409, DE 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Artikuj kozmetik, ne vecanti puder, makijazh dhe heqes te makijazhit per skene, 

film dhe televizion (artikuj kozmetike per teater); Preparate kozmetike per makijazh te 

artisteve, ne vecanti preparate per lekure, floke dhe per ngjyrosje te dhembeve, substanca 

per lekure plastike te simuluar dhe modifikime te trupit, preparate per fiksimin dhe ngjitjen 

e qerpikeve, mjekrrave dhe parukeve, heqes dhe pastrues te makijazhit, preparate qe 
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simulojne gjakosje te pjeseve te trupit, per mbulimin e shenjave ne lekure dhe per trajtim 

kozmetik post operativ te vrragave, preparate kozmetike per lekure plastike te simuluar dhe 

modifikime te trupit, dhe artikuj kozmetik per makijazhe tjera per sherbime te artistit   

 

 

 

(111)  21752 

(151)  15/11/2017 

(181)  15/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/966 

(591)  e gjelbërt, e bardhë, e kuqe, kafe, gri  

(732)  TADIM GIDA MADDELERI 

SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

GEBZE ORGANIZE SANAYI BOLGESI 

1100. SOK. NO. 1105 CAYIROVA 

KOCAELI, TR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe kafshë të egra; ushqim i përpunuar me bazë mishi; 

perime të thata; supë, supë viqi – bulon; ullinjë të përpunuar, pasta nga ullinjët; qumësht 

dhe produkte qumështi, gjalpë; vaj për ngrënje; pemë dhe perime të thata, konzervuara, të 

ngrira, të ziera, të tymosura dhe të kryposura; polen i pregaditur si ushqim; arra të 

përpunuara dhe pemë e perime si shuajtje; pasta nga lajthitë dhe kikiriki; tahin-petë me fara 

susami; vezë dhe vezë pluhur; patatina nga patatet   

 

 

 

(111)  21753 

(151)  15/11/2017 

(181)  16/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/967 

(591)  E kuqe, e bardhë, e kaltër e errët, e 

kaltër e lehtë, e verdhë 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & 

Co. KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm,, 

DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Brava metalike, veçanërisht dry, dry me unazë të gjatë dhe dry për biçikleta; 
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pajisje kundër vjedhjes për biçikleta, dry  kabllor të posaçëm dhe dry në formë zinxhiri   

9   Kompakt disqet, DVD-të dhe media digjitale tjera për incizim, softuerët kompjuterik 

(planifikues udhëtimi); helmeta mbrojtëse sportive, posaçërisht për çiklist; syze (optik); 

syze anti shkëlqim verbuese; këllëf  për syze, korniza për syze, syza; syza dielli; syza për 

sport; ergometra; sisteme për navigacion global (GPS); matës lartësie; kompas; pajisje dore 

të cilat përdoren për matje dhe/ose incizime (përpos atyre në medicinë ) fiziologjik të 

ndryshme ose parametrave tjerë, do me thënë shtypjes së gjakut, ventilimit, temperaturës se 

trupit, përçueshmërisë së lëkurës, glukozës në gjak, acidit të qumështit dhe për matjen 

dhe/ose për incizimin e kohës, shpejtësisë, shpejtimit, lartësisë, temperaturën e rrethinës, 

lagështin dhe pastërtinë; pajisjet për mbledhjen e të dhënave; pajisje elektronike për leximin 

e të dhënave, për mundësimin e instruksioneve për stërvitje dhe për shqyrtimin e të dhënave 

të fituara gjatë ushtrimeve, ndërfaqeve dhe softuerëve kompjuterik për produktet paraprake 

të caktuara; tahometrat; veshje për mbrojtje nga aksidentet; radio aparate për biçikleta; 

altoparlantë për biçikleta; kompjuter për biçikleta; rroba noti; pajisje për frymëmarrje nën 

ujë; dëgjuese; tampon veshi për përdorim gjatë notit; bilbila sinjalizues; çorape elektrike 

për ngrohje; peshore; syza spiunimi; rroba mbrojtëse; mbushës baterish dhe llamba baterish   

10   Artikuj ortopedik, posaçërisht shtresa për këpuce, fasha ortopedike; matës tensioni; 

matës pulsi   

11   Pajisje dhe aparate ndriçimi, llamba, ndriçues (fenerë), veçanërisht për biçikleta; 

llamba baterish, poçe halogjeni ( ndriçues të parëm dhe të pasme) me pajisje për përforcim, 

ndriçues-LED për biçikleta; poçe, elektrik për biçikleta; reflektor për biçikleta; Pajisje të 

mbartëshëme për pije   

14   Orë elektrike, orë dore në formë byzylyku dhe orë gjepi, instrumente kronometrike, 

veçanërisht për sport dhe kohë të lirë   

16   Materiale të botuara, veçanërisht libra, revista (revista periodike), bileta për çiklistë   

18   Çanta sportive; çantat të shpinës, çanta për shalë; çanta për plazh, çanta brezi për rrip; 

çanta brezi varësisht nga profesioni; çanta për çizme   

20   Brava nga plastika, dry të veçantë, dry me unazë të gjatë dhe dry për biçikleta   

21   Shishe; shishe të izoluara; enë për pije; sisteme e hidratimit të përbëra nga rezervuari 

për pije, gypi për pije dhe pipëza goje për pije; rezervuari për pije për hidratim i përberë 

nga rezervuari për pije, gypi për pije dhe pipëza goje për pije;pipëzat dhe lidhëset për 

hidratim të sistemit të përbëra nga rezervuari për pije, gypi për pije dhe pipëza goje për 

pije; shishe të zbrazëta; matara; enë të bartëshme për pije; shishe të zbrazëta plastike; shishe 

të zbrazëta sportive; shishe të zbrazëta për shtytjen e përmbajtjes; shishe me pjesë për gojë; 

shishe me pjesë për gojë të cilat aktivizohen me kafshim; pjesë për së cilën shishe të cekur 

më par; enë për pije dhe trasta me izolim termik, trasta dhe çantat e shpinës si çarranik për 

enë për pije dhe mbajtës për pije   

24   Dorëza tekstili; dorëza nga mikrofibrat; tekstil për larje, përpos rrobave; pëlhurë për 

tavolinë të bilardos (shajak); flamuj, jo nga letra   

25   Rroba për çiklistit, veçanërisht pantallona e çiklizmit, këmisha e çiklizmit, trikot e 

çiklizmit, kombinimet për çiklizëm, dorëz për çiklizëm, rroba çiklizmi  për shi, ndërresa të 

poshtme për çiklizëm, brekë; atlete për çiklizëm, këpucë gome për çiklizëm, rroba për 

sport, veçanërisht rroba për vrapim, xhaketa për vrapim, fanella për vrapim; pantallona të 

shkurt për vrapim, çorape për vrapim, veshje të poshtme sportive, rroba për not, veshje 

sportive, pantallona të shkurt sportiv, setra sportive, rroba sportive, mantele, xhaketa, 

xhaketa dimri, xhaketa me kapuç, xhaketa për çfarëdo situate kohore, xhaketa për ushtrime, 
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xhaketa për përdorim të jashtëm, rroba sportive nga materiali i butë, setra, xhaketa -klubi 

(xhaketa me simbole klubi), këmisha, fanella, pulovër pa dorëza, veshje sportive nga 

mëndafshi, ndërresa, këpuca sportive, veçanërisht për vrapim, çiklizëm, futboll, sporte në 

ambient të hapura, tenis, sporteve në ambiente të mbyllura, kosh, golf, shëtitje, alpinizëm; 

shuall; faculeta mëndafshi; mbulesa për kokë, shirita të veçantë për kokë, sqetull, kapuç, 

kapela, kapuç bejsbollë; thumba për këpucë për futboll; këpucë pa lidhëse   

27   Dyshek, veçanërisht dyshek gjimnastike   

28   Mbrojtës trupi për çiklistë; artikuj gjimnastikor dhe sportiv të cilët nuk janë përfshirë 

në klasat tjera, veçanërisht topat, shtangë dore (peshë për një dorë), pesha, bankë për 

ngritjen e peshave, litar për kërcim, pajisje për stërvitjen e shputave, pajisje për ushtrimin e 

ekuilibrit, pajisje për hedhje, frisbee disqe, trampolina, bastun për ecje dhe gjurmim, duke 

përfshirë edhe shtojcat, patina me rrotëza në seri, patina, rrëshqitëse, saja, reket për sport; 

pajisje për ushtrime trupore, çikleta për stërvitje në vend, shirita lëvizës për ushtrime, 

pajisje për lundrim, skuter, dërrasa me cilindra (skateboard), dërrasa për valë, ski, lidhje për 

ski, gërryese për ski, dyllë për ski, arka për ski, teh për ski, dërrasa për rrëshqitje mbi 

dallgë, shkopinj për ski, mbrojtës për kërçik, çanta për top, dorëza, mbrojtëse për sportistë; 

pajisje për gjimnastikë, veçanërisht shkopinj për stërvitje, shirita dore elastik për stërvitje 

trupore, pajisje sportive në formë gypi, sfera dhe vegla dore dhe pajisje të caktuara; dërrasa 

me cilindra  (rrotëza)   

 

 

 

(111)  21754 

(151)  15/11/2017 

(181)  17/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/970 

(732)  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 

S.A. 1800 Vevey, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  RED MUG 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Aparate për ngrohje dhe gatim; aparate për ngrohje dhe shkumëzim të qumështit; 

aparate dhe makina për bërjen e pijeve përfshi kafen, çajin, çokollatës, kapuçinos dhe/ose 

pijeve me bazë të kakaos; filtra elektrik, makina kafeje dhe ibrik kafeje; pjesë dhe pjesë 

komponentësh për gjithë mallrat e përmendura; makina elektrike për përgatitjen e të gjitha 

llojeve të pijeve; rimbushësh, gëzhoja dhe pjesë këmbimi për këto makina; filtra elektrik 

kafeje   

29   Qumësht, krem, gjalpë, djathë dhe përgatitje tjera që kanë për bazë qumështin;     

zëvendësues qumështi; desertë me bazë qumështi dhe me bazë kremi; jogurtë; qumësht soje 

(zëvendësues qumështi), preparate me bazë soje; vajra dhe yndyra ushqimore; krem jo nga 

qumështi   

30   Kafe, ekstrakte kafeje, pije dhe preparate me bazë kafeje; kafe e ftohtë; zëvendësues 

kafeje, ekstrakte të zëvendësuesve të kafesë, pije dhe preparate me bazë të zëvendësuesve 

të kafesë; çikore (zëvendësues kafeje); çaj, ekstrakte çaji, pije dhe preparate me bazë çaji; 

çaj i ftohtë; preparate me bazë malti për konsumim nga njerëzit; pije dhe preparate me bazë 
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të kakaos dhe kakao; çokollatë, produkte çokollatë, pije dhe preparate me bazë çokollate; 

pasta, sheqerka, bonbone; sheqer ëmbëlsirash; sheqer; çamçakëz; ëmbëltues natyral; 

prodhime fure, bukë, maja, pasta; biskota, torte, pjekuria, nafore, karamele (toffees), 

puding; akullore, akullore uji, sherbete, pasta të ngrira, torte të ngrira, akuj të butë, jogurt të 

ngrirë; agjent lidhës për bërjen e akullores dhe/ose akulloreve të ujit dhe/ose sherbeteve 

dhe/ose pastave të ngrira dhe/ose tortave të ngrira dhe/ose akujve të butë dhe/ose jogurtëve 

të ngrirë; drithëra për kafjall, muesli, fjolla misri (corn flakes), drithëra në formë shkopi, 

drithëra të gatshëm për ushqim; preparate drithërash   

32   Ujë i vluar, ujë flluskues ose i karbonizuar, ujë i përpunuar, ujë burimi, ujë mineral, ujë 

i aromatizuar; pije me aromë frutash dhe bazë frutash, lëngje nga pemët dhe perimet, 

nektar, limonada, dhe pije tjera jo alkoolike; shurupe, ekstrakte dhe esenca dhe preparate 

tjera për bërjen e pijeve jo alkoolike (pos vajrave esenciale); pije me bazë soje; pije me 

bazë malti të gjitha mallrat e lartëpërmendura në përjashtim të pijeve të buta të 

karbonizuara.   

 

 

 

(111)  21755 

(151)  15/11/2017 

(181)  17/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/971 

(591)  Ngjyrë e kuqe, e bardhë. 

(732)  GALLA KAFFE DOOEL  eksport - 

import 1200 TETOVO ul. Ilindenska 160, 

MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, ekstrakte kafeje, pije dhe preparate me bazë kafeje; kafe e ftohtë; 

zëvendësues kafeje, ekstrakte të zëvendësuesve të kafesë, pije dhe preparate me bazë të 

zëvendësuesve të kafesë   

43   Shërbime për furnizim me pije dhe ushqime; shërbime hotelesh, kafesh, bareve, 

restoranteve, snack-bareve, kantinave, butikëve të kafeve; përgatitje, zhvendosje dhe shitje 

të ushqimit dhe pijeve   
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(111)  21756 

(151)  15/11/2017 

(181)  17/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/972 

(591)  E kuqe, e bardhë, argjendi, e kaltër ,    

e kaltër e errët 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation  300 Park Avenue New 

York, New York 10022, US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastë dhëmbësh   

 

 

 

(111)  21757 

(151)  15/11/2017 

(181)  21/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/978 

(732)  European Broadcasting Union (EBU) 

L´Ancienne Route 17A, 1218 Grand-

Saconnex/Geneva, CH 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mbështetëse miu (mause pads); kartela telefoni   

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

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

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

dhurata, fotografi, transfere (dekalkominues)   

25   Veshje, veshmbathje dhe mbulesa koke   

28   Lojëra dhe gjëra lojërash, përfshi lojërat ne tabelë, lojërat elektronike, lojëra letre; 
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puzzles; artikuj sportiv, që nuk janë të përfshirë në klasat tjera   

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

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

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

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

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

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

internetit   

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

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

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

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

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

shiriti   

42   Shërbime të programimit kompjuterik   

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

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

dhe/ose distribuim të zërit dhe/ose video incizimeve                                                                               

 

 

 

(111)  21864 

(151)  29/11/2017 

(181)  21/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/979 

(732)  Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, , US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  BIOVANCE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Pëlhurë biologjike me qëllim të përdorimit për të mbuluar plagët; mjete fashimi 

për plagë; mjete fashimi për djegie; mjete fashimi kirurgjike, preparate farmaceutike për 

plagë“   

 

 

 

(111)  21865 

(151)  29/11/2017 

(181)  21/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/980 

(732)  Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, , US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 39   “Ruajtja dhe rikthimi i indeve, gjakut dhe qelizave staminale për hulumtime, 

trajtime dhe diagnostifikime mjekësore; ruajtja dhe rikthimi i gjakut dhe komponentëve të 

gjakut për hulumtime mjekësore; shërbime biomjekësore, gjegjësisht ruajtja e qelizave 

njerëzore, në mënyrë specifike të gjakut dhe qelizave staminale të kordit kërthizor, për 

përdorim mjekësor“   

44   “Grumbullimi, testimi dhe ruajtja e gjakut dhe komponentëve të gjakut për trajtime 

mjekësore dhe diagnostifkime mjëksore; grumbullimi dhe testimi i indeve dhe qelizave 

staminale për trajtime mjekësore dhe diagnostifikime mjekësore; izolimi, grumbullimi, dhe 

ruajtja e gjakut dhe qelizave staminale të kordës kërthizore“   

 

 

 

(111)  21758 

(151)  15/11/2017 

(181)  22/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/984 

(300)  DE 302014045315.0  23/04/2014  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & 

Co. KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, , 

DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akull dhe akullore; akullore me lëng frutash (i mbuluar me akull); ëmbëlsira të 

ftohta; jogurt i ngrirë; ëmbëlsira në form te ngrirë; ëmbëlsira në formë te akullit; përzierësit 

për të bërë akullore dhe produktet e akulloreve   

 

 

 

(111)  21759 

(151)  15/11/2017 

(181)  22/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/985 

(300)  DE 302014045486.6  25/04/2014  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & 

Co. KG  Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, , 

DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  GUMTASTIC 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ҫamçakëz   
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(111)  21760 

(151)  15/11/2017 

(181)  22/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/986 

(300)  86263295  25/04/2014  US 

(732)  Columbia Sportswear Company an 

Oregon corporation 14375 NW Science Park 

Drive, Portland OR 97229, US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  THERMAL COIL 

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Jastëk; dyshek për të fjetur   

24   Batanije shtrati, çarçafë për krevat; mbulesa anesor te kervatit; mbulesa shtrati; batanije 

per perdorim te jashtem; mbulesa shtrati; jargan; kellef jasteku; shams; peshqir   

25   Pallto; mbathje; dorëza; xhaketa hardwear; xhaketa ne forme duksi ; xhaketa;  

dorashka; pantollona; xhaketa me kapele; shall; këmisha; pantollona te skijimit; çorape; 

triko; jelek 

   

 

 

 

(111)  21761 

(151)  15/11/2017 

(181)  23/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/987 

(300)  012815296  24/04/2014  OH 

(732)   GOLDEN LADY COMPANY S.P.A.  

VIA GIACOMO LEOPARDI 3/5 I-46043 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE  (MN)  , 

IT 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  GOLDEN LADY MY BEAUTY 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Çorapë,  Çorapë femrash najloni   

 

 

 

(111)  21762 

(151)  15/11/2017 

(181)  23/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/990 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation   300 Park Avenue 

(540)  COLGATE SENSITIVE PRO-

RELIEF 
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New York, New York 10022, US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 10   Aparate dentare, përkatësisht, aplikator stilolaps – ketrigj i para- mbushur me 

preparate per perkujdesje dentare   

 

 

 

(111)  21763 

(151)  15/11/2017 

(181)  24/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/991 

(732)   BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Ulica Danica 5 Koprivnica, HR 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  CARVELOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5    Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  21606 

(151)  07/11/2017 

(181)  30/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1019 

(732)  Apple and Pear Australia Limited  39 

O'Connell Street NORTH MELBOURNE 

VICTORIA 3051, AU 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 31   Produktet bujqësore dhe të kopshtarisë, drithërat, bimët dhe pemët, duke 

përfshirë pemët e mollës, fruta të freskëta, duke përfshirë mollat   

 

 

 

(111)  21638 

(151)  08/11/2017 

(181)  30/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1021 

(540)   
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(591)  E zeza ,e gjelbert,e bardha 

(732)  Shoqeria Tregtare  B.B.F COMPANY 

SH.P.K  fshatin Gurëz Ferizaj , KS 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije ferskuse joalkoholike dhe te gazuara   

 

 

 

(111)  21630 

(151)  08/11/2017 

(181)  30/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1023 

(732)  "SAPONIA" kemijska, prehrambena i 

farmaceutska industrija d.d. Osijek,  M. 

Gupca 2, Osijek, , HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  FAKS HELIZIM AQUAMARINE  

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Prodhime kimike të destinuara për industri, shkencë   

3   Preparate për zbardhje dhe lëndë tjera për larje; preparate për heqjen e njollave nga  

rrobat; preparate për pastrim, lustrim, heqje yndyre dhe gëryerje; preparate shtëpiake për 

heqjen e njollave të yndyrnave; preparate për zbutje paraprake   

 

 

 

(111)  21634 

(151)  08/11/2017 

(181)  30/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1024 

(732)  "SAPONIA" kemijska, prehrambena i 

farmaceutska industrija d.d. Osijek,  M. 

Gupca 2, Osijek, , HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  FAKS HELIZIM SUPERAKTIV 
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(511) 1   Prodhime kimike të destinuara për industri, shkencë   

3   Preparate për zbardhje dhe lëndë tjera për larje; preparate për heqjen e njollave nga  

rrobat; preparate për pastrim, lustrim, heqje yndyre dhe gëryerje; preparate shtëpiake për 

heqjen e njollave të yndyrnave; preparate për zbutje paraprake   

 

 

 

(111)  21604 

(151)  07/11/2017 

(181)  30/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1025 

(732)  "SAPONIA" kemijska, prehrambena i 

farmaceutska industrija d.d. Osijek,  M. 

Gupca 2, Osijek, , HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  FAKS HELIZIM 

NATURAL&SENSITIVE 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Prodhime kimike të destinuara për industri, shkencë   

3   Preparate për zbardhje dhe lëndë tjera për larje; preparate për heqjen e njollave nga  

rrobat; preparate për pastrim, lustrim, heqje yndyre dhe gëryerje; preparate shtëpiake për 

heqjen e njollave të yndyrnave; preparate për zbutje paraprake   

 

 

 

(111)  21509 

(151)  02/11/2017 

(181)  30/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1026 

(300)  3053758  30/04/2014  GB 

(732)  Imperial Tobacco Limited 121 

Winterstoke Road BristolBS3 2LL, UK 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   UP 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; zëvendësuesit e 

duhanit,  jo për qëllime mjekësore apo kuruese; cigare; cigarllosa; cigaret puro; makinë 

dore për mbështjellje cigaresh; tubat e cigareve; filtrat e cigareve; letrat e cigareve; 

shkrepëse dhe artikuj për duhanpirës   

 

 

 

(111)  21519 

(151)  02/11/2017 

(181)  31/10/2024 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2014/1028 

(591)  E kuqe dhe e hirtë 

(732)  UCYOL DAYANIKLI TUKETIM 

MALLARI TEKSTIL VE DIS TICARET 

LIMITED SIRKETI. Mahmutbey Mah. Istoc 

Ticaret Merkezi 1.  Ada No: 154-156 

Bagcilar Istanbul, TR 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

“Malush Kosova”, 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri, vegla për makina dhe robot industriale për përpunimin dhe formësimin 

e drurit, metalit, qelikut, plastikes dhe mineraleve; makina të ndërtimit dhe mekanizmat 

robotik (makina) për përdorim në ndërtimtari; ngritës, ngarkimin dhe transmetim e 

makinave dhe mekanizma robotik (makina) për qëllime heqjen, ngarkimit dhe të 

transmetimit; makina dhe mekanizma robotik (makina) për përdorim në bujqësi dhe 

mbarështimit të kafshëve, makinave dhe mekanizmave robotike (makina) për përpunimin e 

drithëra, frutave, perimeve dhe ushqimit; makinat dhe motorët, përveç për automjetet 

tokësore, pjesë dhe pajisje për to; pjesët e motorëve te automjeteve tokësore, motorët të 

përfshira në këtë klasë; kushineta (pjesë të makinave), cilindrike ose  kushineta sferike; 

makina për montimin dhe demontimin e gomave; alternator, gjeneratorë të rrymës, 

gjeneratorë elektrik, gjeneratorë aktuale te operuar me energji diellore; makina për vizatim, 

llak për ngjyrosje te armeve automatike, makina shpuese elektrike, hidraulike dhe 

pneumatike dhe automatike, shirit ngjitës për elektrik dhe sprej (makina), armët elektrike 

për gaz të kompresuar apo makina të lëngshme për spërkatje, turjelë dore dhe elektrike, 

sharrë elektrike dhe dore, makina elektrike, spirale te makinave, makina për ajër te 

komprimuar, kompresorë (makina), instalime për larje makinash, mekanizmat robotik 

(makina), me funksionet e lartpërmendura; elektrike dhe aparatet për saldim gazi-te operuar 

me elektrik, aparat për saldim me hark elektrik, aparat elektrik për saldim, aparat për prerje 

me hark elektrik, elektroda për makinat e saldimit, robot industriale (makina), me 

funksionet e lartpërmendura; makina shtypi; makina për paketimi, mbushjen, mbylljen te 

makinave, makina për tiketa (makina), makina për klasifikim, robot industriale (makina) 

me funksionet e lartpërmendura, makina me ngasje elektrike për mbylljen dhe vulosjen e 

plastikës; makineri për përpunimin e tekstilit, makinat qepëse, robot industriale (makina) 

me funksionet e lartpërmendura; pompa te ndryshme nga pjesët e makinave apo motorëve, 

pompa për shpërndarje e  karburantit për stacionet e shërbimit, vetë-rregullimin e pompave 

të karburantit; makina elektrike për kuzhinë, bluarje, shtypjen, përzierjen dhe hapa tjerë 

ushqimore, makina larëse, makina larëse te rrobave, larëse enësh, larje tjera (jo të nxehtë), 

makinat elektrike e pastrimit për pastrimin katesh, shtroja apo parketit, vakum pastrues dhe 

pjesët e tyre; automatike të shitjes; galvanizimit dhe epruveta elektrike, elektrik për hapje 

dhe mbyllje te dyerve; nyje (pjesët e motorëve)   

8   Pirunë, lugë, thika dhe hapëse jo-elektrike, prese elektrike, prese dore për përdorim ne 

kuzhinë, duke përfshirë edhe ato të bëra nga metalet e çmuara; armë anësore dhe brisk 

(armëve); mjetet dhe aparate të përfshira në këtë klasë për rruajtje, depilim, manikyr, 

pedikyr dhe përdorimin e kujdesit te bukurisë personal; pegull elektrike për flokët dhe 

pegull dore elektrike për kaçurrela te flokëve; gërshërë; vegla te operuara me dorë qe 

përfshihen në këtë klasë për riparimin e makinave, aparateve dhe automjeteve si dhe për 
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përdorim në ndërtim, bujqësi, kopshtarit dhe pylltari, asnjëri prej tyre nuk janë mjete 

energjetike; hekur elektrik dhe jo elektrik, hekur te avullit   

9   Aparate, pajisje dhe treguesit për matje, duke përfshirë ato shkencore dhe përdorim 

laboratorike, pajisjeve dhe aparaturave laboratorike; aparatet për regjistrimin, transmetimin 

ose riprodhimin e zërit ose pamjeve; aparat për përpunimit të dhënave, aparateve të 

telekomunikacionit, aparatet për riprodhimit të tingujve ose imazheve, pajisje periferike për 

kompjuter; transmetues magnetike dhe optik të dhënave dhe programeve kompjuterike dhe 

programet të regjistruara, kartat magnetike qe shkarkohen dhe regjistrues botime 

elektronike, të koduar dhe optike; antena, antena satelitore, përforcues për antena, pjesë te 

mallrave të lartpërmendura; dispenzues te biletave, makina automatike parash (ATM); 

komponentët elektronike te përdorur në pjesët elektronike të makinave dhe aparateve; 

sportel dhe treguesit sasiorë për matjen e sasisë së konsumit, çelsin automatike te kohës; 

veshje për mbrojtjen ndaj aksidenteve, rrezatimit dhe zjarri, xhaketa e sigurisë dhe aparate 

dhe pajisje për sigurim te jetës; syze, syze dielli, thjerrë optike dhe mbuloja, kontejnerët, 

pjesët dhe komponentët e tyre; aparate dhe instrumente për kryerjen, transformimin, 

akumulimin apo kontrollin e energjisë elektrike; kabllot elektrike dhe furnizimin me energji 

elektrike, bateritë, akumulatorët elektrike; alarmet dhe alarme kundër vjedhjes, përveç për 

automjetet, kambanat elektrike; aparateve dhe instrumenteve sinjalizuese, që shkëlqejn apo 

shenja mekanike për përdorim në komunikacion; aparate për fikje të zjarrit, zjarrfikëse, 

çorape zjarri dhe gryk çorape zjarri; aparat radar, detektor zhurme, aparate dhe instrumentet 

për vëzhgim natën; magnet dekorative; metronome   

11   Aparatet për ndriçimit; drita për automjete dhe hapësirat e brendshme dhe jashtme; 

instalime për ngrohje dhe gjenerimin e avulli; dhoma për qëllime të ngrohjes duke përdorur 

të ngurta, të lëngshme ose gaz djegëse; dhoma elektrike për ngrohje; dhoma kuzhine; 

instalime për ajër të kondicionuar dhe ventilim; instalime për ftohje dhe ngrirje; Pajisje 

elektrike dhe fuqi-gazi, instalimet dhe aparate për gatim, tharje dhe valë; makina tharës 

elektrike lavanderi; makina tharës për flokë; aparate për tharje me dore; instalimet sanitare; 

çezmat (rubineta); instalime për pastrim; toalet (dollap ujor); dush dhe kabina për banjo; 

vaska banjo; lavaman dore (pjesëve te instalimeve sanitare); aparate për zbutjen e ujit; 

aparate për pastrimit të ujit; instalime për pastrim të ujit; instalime për largimin e 

mbeturinave dhe pastrimin e ujit; krevat me ngrohës elektrik dhe batanije elektrike, jo për 

përdorim mjekësor; jastëk me ngrohës elektrik; ngrohës elektrike ose jo-elektrike për 

shputa; shishe me ujë të nxehtë; filtrat për akuarium dhe aparate për filtrim te akuariumit; 

instalime te llojit industrial për gatim, me qellim tharje dhe ftohje; pasterilizues dhe 

sterilizues   

21   Instrumente për pastrimi te operuara me dore jo-elektrike; brushat, përveç furçave për 

pikturë, shtresa të skuqura çeliku për pastrim, sfungjer për pastrim, leshi çeliku për pastrim, 

rrobat e tekstilit për pastrim, dorashka për makina për larje te enëve, jo-elektrike për lustrim 

qëllime shtëpiake, fshesave për qilima, lecke, brushat elektrike, me përjashtim të pjesëve të 

makinave; furçe dhembesh, furçe dhembesh elektrike, pe për të pastruar dhëmbët, brushat 

rroje, furçat e flokëve, kombilizon; shtëpiake ose enë kuzhine jo-elektrike, të përfshira në 

këtë klasë, rroba-kunjat, vazo dhe tigan; mbulesa për hekurosje dhe mbuloja me forma te 

ndryshme, dollap për tharje  dhe për larje, tharje rrobash; kafaze për kafshët shtëpiake, 

akuarium shtëpiak, vazo dhe dekoruese nga qelqi ne forme katrore dhe te rrumbullaket për 

kultivimin e kafshëve dhe të bimëve; stolitë dhe mallrat dekorative prej qelqi, porcelani, 

enë prej argjile ose balta, të përfshira në këtë klasë, vazo; kurthe për minj, kurthe insekteve, 
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tërheqëse për insekte fluturuese, goditëse nga plastika për insekte fluturuese, çezmat 

plastike për vrimat e tualetit për përdorim kundër minjtë dhe insekteve, jo pjesë e 

instalimeve sanitare, pajisje elektrike për të tërhequr dhe të vrarë mizat dhe insektet; aparat 

për djegie, spërkatësit parfum, parfum vaporizer, elektrike ose jo-elektrike qe përbëjnë 

heqjen e pajisjeve, duhmë pluhur, rastet të tualetit; spërkatës për vrima për çorap, vrimat 

për kënaqe, ujitje e pajisje, kënaçe për ujitje ne kopsht; qelqi te papunuara apo gjysmë të 

punuara, përveç ndërtimit të qelqi, mozaik prej qelqi dhe qelqi pluhur për dekorimin, me 

përjashtim të ndërtesës, lesh xhami tjetër se sa për izolim apo përdorim të tekstilit; komplet 

si shpërblime për ngjarjet sportive   

 

 

 

(111)  21501 

(151)  02/11/2017 

(181)  03/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1031 

(732)  MEGGLE AG Megglestraße 6-12 

83512 Wasserburg, DE 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  Creme Dual 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht; produkte qumështi; vaj për ngrënje; yndyrëra për ngrënje; lyerës dhe 

salcë me bazë qumështi, të  bardhët e vezës, yndyrë; lyerës apo salcë për ngrënje me bazë 

proteine nga soja; qumësht pluhur për çaj dhe kafe, e cila kryesisht përbëhet nga të bardhët 

e vezës dhe/ose yndyra; gjalpë nga kakao; deserte të gatshme dhe ushqime te ngjajshme me 

bazë të qumshtit; supa; hirrë për ngrënje; koncentrate nga hirra, kazeinë (proteinë e 

qumshtit), fruta dhe të bardhë veze për ngrënje; të gjitha mallërat e lartcekura poashtu në 

pluhur për ngrënje; lëngje nga frutat dhe perimet e ziera; marmelatë; xhem; yndyrëra 

shtazore dhe/ose yndyrëra bimore ne pluhur (yndyrëra për ngrënje); gjalpë, preparate nga 

gjalpa; salcë kosi; salcë kosi e thartuar; produkte nga salca e kosit; salcë kosi bimor; 

produkte nga salca e kosit bimor; kos; jogurt; pije nga jogurti; qumësht pa laktozë; 

produkte të qumshtit pa laktozë; qumësht pluhur për kafe; imitim i djathit; hirrë; vurda 

(djath i coptuar); vurda dhe preparate nga vurda, poashtu me përbësit shtesë; salcë kosi 

françez; salcë kosi; djath; fruta të thata; qumësht soje; pije qumshti i cili përbërsi kryesor 

është qumshti; margarin; gjalpë kokosi; kazin për ngrënje; sallatë frutash; xhelatinë frutash   

30   Qumësht pluhur për çaj dhe kafe, e cila kryesisht përbëhet nga karbohidratet   

 

 

 

(111)  21517 

(151)  02/11/2017 

(181)  03/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1032 

(300)  14/4101787  30/06/2014  FR 

(732)  SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue 

de La Boétie, 75008 Paris, , FR 

(540)  ESARI 
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(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(511) 5   “Produkte farmaceutike”   

 

 

 

(111)  21504 

(151)  02/11/2017 

(181)  03/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1033 

(300)  14/4101780  30/06/2014  FR 

(732)  SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue 

de La Boétie, 75008 Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  SARACTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Produkte farmaceutike”   

 

 

 

(111)  21635 

(151)  08/11/2017 

(181)  04/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1039 

(732)  GILFIN S.P.A. VIA GIACOMO 

LEOPARDI 3/5I-46043 CASTIGLIONE 

DELLE STIVIERE (MN, IT 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  SISI EFFECT 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   çorapë; çorapë nen gju; çorapë najloni për femra; hulahopka; helanka; lidhese per 

çorapë; ngrohese këmbësh; ndresa te gjata te poshtëme   

 

 

 

(111)  21620 

(151)  08/11/2017 

(181)  04/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1040 

(732)  GOLDEN LADY COMPANY S.P.A. 

VIA GIACOMO LEOPARDI 3/5 I-46043 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)  , 

IT 

(540)  GOLDEN LADY MY SECRET  
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(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(511) 25   çorapë; çorapë najloni për femra   

 

 

 

(111)  21601 

(151)  07/11/2017 

(181)  04/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1041 

(591)  hirit dhe e bardhë 

(300)  MI2014C004614  07/07/2014  IT 

(732)   GOLDEN LADY COMPANY S.P.A. 

VIA GIACOMO LEOPARDI 3/5 I-46043 

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)  , 

IT 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   çorapë; čçorapë nen gju; çorapë najloni për femra; hulahopka; helanka; lidhese 

per çorapë; ngrohese këmbësh; ndresa te gjata te poshtëme   

 

 

 

(111)  21636 

(151)  08/11/2017 

(181)  04/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1042 

(732)  GILFIN S.P.A. VIA GIACOMO 

LEOPARDI 3/5I-46043 CASTIGLIONE 

DELLE STIVIERE (MN, IT 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   çorapë; çorapë nen gju; çorapë najloni për femra; hulahopka; helanka; lidhese per 
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çorapë; ngrohese këmbësh; ndresa te gjata te poshtëme   

 

 

 

(111)  21640 

(151)  08/11/2017 

(181)  04/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1043 

(732)  ASSICURAZIONI GENERALI 

S.p.A. Piazza Duca degli Abruzzi, 2 34132 

TRIESTE TS-ITALY, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

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

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   “Shërbime sigurimi, shërbime financiare, shërbime monetare, shërbime për 

patundshmëri, shërbime për sigurime ndaj aksidenteve, byro akomodimi, (apartamente); 

shërbime aktuariale (biznesi), për vlerësimin e antikiteteve, menaxhim të shtëpive të 

banimit, aranzhimi I financave për projekte të ndërtimit, shërbime për vlerësimin e arteve, 

sigurime te pengjeve,  shërbime bankare, shërbime për brokerë, shërbime për broker të 

kreditave të karbonit, shërbime për likudiimin e bizneseve, shërbime financiare, investime 

kapitale, ngritja e fondeve për bamirësi, verifikimi I qeqeve, pastrimi financiar, shtëpi 

pastrimi, financiare; byri kreditore; shërbime për kredit kartela; shërbime brokering për 

dogana, shërbime për debit kartela, shërbime këshillimi ndaj borgjeve nga agjensitë për 

mbledhjen e borgjeve, depozitimi I sendeve me vlerë, shkëmbimi I parave, faktoringu, 

shërbime fiduciare, analiza financiare, konsulencë financiare, evaluim financiar ( sigurim, 

bankë, patundshmëri); evaluim financiar I drunjve të qëndrueshëm, evaluimi financiar I 

leshit; informimi financiar; menaxhimi financiar; sposorizimi financiar; shërbime 

financiare; sigurime nga zjarri; vlerësime fiskale; kontrolle fiskale; investime të fondeve; 

transfere elektronike të fondeve, garantues, sigurime shëndetësore; blerja dhe ofrimi i 

shërbimeve financiare; agjentë për akomodim; kredi me këste; sigurime të brokerëve; 

konsulencë të sigurimeve, informata rreth sigurimeve, agjensi sigurimi, lëshimi I kredit 

kartelave, lëshimi I tokenëve me vlerë, lëshimi I qeqeve për udhëtim, vlerësimi I 

bizhuterive, marrja-ofrimi I shërbimeve financiare, dhënia me qera e fermave, dhënia me 

qera e patundshmërive, dhënia hua ndaj sigurisë, shërbime të sigurimit jetësor, kredi 

(financiare); shërbime të sigurimeve detare; shërbime hipotekare; fonde të përbashkëta; 

vlerësime numismatike; online banking; organizimi I mbledhjeve; broker peng; shërbime të 

fondeve të ofruara; ofrimi I informacioneve financiare nëpërmjet webfaqes; agjensione për 

patundshmëri; vlerësimi I patundshmërive, brokerimi  patundshmërive, menaxhimi I 

patundshmërive, mledhja e qerave, dhënia me qera e zyreve (patundshmëri), dhënia me 

qera e apartmenteve; dhënia me qera e banesave; vlerësimi I kostove të riparimeve 

(vlerësime financiare); shërbime për pagimin e pensioneve; shërbime për depozita të 

sigurta; shërbime për kursime bankare; sigurime të brokerëve; vlerësime të vulave; 
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shërbime të brokerëve aksionar; shërbime të kuotave për shkëmbim të aksioneve; shërbime 

të aksioneve dhe lidhjeve broker; shërbime garantuese, kujdestari”   

 

 

 

(111)  21648 

(151)  08/11/2017 

(181)  04/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1044 

(732)  ASSICURAZIONI GENERALI 

S.p.A. Piazza Duca degli Abruzzi, 2 34132 

TRIESTE TS-ITALY, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   “Shërbime sigurimi, shërbime financiare, shërbime monetare, shërbime për 

patundshmëri, shërbime për sigurime ndaj aksidenteve, byro akomodimi, (apartamente); 

shërbime aktuariale (biznesi), për vlerësimin e antikiteteve, menaxhim të shtëpive të 

banimit, aranzhimi I financave për projekte të ndërtimit, shërbime për vlerësimin e arteve, 

sigurime te pengjeve,  shërbime bankare, shërbime për brokerë, shërbime për broker të 

kreditave të karbonit, shërbime për likudiimin e bizneseve, shërbime financiare, investime 

kapitale, ngritja e fondeve për bamirësi, verifikimi I qeqeve, pastrimi financiar, shtëpi 

pastrimi, financiare; byri kreditore; shërbime për kredit kartela; shërbime brokering për 

dogana, shërbime për debit kartela, shërbime këshillimi ndaj borgjeve nga agjensitë për 

mbledhjen e borgjeve, depozitimi I sendeve me vlerë, shkëmbimi I parave, faktoringu, 

shërbime fiduciare, analiza financiare, konsulencë financiare, evaluim financiar ( sigurim, 

bankë, patundshmëri); evaluim financiar I drunjve të qëndrueshëm, evaluimi financiar I 

leshit; informimi financiar; menaxhimi financiar; sposorizimi financiar; shërbime 

financiare; sigurime nga zjarri; vlerësime fiskale; kontrolle fiskale; investime të fondeve; 

transfere elektronike të fondeve, garantues, sigurime shëndetësore; blerja dhe ofrimi i 

shërbimeve financiare; agjentë për akomodim; kredi me këste; sigurime të brokerëve; 

konsulencë të sigurimeve, informata rreth sigurimeve, agjensi sigurimi, lëshimi I kredit 

kartelave, lëshimi I tokenëve me vlerë, lëshimi I qeqeve për udhëtim, vlerësimi I 

bizhuterive, marrja-ofrimi I shërbimeve financiare, dhënia me qera e fermave, dhënia me 

qera e patundshmërive, dhënia hua ndaj sigurisë, shërbime të sigurimit jetësor, kredi 

(financiare); shërbime të sigurimeve detare; shërbime hipotekare; fonde të përbashkëta; 

vlerësime numismatike; online banking; organizimi I mbledhjeve; broker peng; shërbime të 

fondeve të ofruara; ofrimi I informacioneve financiare nëpërmjet webfaqes; agjensione për 

patundshmëri; vlerësimi I patundshmërive, brokerimi  patundshmërive, menaxhimi I 

patundshmërive, mledhja e qerave, dhënia me qera e zyreve (patundshmëri), dhënia me 

qera e apartmenteve; dhënia me qera e banesave; vlerësimi I kostove të riparimeve 

(vlerësime financiare); shërbime për pagimin e pensioneve; shërbime për depozita të 

sigurta; shërbime për kursime bankare; sigurime të brokerëve; vlerësime të vulave; 

shërbime të brokerëve aksionar; shërbime të kuotave për shkëmbim të aksioneve; shërbime 

të aksioneve dhe lidhjeve broker; shërbime garantuese, kujdestari”   
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(111)  21654 

(151)  08/11/2017 

(181)  04/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1045 

(300)  14/41018737  30/06/2014  FR 

(732)  SANOFI BIOTECHNOLOGY 54 rue 

de La Boétie, 75008 Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  KEVZARA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Produkte farmaceutike”   

 

 

 

(111)  21637 

(151)  08/11/2017 

(181)  04/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1046 

(732)  GILFIN S.P.A. VIA GIACOMO 

LEOPARDI 3/5I-46043 CASTIGLIONE 

DELLE STIVIERE (MN, IT 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   çorapë; çorapë nen gju; çorapë najloni për femra; hulahopka; helanka; lidhese per 

çorapë; ngrohese këmbësh; ndresa te gjata te poshtëme   

 

 

 

(111)  21615 

(151)  08/11/2017 

(181)  04/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1047 

(732)  Golden Lady Company S.p.A.  Via 

Giacomo Leopardi 3/5 I-46043 Castiglione 

delle Stiviere (Mantova) , IT 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

(540)  NUDITÉ SOLAIRE 
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Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(511) 25   Çorapë  dhe  triko te thurura; hulahopka   

 

 

 

(111)  21617 

(151)  08/11/2017 

(181)  27/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1151 

(591)  Njgyrë e kaltër, ngjyrë e gjelbër, 

ngjyrë e bardhë 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

 Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Pelena për foshnjat   

16   Letër dhe celulozë pelene për përdorim të vetëm për foshnjat   

 

 

 

(111)  21610 

(151)  07/11/2017 

(181)  27/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1152 

(591)  Ngjyrë e kaltër, ngjyrë portokalli, 

ngjyrë e bardhë 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

 Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Pelena për foshnjat   

16   Letër dhe celulozë pelene për përdorim të vetëm për foshnjat   
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(111)  21906 

(151)  06/12/2017 

(181)  09/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1193 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  SYNZARRO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit   

 

 

 

(111)  21625 

(151)  08/11/2017 

(181)  11/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1207 

(732)  Asics Corporation, 1-1 Minatojima-

Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, 

Hyogo Prefecture, JP 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime të sajë, mallra të prodhuara nga këto materijale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, 

çadra dielli dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala    

 

 

 

(111)  21623 

(151)  08/11/2017 

(181)  11/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1208 

(732)  Asics Corporation, 1-1 Minatojima-

Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, 

Hyogo Prefecture, JP 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  
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(511) 24   Tekstilet dhe artikuj tekstili të përfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe 

tavoline   

 

 

 

(111)  21554 

(151)  06/11/2017 

(181)  11/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1209 

(732)  Asics Corporation, 1-1 Minatojima-

Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, 

Hyogo Prefecture, JP 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  ASICS 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime të sajë, mallrat ë prodhuara nga këto materijale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, 

çadra dielli dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala    

24   Tekstilet dhe artikuj tekstili të përfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe tavoline   

25   Veshje, këpuca, kapela   

28   Lodra dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshira në klasë 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

 

 

 

(111)  21533 

(151)  03/11/2017 

(181)  16/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1216 

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

(732)  EPI Sh.p.k Bedri Shala Nr.6, 10000 

Prishtine, KS 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese  dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; preparate 

pastruese, llustrues, krues dhe gërryes; sapunë; parfume, vajra esenciale, lëndë kozmetike, 

losione flokësh; produkte për trajtimin e dhëmbëve   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate higjenike për qëllime mjekësore; lëndë 
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dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë; preparate 

për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire, bombone; akullore; 

mjaltë, melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; 

akull   

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt   

 

 

 

(111)  21526 

(151)  03/11/2017 

(181)  16/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1218 

(591)  E kaltert 

(732)  LABORATORIOS HIPRA, S.A.  Av. 

de la Selva, 135 17170 Amer , ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim dietal dhe substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor apo veterinar, 

ushqim për foshnjet; shtojca dietale për përdorim tek njerëzit dhe kafshët; leukoplastet, 

materiale për lidhje; materiale për dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; preparate për mbytjen 

e paraziteve; fungicide; herbicide   

 

 

 

(111)  21525 

(151)  03/11/2017 

(181)  17/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1220 

(591)  E kaltër, ari dhe e bardhë 

(732)  “SCARDIAN” J.S.C. Anton Çetta 5A, 

10 000 Prishtinë, KS 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

(540)  SCARDIAN SIGURIME 
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lam 11/5 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar; pleh organik;  pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim; 

substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në 

industri; filma (pajisje riparuese për fonograf)   

2   Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur)   

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive   

4   Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja; 

suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për 

ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe 

herbicide   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku   

7   Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore   

8   Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë   

9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 

aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim të 

zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD 

dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë 
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parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer 

kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit;  telefona (mobil)   

10   Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje   

11   Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare   

12   Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta   

13   Fishekzjarre   

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve)   

15   Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike   

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre)   

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik   

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të  mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh,  takëme kuajsh; çanta për gjueti   

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike)   

20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje   

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina, 

porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera   

22   Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të 

papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale 

të papërpunuara të tekstilit me fibra   

23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil   

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline   

25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele   

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale   

27   Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta   
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28   Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita   

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; Cakes   

31   Drithëra dhe produkte të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë që nuk janë të 

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake   

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije)   

33   Pije alkoolike (përveç birrave)   

34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare   

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing   

36   shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë;  sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash   

37   Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi, Instalimi dhe Riparimi i paisjeve Elektrike   

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon   

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë, Transport me Autobus; Dërgesa e të mirave; Dërgesa e të mirave me postë   

40   Trajtim materialesh; freskues ajri; printim   

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës)   

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë), Hotele, Motele   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për 

njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës   

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve; 

Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore)   
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(111)  21621 

(151)  08/11/2017 

(181)  17/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1222 

(732)  NOVARTIS AG 4002 Basel, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TORECAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike    

 

 

 

(111)  21556 

(151)  06/11/2017 

(181)  18/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1230 

(732)   PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d. Ante Starčevića 32 48 000 Koprivnica, 

HR 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Shuajtje të gatshme, supë dhe koncentrat supe të pastërt, paragjellë (shuajtje të 

vogla) dhe desert; supë e trashë me fruta deti ose perime; koncentrat i supave të pastra 

mishi (bujon); preparate për supa nga perimet; preparate për pregaditjen e supave; përzierje 

për pregaditjen e supave; supa në çese; kubëza për supë; ekstrakt për supë; bujon (supë); 

supa   

 

 

 

(111)  21639 

(151)  08/11/2017 

(181)  18/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1232 

(732)  PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d. Ante Starčevića 32 48 000 Koprivnica, 

HR 

(740)  Xhevdet Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 67 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

125 

 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Shuajtje të gatshme, supë dhe koncentrat supe të pastërt, paragjellë (shuajtje të 

vogla) dhe desert; supë e trashë me fruta deti ose perime; koncentrat i supave të pastra 

mishi (bujon); preparate për supa nga perimet; preparate për pregaditjen e supave; përzierje 

për pregaditjen e supave; supa në çese; kubëza për supë; ekstrakt për supë; bujon (supë); 

supa   

 

 

 

(111)  21626 

(151)  08/11/2017 

(181)  22/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1248 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware company 300 Park Avenue New 

York, New York 10022 , US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  EXPERT WHITE  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Brushat e dhëmbëve   

 

 

 

(111)  21551 

(151)  06/11/2017 

(181)  23/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1249 

(732)  Abbott Laboratories 100 Abbott Park 

Road, Abbott Park, Illinois 60064, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 

(540)  ABBOTT 
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(511) 45   Promovimi i programit global i përgjegjësisë sociale, qytetare dhe korporative të 

cilët promovojnë inovacione, shkencë, qasja në kujdesin shëndetsorë, pjesëmarrja në 

aktivitete të komunitetit, mbrojtja e mjedisit, mirëqenie dhe shëndeti   

 

 

 

(111)  21552 

(151)  06/11/2017 

(181)  23/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1250 

(732)  D.M.C. SRL Via dei Bar, 14 31020 

San Vendemiano (TV) , IT 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 21   Enë kuzhine për amvisëri ose për përdorim në kuzhinë, përkatësisht, lugë, pirunë, 

thika, kontejnerë për amvisëri ose për përdorim në kuzhinë, përkatësisht kontejnerë 

kuzhine, kontejnerë të magazinimit nga plastika për përdorim shtëpiak; kriklla, gota, 

tenxhere, pjatëza, enët, shishe qelqi, gota për pije, mbajtësit e pecetave, ibrik çaji, kulluese 

çaji, zierëse-filtruese kafeje   

30   Kafe, kafe artificiale, kafe e dekafeinuar, kafe elbi, aromatizues kafeje, pije kafeje me 

qumësht, filterë kafeje, kapsula kafeje, filterë kafeje të dekafeinuara dhe kapsula kafeje të 

dekafeinuara, filterë me kafe elbi, kapsula me kafe elbi, çaj, pije me bazë çaji, infuzione jo 

mjekësore, çokollatë, pije me bazë çokollate, kakao, pije me bazë kakao, pasta, ëmbëlsira 

përkatësisht, biskota, torta, shkopinjë me drithëra, sheqer të bardhë dhe ngjyrë kafe, miell, 

bukë, akullore përkatësisht, akullore Italiane, mjaltë, sirupe, maja, pluhur për pjekje, kripë   

35   Menaxhimi i shitjes, menaxhim i biznesit, shërbime, shërbimet e organizimit për 

qëllime të biznesit, shërbimet e organizimit për qëllime të biznesit, shërbimet e 

administrimit të biznesit, të gjitha për shitje me pakicë në shitoret e të tjerëve; paraqitje e 

shitoreve me pakicë: Enë kuzhine për amvisëri ose për përdorim në kuzhinë, përkatësisht, 

lugë, pirunë, thika, kontejnerë për amvisëri ose për përdorim në kuzhinë, përkatësisht 

kontejnerë kuzhine, kontejnerë të magazinimit nga plastika për përdorim shtëpiak; kriklla, 

gota, tenxhere, pjatëza, enët, shishe qelqi, gota për pije, mbajtësit e pecetave, ibrik çaji, 

kulluese çaji, zierëse-filtruese kafeje; kafe, kafe artificiale, kafe e dekafeinuar, kafe elbi, 

aromatizues kafeje, pije kafeje me qumësht, filterë kafeje, kapsula kafeje, filterë kafeje të 

dekafeinuara dhe kapsula kafeje të dekafeinuara, filterë me kafe elbi, kapsula me kafe elbi, 

çaj, pije me bazë çaji, infuzione jo mjekësore, çokollatë, pije me bazë çokollate, kakao, pije 

me bazë kakao, pasta, ëmbëlsira përkatësisht, biskota, torta, shkopinjë me drithëra, sheqer 
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të bardhë dhe ngjyrë kafe, miell, bukë, akullore përkatësisht, akullore Italiane, mjaltë, 

sirupe, maja, pluhur për pjekje, kripë; Pijet alkoolike përkatësisht, verëra dhe pije alkoolike 

të distiluara, të gjitha të qasshme on-line dhe me porosi përmes telefonit dhe postës; 

shërbimet e reklamimit, shërbimet e menaxhimit të biznesit; shërbimet e administrimit të 

biznesit; ofrimin e punëve të zyres   

43   Shërbimet e restorantit (ushqim); shërbimet e bareve; shërbimet me kokteje në salla 

pritjeje, dhënie me qera për akomodim të përkohshëm, kafene, shërbimet e kafeneve, 

shërbimet e restoranteve zinxhir, kafeteritë   

 

 

 

(111)  21530 

(151)  03/11/2017 

(181)  05/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/158 

(591)  C: 0 M:0 Y:0 K:100 - E zezë,  C: 0 

M:100 Y:0 K:0 - E Pembe 

(732)  Armend Gashi Rr.Robert Dol, Nr.102, 

KS 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për 

njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 

telemedicinës.   

 

 

 

(111)  21643 

(151)  08/11/2017 

(181)  11/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/193 

(732)  Diageo North America, Inc. 801 Main 

Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  SMIRNOFF ELECTRIC 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoholike përpos birrave   

 

 

 

(111)  21642 

(151)  08/11/2017 

(181)  17/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/221 

(540)  MOTO PURE 
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(300)  86/400,458  19/09/2014  US 

(732)  Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, 

Chicago, IL 60654, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

Nena Tereze 29/1 B.4, Prishtina 

 
 

 

 

(511) 9   Telefona mobil, telefona të menqur dhe akcesorë për të njejtët, vecanërisht 

mbushës të baterive, adapterë dhe mbështjellës mbrojtës të lëvizshme; souftverë për 

telefonat mobil, telefonat e menqur, kompjuterë mobil dhe rrjete kompjuterike   

 

 

 

(111)  21644 

(151)  08/11/2017 

(181)  18/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/227 

(732)  ETA SA Manufacture Horlogère 

Suisse Schild-Rust-Strasse 17 2540 

Grenchen, CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Metale fisnike dhe legurat e tyre dhe produkte nga metalet fisnike ose te 

mbeshtjellura me to, të cilat janë të përfshira në ketë klasë; stoli, kuti për stoli, kofere te 

vegjël, gurë të çmuar, instrumente kronometrike dhe kronografike, pjesë për orë, 

mekanizma për orë, zingjirë për orë, kuti për orë dhe orëtarë, kuti për orë, të ekspozuara   

 

 

 

(111)  21866 

(151)  30/11/2017 

(181)  22/06/2025 

(210)  KS/M/ 2015/530 

(526)  E gjelbër, e gjelbër  lehte, e verdhë , e 

kuqe 

(732)  ATJETA Group  Sh.P.K rr. Deshmoret 

e Kombit p.n, 41000 Skenderaj, KS 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 30   Biskota, biskota te ëmbla, biskota te përziera çaji, biskota të mbushura dhe të 

lyera, biskota me çokollatë; kakaoja, sheqeri; mielli dhe produktet e drithërave, buka, pasta 

dhe ëmbëlsirat, çokolata, produkte çokolate, kek, vafer, desert; produkte të përgatitura për 

konsumim dhe që  përmbajnë kryesisht mallrat e lartpërmendura   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve ne veçanti e biskotave dhe produkteve nga 

klasa 30; reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

39   Mbushja, paketimi, ruajtja (deponimi) dhe transportimi i produkteve ne veçanti i 

biskotave dhe produkteve  nga klasa 30   

 

 

 

(111)  21949 

(151)  15/01/2018 

(181)  30/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/702 

(732)  ORDINANCA STOMATOLOGJIKE  

,,Aldent’’ Rr.Vll.Gervalla-Ferizaj, KS 
 

(540)  Aldent 

 
 

     

 
 

 

(511) 44   Sherbimet mjekesore; të veterinaries; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit 

dhe kafshët; shërbimet bujqësore, kopshtarisë dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  21605 

(151)  07/11/2017 

(181)  21/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1087 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited  Globe House 4 Temple Place, 

London WC2R 2PG, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

(540)  CLICK 
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(511) 34   Cigare; duhan; produkte nga duhani; çakmak; shkrepsa; artikuj për duhanpirës.    

 

 

 

(111)  21631 

(151)  08/11/2017 

(181)  22/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1095 

(732)  JTI Parsian 3 Km Before Soltanieh 

Junction, Abhar-Zanjan Transit Road, 

4555138947 Zanjan, IR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  SATER 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan për llullë, duhan 

që mbështjellet me dorë, duhan për përtypje, duhan i quajtur „snus“; cigare, cigare 

elektronike, cigarillo, puro; duhan për nuhatje (snuff); artikuj për duhanpirës të përfshira në 

klasën 34; letra për cigare; tuba për cigare dhe shkrepëse.   

 

 

 

(111)  21633 

(151)  08/11/2017 

(181)  23/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1097 

(732)  SUZHOU DAKE MACHINERY 

CO.,LTD. ROOM 618, BUILDING 

NUMBER 1, LUCKY CITY 

COMMERCIAL CENTER SUZHOU 

INDUSTRIAL PARK, SUZHOU CITY, 

JIANGSU PROVINCE, CN 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina dhe vegla për makina; përkatësisht shpuese elektrike, kaçavida elektrike-

kaçavida, çekan elektrik, prerëse, sharra elektrike, gërryes elektrik, aparate për polirim, 

makina për bluarje apo shtrydhje, çelsa elektrik për ama, makina renditëse, frezatore, 

makina për gravirim, makina për mbërthim, pistoleta elektrike për ajr të ngrohët, pistoleta 

elektrike për ngjitje, pistoleta për ngjyrosje me shpërndarje, pistoleta ekeltrike për gozhda, 

makina elektrike për guzhinë, turjela elektrike të ngritura në këmbë, gëdhendës, vinça 

elekrike për pasha, aparate elektrike për goditje me çekan për gozhda, makina elektrike për 

ngjitje, makina elektrike për prerjen e mureve; vibrator për cement, makina për përzierjen e 
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cementit, shtemer për beton, kompaktor pllakor; pykë për çarjen e cungave; makina për 

përpunimin e drurit; makina për pneumatik; pompa për lyerje me yndyrë; kompresor për 

ajr; makina elektrike për bari dhe kopsht, përkatësisht fryerës, trimer për bari, trimer për tel, 

prerëse bari, makina për përpunimin e barit skajeve, makina për coptim, pompa, makina për 

larje me presion të lartë, makina thithëse, makina bujqësore; gjerator; makina elektrike për 

prerjen e gypave; motor përveç motorëve që lëvizin për tokë; ventilator fryers; zingjir për 

vinça për motora; pirunar; makina elektrike për saldim; prerëse profile; paisje për vegla 

elektrike, përkatësisht shtesa për kokë për turijelë; kokë për turijelë, pjesë për freza, pjesë 

për shpalosjen e bulonit, fletëza për sharra, rrotë për mprehje, fletëza për grryerje, pllakëza 

për premje.    

8   Vegla dore dhe instrumente dore, përkatësisht vegla dore (të cilat drejtohen me dorë); 

shpuese dore; shlirues; sharra; çelësa për ama (matica); dana; shtërngues; çekan; sopata; 

dalta; vegla për rende; freza; thika; shpues për gozhda; pinca; seleksionues për fije; turjela; 

dana; aparate dore për shenjëzime; varëse; lopata, shtesa për çelësa imbus; çelësa ngjitës 

(shtesa); vegla të hekurta; vinç dore; mates dore (radapciger); çanta për vegla; mbajtës për 

vegla; vegla për bujqësi; vegla për kopsht; gërshërë të mëdha; grabujë për bari; gërshërë për 

bari; vegla për përpunimin e qosheve të barit; thika të shtrebëruara për kopsht; instrumente 

për gëdhendje; pistoleta me ngjitës; thika; vegla për mprehje; pjesë për vegla dore; pllagëza 

për grihë; pllakëza për premje; pllakëza për polirim; pllakëza për lustrim; fletëza për sharra.   

9   Aparate dhe instrumente për pasha; peshore elektronike; aparate dhe instrumente për 

matje; shirita për matje; matëse për fortësinë e alkoolit; kompas për marrjen e masave të 

mbrendëshme dhe të jashtme; multimetër digjital; shtërngues për matje; kabllo për ndezje; 

aparate dhe instrumente siguruese për pengimin e fatkeqësisë ose lëndimit; rroba sigurie; 

përkrenare sigurie; dorashka sigurie; maska sigurije; maska respiratore; çizme sigurie; size 

sigurie; mbrojtës për gjunjë; priza për vesh; jelek shëndritës; bateri, set bateri; mbushës për 

bateri; kabllo elektrik; tela elektrik; ndërprerës elektrik; transformator elektrik; prize 

elektrike; komutator; relej elektrik; tabela për ndërprerës elektrik; korigjues i rrymës; 

mbështjellës i prizave elektrike; rregullator; çelësa elektrik.  

  

 

 

(111)  21534 

(151)  03/11/2017 

(181)  23/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1098 

(732)  SUZHOU DAKE MACHINERY 

CO.,LTD ROOM 618, BUILDING 

NUMBER 1, LUCKY CITY 

COMMERCIAL CENTER SUZHOU 

INDUSTRIAL PARK, SUZHOU CITY, 

JIANGSU PROVINCE, CN 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina dhe vegla per makina; motor dhe makina qarku (perpos per automjete 
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tokësore); kontaktues makinash dhe elemente transmisioni (perpos per automjete tokësore); 

makina bujqesore perpos atyre  te cilat drfejtohen me dorë; inkubator për vezë;  makina 

automatike per shitje; shpues elektrik; kaçavida elektrike; çekan elektrik; prerës elektrik; 

sharra elektrike; mjete elelektrike per lustrim; aparate per lustrim; ndrydhëse; çelsa 

elektrike për  ama; makina zdruguese; mulli-bluese; makina per gdhenje -gravur; makina 

mbyllëse; pistoletë elektrike për ajër te ngrohët; pistoletë elektrike për ngjitëje; pistoletë për 

ngjyrosje me sperkatje; pistoletë elektrike per gozhda; kapëse elektrike; makina elektrike te 

kuzhines;  turiela elektrike te cilat rrinë ne këmb ,gëdhendës; vinça ngarkesash elektrike; 

aparate elektrike për shtypje te gozhdave; makina elektrike për ngjitje; vibrator për beton; 

makina për përzierjën e betonit; dalta për beton; kompaktorë pllakorë;  pyka për cunga; 

makina për përpunimin e drurit; vegla pneumatike; pompa për vajosje  me yndyrë; 

kompresor ajri; vegla elektrike për lëndinë dhe kopësht, përkatësisht, ajërfryrës, makinë 

prerëse bari, makinë prerëse për gardh, kositëse lëndinash, vegla për përpunimin e skajeve 

te lëndinave, makina për çarje, pompa, makina për pastrim me shtypje te lartë-presion, 

thithëse; makina bujqësore; gjeneratorë; prerës te gypave; motora përpos për automjete 

tokësore;  ventilator me fryerje; zingjirë për bllok vinçi; pirunarë; aparate elektrike për 

saldim; prerëse profile; pajisje per vegla elektrike, përkatësisht, vazhduese për turjela, 

turjela për burgi, koka për shpuese, pjesë për mulli-bluese, pjesë për kaçavidë, fletë –teh 

sharre, rrota për lustrim, plaka për lustrim, rrath për lustrim, fletë për perzierje me rerë, 

plaka për prerje.   

8   Vegla dore dhe makina (me te cilat manipulohet me dorë); pajisje për ushqim; armë të 

ftohta; rruese; shpuese me dorë; kaçavidë; sharra; çelsa  për  ama;; dana; shtrenguese; 

çekan; sopata; dalta; zdrugues; mulli-bluese; prerëse;  depërtues gozhdash; depërtues për 

gozhda tapicerie; ngjitëse; turjelë; pinceta; thyerëse; farkuese; mistri; lopatë; varëse për 

imbus çelësa; shtesë çelsash; vegla për lakim; vinça dore; matës dore( radapciger); çanta 

për vegla; mbajtëse për vegla; vegla bujqësore; vegla kopshtarie; gërsherë të mëdha; 

grabujë për lëndina; gërshërë për lëndina; vegla për përpunimin  e skajeve te lëndinave ; 

thika te shtrembërta kopshtarie; instrumente për gëdhendje; pistoleta me ngjites; thika; 

pajisje për mprehje; pjewsë për vegla dore; plaka për bluarje; plaka për prerje; plaka për 

lustrim; plaka për lustrim; fletë-teh te sharres.   

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

optike, per matje, peshim, sinjalizim, kontrollë (inspektim), shpetim dhe mësim; aparate 

dhe instgrumente për sjellëje, transferim, transformim, akumulim, regullim ose kontrollim 

te energjisë elektrike; aparate për xhirim, transmetim dhe reprodukim te zerit ose 

fotografisë; bartësit magnetik të te dhenave, disqe për inçizim; kompakt disqe, dvd  dhe 

bartesit tjerë digjital të te dhenave; mekanizmat për aparate te cuilët vihen ne funkëcion me 

monedha-metalike; regjister arke, makina llogaritese, pajisje për përpunimin e te dhënave, 

kompjuter; softueri kompjuterik; aparate për shuarjen e zjarrit; peshore elektronike; shirita 

për matje; matëse force alkooli laserske nivelizuese(libela);  kompas për marrjen e masave 

te brendëshme dhe te jashtëme;  multimeter digjitale; shtrenguese per matje; kablo për 

ndezje; aparate dhe instrumente sigurie per pengimin e aksidenteve ose lendimeve; ndresa 

sigurie; helmeta sigurie; dorashka sigurie; maska mbrojtëse; maska respiratore; çizme 

sigurie; syza sigurie; mbrojtëse për gjunj; priza për vesh;  xhaketa ndriquese; bateri, set 

baterish; mbushes  baterish; kabllo elektrike; tela elektrik; nderprërese elektrike; 

transformues elektrik; priza elektrike dhe  priza; komutator;  releje elektrike; tabela me 

nderprerëse elektrike; rregullator rryme; mbeshtjellëse për priza elektrike; rregulatorë,  
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doreza dere elektrike.   

 

 

 

(111)  21512 

(151)  02/11/2017 

(181)  23/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1100 

(732)  secunet Security Networks 

Aktiengesellschaft  Kurfürstenstr.58 45138 

Essen, DE 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  secunet bocoa  

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Harduerë dhe softuerë të kompjuterëve, në veçanti për testimin e origjinalitetit të 

dokumenteve të identitetit dhe të udhëtimit, dhe për verifikimin e identitetit dhe kthimin e 

databazës; Instrumente për matje dhe zbulim; Pajisje optike.   

38   Telekomunikacion, në veçanti transmetimi i nënshkrimeve elektronike në shërbime 

online.   

42   Zhvillimi i softuerëve dhe krijimi i softuerëve, në veçanti i softuerëve për krijimin 

automatik të nënshkrimeve elektronike; Krijimi i programeve për përpunimin e të dhënave; 

Konsultime për softuerë.   

 

 

 

(111)  21660 

(151)  08/11/2017 

(181)  11/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1157 

(732)  CEDEVITA d.o.o. Planinska 15, 

10000 Zagreb, HR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  NATURAVITA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.    

30   Çajra.        
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(111)  21523 

(151)  02/11/2017 

(181)  23/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1200 

(732)  B.S.A. 33 Avenue du Maine - Tour 

Maine Montparnasse - 75015 Paris, , FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina 

 
 

(540)  PROLACTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Proteina qumështi, të tretshme si dhe tjera; koncentrate të proteinave të 

qumështit;  të tretshme si dhe tjera; laktoserum.   

 

 

 

(111)  21680 

(151)  09/11/2017 

(181)  10/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1294 

(732)  Forest Laboratories UK Limited 

Riverbridge House, Anchor Boulevard 

Crossways Business Park Dartford, Kent 

DA2 6SL, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)  COLOMYCIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Preparate dhe substanca farmaceutike   

 

 

 

(111)  21863 

(151)  29/11/2017 

(181)  14/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1324 

(732)  BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL (ANONYMUS 

COMPANY) 28-32, avenue Victor Hugo, 

75116 Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)   
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(511) 3   “Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate 

pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; produkte për përkujdesje të bukurisë, sapune, 

parfumeri, vajëra esencial, kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh.”   

5   “Produkte sanitare.”   

21   Enë për shtëpi, kuzhinë dhe konteiner (jo nga metalet e çmuara apo të mveshura në to); 

krehër dhe sfungjerë; brusha (përvec brushave për pikturim); material për krijimin e 

brushave; artikujt për pastrim; lesh qeliku; mbajtës për lule dhe bimë, enë për djegien e 

parfumit, mbajtës sapuni, çantë toaleti.”    

 

 

 

(111)  21724 

(151)  10/11/2017 

(181)  16/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1337 

(300)  014271548  17/06/2015  DE 

(732)  VTS VEKA Technologie Service 

GmbH & Co. KG Osttor 84 48324 

Sendenhorst, DE 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  Spectral 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Filma të plastikës për mbështjelljen e sipërfaqeve.   

 

 

 

(111)  21677 

(151)  09/11/2017 

(181)  18/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1359 

(732)  “Shpija e Vjetër” Sh.P.K. Rr. “Qamil 

Hoxha” p.n., 10 000, Prishtinë, KS 

(740)  Mentor Mehmeti “Shpija e Vjetër” 

Sh.P.K.Rr. “Qamil Hoxha” p.n., 10 000, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm; Kafene; 

Lokale; Shërbime baresh; Vende akomodim; Bare me ushqim; Dhënia me qira e 
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akomodimeve të përkohshme; Kantina; Katering (Ushqim dhe pije); Restorante; Rezervime 

(Akomodim i përkohshëm); Rezervime akomodimi (Të përkohshme);   

 

 

 

(111)  21947 

(151)  29/12/2017 

(181)  21/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1366 

(591)  Kuqe, Gjelbert, Ari, Bardh 

(732)   Luljete Belegu Eqerm Qabej Nr. 14, 

KS 

(740)    

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate, per zbardhim dhe substancat tjera per larje rrobash, preparatet per 

pastrim, shkelqim, ferkim dhe grryerje, sapunet, vajrat esencial , preparatet kozmetike, 

losionet per flok, pasta per dhemb.   

 

 

 

(111)  21905 

(151)  06/12/2017 

(181)  14/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/74 

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V. Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  VIVEMETAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojëra, shtresë veshëse (bojëra),  llustër;llak;hollues për bojën;lëndë ngjyruese të 

gjitha si aditivë për bojërat, për llaqet, për llustrat, për llak;preparate për mbrojtje nga 

ndryshku dhe kalbja e drurit;preparate praijmer (të tipit të bojërave si shtresa para-

lyerje);bojëra për drurin   

 

 

 

(111)  21951 

(151)  16/01/2018 

(181)  19/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/118 

(732)  Bayer Aktiengeselleschaft Kaiser-

(540)  BAYER 
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Wilheim-Allee 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

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

 
 

 

(511) 1   Kimikale industriale; rrëshira artificiale të paprocesuara; plastika të paprocesuara; 

ngjitës për përdorim në industri   

3   Kozmetikë, si produkte jo-mjekësore për përkujdesin e lëkurës; sapunë; produkte 

kozmetike për trajtimin e flokëve dhe thonjëve   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; reagent 

diagnostik për analizën e lëngjeve në trup; substanca dietike të adoptuara për përdorim 

mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnjet; shtojca dietale për njerëz dhe kafshë; 

leukoplastet, materiale për lidhje; materiale për dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; 

preparate për mbytjen e paraziteve; fungicidece, herbicideve   

9   Sisteme për menaxhimin e të dhënave për harduerë kompjuterik dhe programe 

kompjuterike për monitorim, analizim dhe evaluim të nivelit të glukozës në gjak; programe 

kompjuterike për monitorim, analizim dhe evaluim të nivelit të glukozës në gjak; sisteme 

testuese dhe diagnostike; si instrumente për matje dhe kontrollim (mbikqyrje), konsol dhe 

mbulesa kontrolluese që përdoren në lidhje me operimin e katedrave intervente; aparate dhe 

instrumente për lëshimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, rregullimin, 

kontrollimin e elektricitetit; softuerë kompjuterik   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentale dhe veterinare; instrumente 

mjekësore diagnostike për analizimin e lëngjeve trupore; paisje mjekësore për marrjen e 

mostrave të gjakut; bisturi për qëllime mjekësore; injektues mjekësor dhe sisteme 

injektuese për procedura diagnostike dhe terapeutike duke përfshirë injektues, sisteme 

injektuese; shiringa dhe artikuj për një përdorim si imazhe për rezonancë magnetike; 

radiografi kontrasti dhe angiografi; tomografi kompjuterike; procedura me ultrazë; sisteme 

për përqimin e kontrastit për përqimin e kontrastit medial tek pacientët për tomografi 

radiografike, angiografike, kompjuterike; procedura të imazheve për rezonancë me ultrazë 

dhe magnetike, sondë dhe spirale të përshtatshme për sipërfaqe anatomike; paisje që 

lëshohen në mënyrë automatike, paisje për pozicionim anatomik; sisteme zërimi; paisje për 

monitorim psikologjik dhe të pacientëve; katedra intervente dhe komponente që lidhen me 

to; paisje për monitorim të pacientëve; si aparate monitoruese për monitorimin e 

funksioneve vitale; duke përfshirë këtu sinjalet ECG; nivelet e oksigjenit në gjak; vlerat e 

pulsit; vlerat e frymëmarrjes; temperaturën, shtypjen e gjakut dhe/ose koncetrimin  e 

anestetikëve në pacientë dhe sistemet audio; të gjitha për përdorim me aparatet për imazhet 

e rezonancave magnetike; sistem për agjentët e kontrastit, si instrumente injektuese dhe 

shiringa dhe katedra si dhe artikuj për një përdorim që kanë të bëjnë me administrimin e 

kontrastit medial tek pacientët për rreze X vaskulare, tomografi kompjuterike, imazhe 

molekulare, procesimin e imazheve me ultrazë dhe rezonancë magnetike , sisteme për 

detektimin e gjakderdhjeve; si dhe dhe artikuj për një përdorim tek sistemet për përqimin e 

lëngjeve mjekësore; sistemet për përqimin e lëngjeve për administrimin e lëngjeve 

mjekësore diagnostike ose terapeutike tek pacientët; duke përfshirë këtu shiringat për një 

përdorim; tubat dhe gjilpërat për përdorim me këto; sondë dhe spirale të adaptuara për 

përdorim në mënyrë anatomike; spirale fleksibile me frekuencë të lartë; paisje me rregullim 

automatik, paisje anatomike pozicionuese për përdorim tek sistemet për imazhe të 

rezonancës magnetike; paisje me rregullim automatik për rregullimin e spiraleve si dhe/ose 
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sensorëve për sistemet matëse, mekanizma komunikues dhe ndërfaqe që kanë të bëjnë me 

sisteme për sisteme përquese kontrast medial dhe lëngje mjekësore tjera; pompa për 

infuzionimin e ilaqeve; gypa mjekësor për sisteme infuzioni; paisje për mbyllje vaskulare; 

si mbyllëse të pikave për kyqje vaskulare dhe plagë; paisje mjekësore si katedra, aparate 

për terapi ateretomike dhe trombetomike, duke përfshirë këtu katedra dhe katedra 

ateretomike dhe trombetomike si dhe rrjeta udheheqëse mjekësore; si rrjeta  për mbyllje 

skajore, paisje rheolitike dhe trombektomike si dhe katedra rheolitike dhe trombektomike, 

pompa për katedra trombektomike; filtera gjaku; kit ndihmës me sprej trombektomik; të 

përbëra nga gypëzimi-y me qese për ajrosje qe janë të lidhura me gypëzimin PVC; ku secili 

krahë I lartë I gypëzimit –y përmban një pirg të gypëzuar; një I bardhë dhë një I kuq; si dhë 

një rubinetë një-drejtimëshe; konsolë dhe konsolë kontrolluese për monitorimin, 

analizimin, dhe evaluimin e niveleve të glukozës në gjak.   

17   Plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; filma plastik; paketim; 

material për ndalim dhe izolim   

31   Produkte nga bujqësia, pylltaria, kopshtaria, si dhe drithërat ( që i përmban klasa 31), 

fara për mbjellje, artikuj ushqimore për kafshë si dhe shtojca për ushqime kafshësh   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike si dhe hulumtime dhe dizajnime që kanë të bëjnë 

me to; analiza industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajnimi dhe zhvillimi I harduerëve 

dhe softuerëve kompjuterik   

44   Shërbime mjekësore, përkujdesje higjenike dhe bukurie për qenie njerzore apo kafshë; 

shërbime nga bujqësia, pylltaria, kopshtaria   

 

 

 

(111)  21922 

(151)  07/12/2017 

(181)  21/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/130 

(732)  Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic , 

KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)  BORA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, 

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës    

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 
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dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime   

 

 

 

(111)  21921 

(151)  07/12/2017 

(181)  21/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/131 

(732)  Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic , 

KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)  NOVELA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, 

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës    

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime   
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(111)  21668 

(151)  09/11/2017 

(181)  27/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/175 

(732)  N.P.T."ADA PRODUCT" Dardania, 

PRIZREN, KS 

(740)  DARDAN SHALA Dardania, 

PRIZREN 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, 

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës    

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

16    Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime   

 

 

 

(111)  21796 

(151)  16/11/2017 

(181)  24/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/304 

(732)  L`OREAL 14 Rue Royale, 

75008,PARIS, FRANCE 14 Rue Royale, 

75008,PARIS, FRANCE, FR 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

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

 
 

(511) 3   Parfume, ujë tualeti; xhelet, kripërat për banjë dhe dush jo për qëllime mjekësore; 

sapunët e tualetit, deodorantët e trupit; kozmetikët në veçanti kremat, qumështët, losionet, 

xhelet dhe puderët për fytyrë, trup dhe duar; preparatet për përkujdesje nga dielli (produkte 

kozmetike); preparatet e mekijazhit (“make-up”); shamponët; xhelet, sprejët, shkumat dhe 

balsamët për rregullimin e flokëve dhe përkujdesje të flokëve; llaqe për flokë; preparatet 

për ngjyrosjen dhe çngjyrosjen e flokëve; preparatet për valëvitjen dhe bërjen kaçurrela të 

përhershme të flokëve; vajrat esenciale për përdorim personal   

 

 

 

(111)  21876 

(151)  01/12/2017 

(181)  10/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/369 

(591)  E kuqe, E zeza, E gjelbert, Ngjyre Ari 

E verde, E Bardha, E kuqe e mbyllt 

(732)  Viva Fresh Shpk Prishtinë Veternik, 

KS 

(740)  Ekrem Ilazi Lipjan 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e 

papërpunuara prej plastike; plehrat organikë; përzierjet për shuarjen e 

zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat kimike për 

konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit 

industrialë   

2   Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e 

drurit; ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; 

metalet në formë petash dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe 

artistë   

3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet 

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, pasta per dhembe   

4   Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, 

njomjen dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e 

motorëve) dhe ndriçuese; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për 

qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqimi për foshnje; emplastër , materialet për lidhje; materialet 

për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; 

konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë 
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treni; kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, 

artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh 

te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet   

7   Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç 

mjeteve tokësore të transportit); komponentët e makinerisë për bashkim 

dhe transmision; pajisjet bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; 

inkubatorët e vezëve   

8   Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, 

brisqet e rojës   

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

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit 

(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për incizimin, 

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

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat 

llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit   

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

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për 

qepje   

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

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare   

12   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit   

13   Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët   

14   Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme 

ose të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, 

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës)   

15   Instrumentet muzikore   

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

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

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

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

materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet plastike 

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

tipografike; blloqet tipografike   

17   Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali   

18   Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe 

çantat e udhëtimit; ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, 
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takëmet dhe shalat   

19   Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të 

transportueshme; monumentet jo metalike   

20   Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe 

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat 

(përveç furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për 

pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, enët prej 

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera   

22   Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat 

(që nuk janë përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç 

kauçukut dhe plastikës); materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit   

23   Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

26   Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e 

rrobave, shtizat dhe gjilpërat; lulet artificiale   

27   Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera 

për mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)   

28   Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve   

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, 

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim   

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

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli   

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

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

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

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

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

freskuese   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë 
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37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

38   Telekomunikacione   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   

40   Trajtimi i materialeve   

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

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të 

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe 

krijimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për 

njerëzit dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

45   Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

   

 

(111)  21919 

(151)  07/12/2017 

(181)  31/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/449 

(732)  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   

 

 

 

(111)  21611 

(151)  07/11/2017 

(181)  07/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/481 

(300)  30015 055 533.9/05  09/11/2015  DE 

(732)  Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 

64293 Darmstadt, DE 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produktet kimike të cilat përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, po ashtu në 

bujqësi, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirat e papërpunuara artificiale; materie plastike të 

papërpunuara; plehëra; përzierje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; 

supstanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rexhje (zbutje); ngjitës të cilët 

përdoret në industri   
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2   Ngjyra; vernik; llaqe; preparate për mbrojtjen nga ndryshku dhe kalbja e drurit; materie 

për ngjyrosje; mordant; rrëshira natyrale si lëndë e parë; metale në formë të fletëve dhe 

pluhurit për fotografë, dekoraterë, shtypshkronja dhe artistë   

3   Detegjent për larje rrobash; preparate për zbardhim; preparate për pastrim, polirim, 

fërkim dhe gërryerje; sapuna; parfumeri, vajra eterike, kozmetikë, losion për flokë; pasta 

për dhëmbë   

5   Preparate farmaceutike; produkte veterinere; preparate sanitare për perdorim në mjekësi; 

ushqime dietale dhe supstanca të përshtatura për perdorim në mjekësi apo perdorime në 

veterinari, ushqim për beba; shtesa (suplemente) dietike (shtesa në të ushqyer) për njerëz 

dhe kafshë; flastera, material për fashatim; material për pllombimin e dhëmbëve, dyll 

dentare; dezinfektant; preparate për shkatërrimin e dëmtuesve; fungicide, herbicide   

7   Makina për industrinë e përpunimit të metalit, drurit dhe plastikës, për  industrinë 

kimike dhe farmaceutike, për agrokulturë dhe industrinë e pijeve freskuese, miniera, 

tekstile, për konstrukcione dhe industritë e paketimit, makina për procesimin e materialeve, 

vegla makinash; motora dhe makineri (përveç për automjete tokësore); makina për 

komponentat e ndërlidhjes dhe transmisionit (pos për automjete tokësore); mjete 

agrokulturore të ndryshme nga ato që operojnë me dorë; inkubatorë për vezë;  makina 

automatike për shitje   

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

optike, për peshim, matje, sinjalizim, kontrolë (inspektim), shpëtim dhe për mësimdhënje; 

aparate dhe instrumente për përquarjen, komutimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollimin e rrymës elektrike; aparatet për inçizim, transmetim ose 

reprodukim të zërit apo fotografisë; bartësit magnetik të të dhënave, disqe për inçizim; 

kompakt disqe, DVD dhe mediume tjerë digjital të inçizimit; makanizma për aparate të cilët 

vihen në lëvizje me monedha metalike apo zhetona; regjistra të arkës, makina llogaritëse, 

paisje për përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softver kompjuterik; aparate për shuarjen e 

zjarrit   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale, dentare dhe veterinare, gjymtyrë, sy 

dhe dhëmbë artificial; artikuj ortopedik; material kirurgjik për qepje   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qellime sanitarie   

16   Letra dhe kartuçi, gjëra të shtypura; materiel libërlidhjeje; fotografi; material zyreje; 

ngjitës për nevoja shtepijake dhe të zyreve; materiele për artistë; penelat; makina shkrimi 

dhe aksesorë zyresh (pos mobiljeve); materieli për mësim dhe trajnim (pos aparateve); 

materiali plastik për paketim i cili nuk është përfhsirë në klasa tjera; shkronja shtypi; klishe   

17   Goma, gutaperka, kauçuku, azbesti, liskuni; materielet plastike (gjysëm të përpunuara); 

materijale për mbyllje pa depërtim, fiksim dhe izolim; gypa të lakueshëm (të cilët nuk janë 

nga metali).   

29   Mish; peshk; shpezë; kafshë gjahu; përpunime të mishit; pemë dhe perime të 

konzervuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinë; gjemëra; komposte; vezë; qumështë; 

prodhime të qumështit; vajra ushqimore dhe yndyrëra   

30   Kafe; çaj; kakao; zëvendësim i kafes; oriz; tapioka; sago; miell; produkte nga drithërat; 

bukë; torta 9pasta); ëmbëlsira; akullore; sheçer, mjaltë, melasa; tharm buke, pluhur për 

pjekurina; krip; mustard; uthull, salcë (si shtesë); melmesa; akull   

32   Birra; ujë mineral; uji i gazuar; pije joalkoolike; pije freskuese lëngjesh; lëngje frutash; 

shurupi dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve   
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35   Reklama; managjim biznesi; administrim biznesi; funksione zyresh   

40   Trajtimi i materialeve me materiale biokimike, biologjike dhe farmaceutike; tarjtimi i 

materieleve me produkte kimike; trajtimi i ujit; trajtimi i metalit, ngjyrosje pelhurash; 

prodhimi i produkteve kimike, sipas porosisë, për nevoja në prodhim, hulumtim dhe 

qellime shkencore; prodhimi i kontraktuar i perzierjeve , sipas porosisë, për perdorim në 

prodhime farmaceutike   

41   Sherbime arsimore; ofrimi i trajnimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Sherbime shkencore dhe teknologjike si dhe sherbime hulumtimi dhe projektimi që 

lidhen me to; sherbime të hulumtimit dhe analizave industriale; projektimi dhe zhvillimi i 

softverit dhe hardverit kompjuterik   

44   Sherbime mjekësore; sherbime veterinare; mbrojtje shëndetësore dhe kujdesi për 

bukurinë për njerëzit apo kafshët; sherbime të bujqësisë, hortikulutrës dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  21703 

(151)  09/11/2017 

(181)  12/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/527 

(732)  MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, 

S.A.    Tuset, 10 7ª planta , 08006  

BARCELONA, ES 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Letër për cigare, libra për letra cigaresh, shkrepsa  për duhanpirësit, tuba të 

cigareve, filtrat e cigareve, artikuj së duhanpirësit    

 

 

 

(111)  21705 

(151)  09/11/2017 

(181)  28/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/601 

(732)  Aenova IP GmbH Temmlerstrasse 2, 

35039 Marburg, DE 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

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

10000 Prishtinë 

 
 

(540)  HEILUSAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte kozmetike.   

5   Pergatitje sanitare dhe farmaceutike; ilac; caj medicinal; caj bimor dhe i frutave per 

qellime mjekesore; shtesa ushqimore per qellime mjekesore; preparate vitamin; preparare 

minerale; shtesa ushqyese jo-mjekesore; ne diete te vecante; perdorim; me nje baze te 
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proteinave; yndyra; acide yndyrore; me vitamin te shtuar; minerale; elemente gjurme; ose 

vecmas ose ne kombinim; shtesa ushqimore jo per qellime mjekesore; ne vecanti per 

qellime dietetike; bazuar ne karbohidrate; ushqim i forte; me vitamin te shtuar; minerale; 

elemente gjurme; ose vecmas ose ne kombinim.   

 

 

 

(111)  21524 

(151)  03/11/2017 

(181)  04/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/631 

(591)  E kaftë-473, e kaftë-475, e kaftë-479,e 

zezë 

(732)  Apatinska pivara doo Apatin 

 Trg Oslobodjenja 5, 25260 Apatin, RS 

(740)  Albert Islami nga "ALBERT ISLAMI 

& Partners" L.P. Bulevardi I Dëshmorve 58 

A Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   

 

 

 

(111)  21707 

(151)  09/11/2017 

(181)  06/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/639 

(732)  LABORATOIRES DE BIOLOGIE 

VEGETALE YVES ROCHER  La Croix des 

Archers 56200 La Gacilly, FR 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunet; Deodorantet për përdorim personal; Aromat; Vajrat esenciale; Produktet 

kozmetike për rrojë dhe pas rrojës; Produktet kozmetike për banjë dhe dush; Preparatet 

kozmetike për kujdes të flokëve; Preparatet kozmetike për kujdes të lëkurës së fytyrës dhe 

trupit; Produktet kozmetike për rrezitje dielli për fytyrë dhe trup; Produktet kozmetike për 

kujdes të duarve dhe këmbëve; Produktet kozmetike për grim; Aromat për dhomë (spreje, 

temjan, lule të thara dhe erëza dhe dru aromatik); Shtojca ushqyese për qëllime kozmetike, 

për kujdes të lëkurës së fytyrës dhe trupit, për kujdes të flokëve dhe për kujdes të thonjve; 
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Preparatet kozmetike për kujdes të lëkurës së fytyrës dhe trupit, për kujdes të flokëve, për 

kujdes të thonjve   

35   Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë me anë të porosisë apo dyqaneve të 

autorizuara apo internetit apo dhe nga shtëpia; Promocioni i shitjes së produkteve 

kozmetike me anë të porosisë apo dyqaneve të autorizuara apo internetit apo dhe nga 

shtëpia; Prezentimi i produkteve kozmetike në mediat komunikuese për qellime të shitjes; 

Publiciteti me anë të postës; Publiciteti me anë të komunikimit me radio, televizion, 

internet (Intranet dhe Ekstranet), displej, postë elektronike, vitrina reklamuese, postime, 

katalogje, broshura reklamuese;  Publiciteti online në rrjet kompjuterik; Përafrimi, për 

perfitimin e të gjithëve, të disa produkteve kozmetike, për t'iu mundësuar klienteve 

shikimin dhe blerjen e të mirave  në dyqanet e autorizuara për shitje me pakicë, apo në 

katalogjet e përgjithshme të mallrave ose me anë të publicitetit me postim direkt, apo me 

shitje nga shtëpia, ose në website (internet) apo në televizion apo edhe ne cdo formë tjetër 

të mediumit elektronik; Shërbimet e shitjes në lidhje me produktet kozmetike; Asistimi në 

menaxhimin e biznesit në lidhje me dyqanet e autorizuara; Promocioni i shitjes me anë të 

zhvillimit të lojalitetit klientelist me anë të kartave për zbritje për klientet   

44   Kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit, sallonet e parukerisë, sallonet e bukurisë; 

Sallonet per manikyr, masazh, konsulencë për kujdes të bukurisë së lëkurës, konsulencë për 

grim, konsulencë për ushqim dhe konsulencë për parfumeri; Shërbimet e kujdesit 

shëndetësor dhe palestrës, Shërbimet e aromaterapisë, talasoterapisë, balneoterapisë, 

kromaterapisë dhe terapisë së shëndoshë   

 

 

 

(111)  21483 

(151)  02/11/2017 

(181)  10/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/640 

(732)  Dyno Nobel Inc. 2795 East 

Cottonwood Parkway, Suite 500 

Salt Lake City, Utah 84121, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  NONEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 13   Paisje shpërthyese, si përçues të valëve tronditëse (shok), detonues, pistoleta  për 

gjuajtje, gypa dhe blloqe për lidhje   

 

 

 

(111)  21467 

(151)  02/11/2017 

(181)  10/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/642 

(732)  Reckitt & Colman (Overseas) Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

(540)  VEET SENSITIVE TOUCH 

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 67 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

149 

 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(511) 3   Preparate jo medicinale për toalet; preparate kozmetike dhe preparate për 

zbukurim; krema hidratuese, losione, shkuma dhe gjelatinë; piling; preparate për pastrimin 

e lëkurës; preparate për zbardhimin të gjitha përdorim përsonal; preparate për depilim; dyll 

për depilim; preparate të cilët pengojnë rritjën e serishme te qimeve; preparate, duke 

përfshirë krema, gjel për shkumë, për përdorim para, përgjatë dhe pas rroje ose heqjes se 

qimeve; facoleta për depilim; facoleta të lagura dhe jastek për kujdesin e lëkures   

8   Makinë rroje; teh për rroje; epilator; pajisje për heqjen e qimeve, përkatësisht, aparate 

për depilim; pajisje për pengimin te rritjes se serishme te qimeve; instrumente dore për 

përdorim te rroja ose depilimi, përkatesisht, aparate për depilim, makina te rrojes jo 

elektrike; lopata për  venjën e dyllit të ngrohët dhe preparate për depilim; trimer-makinë 

prerëse  (vegla dore); pjesë dhe pajisje  për produktet e lartë përmendura   

11   Aparate për ngrohje, përkatësisht, aparate elektrike të cilët përdoren për trajtimin e 

depilimit  me dyll dhe krema; aparate për shkrirjën e dyllit; aparate elektrike për ngrohje, 

shkrirje dhe dozim te dyllit dhe krema për depilim; ngrohës për dyll për depilim; ngrohës 

për kremë për depilim   

 

 

 

(111)  21687 

(151)  09/11/2017 

(181)  11/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/644 

(591)  E kuqe. 

(732)  N.P.T."ADA PRODUCT" Dardania, 

PRIZREN, KS 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, 

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës    

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 
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me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

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

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime   

 

 

 

(111)  21470 

(151)  02/11/2017 

(181)  11/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/648 

(732)  Foshan GANI Ceramics Co., Ltd 

Room 201, 301-304,  401-404, 501-502, 

Block 4, No.28 Jihua 1st Road, 

Chancheng District, Foshan City, Guangdong 

Province, CN 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  GANI 

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Pllaka, jo të metalit, për ndërtim; pllaka për dysheme, jo të metalit; mozaik për 

ndërtim; pllaka për mur, jo të metalit; mermer; gur artificial; materiale për ndërtim, jo të 

metalit; dysheme, jo të metalit; materiale të forta për ndërtim, jo të metalit; ndërtime, jo të 

metalit; çimento; gips; qelq për ndërtim; material për shtrim nga druri; veshje (materiale për 

ndërtim   

 

 

 

(111)  21685 

(151)  09/11/2017 

(181)  12/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/650 

(300)  302016000037763  13/04/2016  IT 

(732)  GEWISS - S.P.A. Via A. Volta, 1        

CENATE SOTTO (BERGAMO), IT 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

(540)  TOP SYSTEM 
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(511) 9   Pllaka elektrike ndarëse; pllaka prizë elektrike, të formësuara; pllaka prizë 

elektrike të veçanta, të formësuara, mbulesa dekorative të pllakës ndarëse, të formësuara; 

ndërprerësit qarkor; mbyllësit qarkor; ndezës për drita; ndezës i energjisë; ndezës i dritave 

elektrike; ndezës diferencial; prizat, spinat dhe kontaktet tjera [lidhjet elektrike]; prizat 

elektrike; konverterët për spina elektrike; spinat dhe prizat elektrike; spinat elektrike dhe 

prizat; spinat dhe prizat elektrike për televizione; prizat fole për marrje të sinjalit; 

termostatet; matës dekorativ për termostate; errësuesit e dritave [rregullatorët], elektrike; 

adapterë për frekuenca të radios; amplifikues për frekuenca të radios; marrës për frekuenca 

të radios; përsëritës për frekuenca të radios; transmetues për frekuenca të radios; komplet 

zilkash për derë elektrike; supresorë për rritje të tensionit; mbrojtës për rritje të tensionit; 

indikatorë që shkëlqen; këmbanat [pajisjet paralajmëruese]; këmbanat e alarmit, elektrike; 

alarmet [me tingull] akustike; aparatet paralajmëruese kundër-vjedhje; alarmet e sigurisë; 

alarmet kundër-ndërhyrje; aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, gjeodezike, 

fotografike, kinematografike, optike, peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit 

[mbikëqyrjes], shpëtimit të jetës dhe mësimdhënies; aparatet dhe instrumentet për kryerjen, 

kalimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike; 

aparatet për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; barësit e të 

dhënave magnetike, disqet regjistruese; kompakt disqet, DVD-të dhe mediat tjera 

regjistruese dixhitale; mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; regjistrat për para 

të gatshme, makinat llogaritëse, pajisje e përpunimit të të dhënave, kompjuterët; softuer për 

kompjuter; aparatet për shuarjen e zjarreve.   

 

 

 

(111)  21722 

(151)  10/11/2017 

(181)  12/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/651 

(591)  Rruga Josip Rela, H-5, Nr.3 

(732)  “Bp Home” Sh.p.k Rruga Josip Rela, 

H-5, Nr.3, Prishtinë, KS 

(740)  Besnik Ismaili Lipjan, Gumnaselle, 

rruga “Bujaria 99 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale të ndërtimit (jo-metalike); jo-metalike tuba të ngurtë për ndërtimin; 

asfalt, katran dhe bitum, Ndërtime jo metalike të transportueshme, monumentet, jo metalike   

37   Ndërtimin e ndërtesave, riparim, shërbimet e instalimit   

40   Trajtimi i materialeve   
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(111)  21721 

(151)  10/11/2017 

(181)  12/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/652 

(591)  Ngjyr e  gjelbert, ngjyr e bardhe, ngjyr 

e hirit. 

(732)  “BP HOME INVEST” SH.P.K Rruga 

Josip Rela, H-5, Nr.3, Prishtinë, KS 

(740)  Besnik Ismaili  Lipjan, Gumnaselle, 

rruga “Bujaria 99”. 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   materiale të ndërtimit (jo-metalike); jo-metalike tuba të ngurtë për ndërtimin; 

asfalt, katran dhe bitum, Ndërtime jo metalike të transportueshme, monumentet, jo metalike   

24   Tekstile dhe mallra tekstili, që nuk përfshihen në klasat e tjera, mbules krevati, mbules 

tavoline    

37   Ndërtimin e ndërtesave, riparim, shërbimet e instalimit   

40   Trajtimi i materialeve,   

41   Edukim, ofrimin e trajnimeve, argëtuese, aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  21708 

(151)  09/11/2017 

(181)  12/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/653 

(591)  E bardhë,  kafe, e kuqe, e gjelbër, e 

verdhë, karamel 

(732)  ŞÖLEN ÇIKOLATA GIDA SANAYI 

VE TICARET ANONIM ŞIRKETI         4. 

Organize Sanayi Bolgesi, 83412 Nolu Cad. 

No:4 Sehitkamil Gaziantep , TR 

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

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Deserte me bazë mielli dhe çokollate; deserte me bazë brumi të mbështjellur me 

shurup; çokollata, biskota, qumsht i përzier me çokollatë, tartë, torta, çokollate dhe 

ëmbëlsira me karamelë   
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(111)  21527 

(151)  03/11/2017 

(181)  13/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/655 

(732)  SHIMGE PUMP INDUSTRY 

GROUP CO., LTD. Dayangcheng Industrial 

District, Daxi Town, Wenling, Zhejiang , CN 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  SHIMGE 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Pompa ajrimi për akuarium; makina për punë në miniera; pajisje të shpimit, 

lundruese ose jo-lundruese; miksera konkrete [makina]; motorë për ngarje, të tjerë nga ata 

për automjete tokësore; gjeneratorë të energjisë elektrike; pompa [makina]; makina defekt; 

makina me ajër të kompresuar, kushineta [pjesë të makinave].   

 

 

 

(111)  21515 

(151)  02/11/2017 

(181)  13/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/656 

(732)  SHIMGE PUMP INDUSTRY 

GROUP CO., LTD. Dayangcheng Industrial 

District, Daxi Town, Wenling, Zhejiang , CN 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  ADELINO 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Pompa ajrimi për akuarium; makina për punë në miniera; pajisje të shpimit, 

lundruese ose jo-lundruese; miksera konkrete [makina]; motorë për ngarje, të tjerë nga ata 

për automjete tokësore; gjeneratorë të energjisë elektrike; pompa [makina]; makina defekt; 

makina me ajër të kompresuar, kushineta [pjesë të makinave].   

 

 

 

(111)  21709 

(151)  09/11/2017 

(181)  13/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/657  

(732)  YILDIZ HOLDİNG A.Ş. Kısıklı 

Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 

Üsküdar Istanbul, TR 

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

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

Prishtinë 

(540)  CHOCOBIS 
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(511) 30   Ëmbëlsira, çokolata, biskota,  biskota të thata, vafer, kurabie.   

 

 

 

(111)  21838 

(151)  27/11/2017 

(181)  13/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/659 

(300)  302015061886.1  01/12/2015  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pasta dhe ëmbëlsira me dhe pa çokollatë;ëmbëlsira me dhe pa çokollatë;biskota 

me dhe pa çokollatë;biskotat vafle (waffles) dhe vafer me dhe pa çokollatë;miell;preparatet 

e drithërave   

 

 

 

(111)  21684 

(151)  09/11/2017 

(181)  18/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/675 

(591)  Ngjyra e Kuqe dhe ngjyra e Zezë 

(732)  Kosmonte Foods Sh.p.k Zona 

Industriale, Rr.10000 Terezë nr.52, Prishtinë, 

KS 

(740)  Florentinë Berisha - Hamza  Kosmonte 

Foods Sh.p.k. Zona Industriale, Rr.10000 

Terezë nr.52, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe mish gjahu; ekstrakte të mishit; të ruajtura 

(konzervuara), të ngrira, fruta dhe perimet të thata dhe të përgatitura; xhelatinë, reçel, 

kompot; vezë; qumësht dhe produkte qumështi; vaj ushqimorë dhe yndyrna   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificial; oriz; tapioca dhe sago; mielli dhe gatime të bëra 

nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akuj ushqimorë; sheqer, mjaltë, melasë, tharm për 

maja, pluhur për gatim; kripë; mustard, uthull, salca; erëza; akull   



Buletini Zyrtar Nr. 67 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

155 

 

31   Drithëra dhe agricultural, horticulture dhe produkte pylli që nuk janë të pë përfshira në 

klasa tjera; shtazë të gjalla, fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lula natyrale; 

produkte ushqimore për shtazë; elb   

 

 

 

(111)  21941 

(151)  14/12/2017 

(181)  25/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/710 

(591)  E bardhë, E Zezë 

(732)  "TIKI" SHPK Zona Industriale pn 

Prishtinë, KS 

(740)  Armend Alihajdaraj Bajram Kelmendi, 

pn Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Ngjyra, llaqe, artikuj të lakuar;ruajtës kundër ndryshkut dhe dëmtimit të 

drurit;ngjyrërat;acidet (fiksues);rrëshirë natyrale e papërpunuar, fleta metalike dhe forma 

pluhuri për piktor, dekorues, printues dhe artist (mjeshtër)   

3   Preparate zbardhues dhe substance tjera që përdorenj për lavandëri;pastrim, 

shkëlqim;fërkim dhe preparate gërryese, sapunë, parfumëri, vajëra esenciale, kozmetikë, 

losione për flokë;pastë dhëmbësh   

7   Makinat dhe makinat metalprerëse;makinat dhe motorët (përveq mjeteve të transporit 

rrugor);makinat lidhëse dhe komponentet transmetuese (përveq mjeteve të transportit 

rrugor);veglat bujqësore ndryshe nga veglat e dorës;inkubatorët për vezë   

8   Makinat dhe veglat e dores (punët e dorës);takëm, shpatë dore, brisk rroje   

16   Letër, karton dhe të mirat që bëhen nga këto material, nuk janë përfshier në klasat 

tjera;material shtypës, ,material për libërlidhje, fotografi, letër shkrimi, ngjitës për letër 

shkrimi ose qëllime shtëpiake, material për artistë, brusha për ngjyrosje, makinë shkrimi 

dhe gjëra të nevojshmë për zyre, materialeve mësimore, material plastike/druri për 

ambalazhë (nuk janë përfshirë në klasa tjera), makinë shtypi, paragon bllok   

20   Orenditë, pasqyra, korniza e fotografisë, të mirat material prej druri nuk janë përfshier 

në klasa tjera, tapa, pipëza, bastuni, shportar, bri, kockë, fildish, eshtra të balenës, lëvozhgë, 

qelibarë, perla, mineral (landë e parë për prodhimin e llullave) dhe zevendsuesit e këtyre 

materialeve ose të plastikes   

21   Vazot ose enët e kuzhinës dhe shtëpisë, kombinezon dhe sfungjer, brusha (përveq 

brushave të ngjyrosjes) materialet për pastrim, artkiju për qëllim të pastrimit, lesh, qelqi 

jopunues ose gjysëm punues (përveq qelqit që përdoret në ndërtim), qelqe, porcelane dhe 

enët prej dheu, nuk janë përfshier në klasat tjera   

23   Fije dhe penjë për përdorim në tekstil   

24   Tekstili dhe mallrat e tekstilit që nuk janë përfshier në klasat tjera mbulesa e tavlones 

dhe shtratit   

37   Ndërtime të objekteve;riparime;sherbime   
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(111)  21466 

(151)  02/11/2017 

(181)  03/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/752 

(732)  CHEMAX PHARMA Ltd., 8A 

Goritsa Str., Sofia, 1618, BG 

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

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  IBURAPID 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjeksore; 

ushqim dhe supstanca dietike të përshtatura për përdorim mjeksor ose veterinar, ushqim për 

bebe; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale për fashim; materiale për 

mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; deisinfektantë; preparate për shkatrimin e dëmtuesve; 

fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  21468 

(151)  02/11/2017 

(181)  06/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/753 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  INTERPRX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate diagnostifikuese dhe reagensa për qellime mjekësore   

10   Paisje mjekësore për matjen e nivelit të preparateve anti-psikotike farmaceutike  në 

gjakun e pacientëve   

 

 

 

(111)  21469 

(151)  02/11/2017 

(181)  06/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/754 

(732)  SACH" L.L.C. Veternik Q.Tregtare 

Albi Mall, Prishtinë, KS 
 
 

(540)  SACH 

 
 

     

 
 

 

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

36   Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme   
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43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm   

 

 

 

(111)  21472 

(151)  02/11/2017 

(181)  06/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/755 

(591)  E portokallet, e gjelbert 

(732)  "SACH" L.L.C. Veternik Q.Tregtare 

Albi Mall, Prishtinë, KS 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

36   Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm   

 

 

 

(111)  21473 

(151)  02/11/2017 

(181)  06/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/756 

(591)  E zezë, e gjelbert 

(732)  "SACH" L.L.C. Veternik Q.Tregtare 

Albi Mall, Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

36   Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm   

 

 

 

(111)  21474 

(151)  02/11/2017 

(181)  06/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/757 

(300)  40201601541R  27/01/2016  SG 

(732)  Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza 

Suite 1800 Chicago, IL 60654, US 

(540)  MOTO MOD 
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(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(511) 9   Kompakt disqe, DVD-të dhe media tjera digjitale për xhirim; pajisje për 

përpunimin e të dhënave, kompjutera, tablet kompjutera, laptopa dhe kompjuter dore; 

pajisje digjitale elektronike dore dhe mobile për xhirim me mundësi të komunikimit nga 

largësija (pa kabllo), organizimi, transmetimi, manipulimi dhe shfaqja e tekstit, të dhënave, 

fotove dhe audio fajleve; telefona të mençur, smartfone; kamera, kamera digjitale, video 

kamera digjitale; pajisje për lojëra; njësi për pozicionim global, harduer displej (ekran) për 

pajisje elektronike; displej për pajisje elektronike; harduer për pajisje elektronike; softueri 

komjuterik; hardueri kompjuterik me teknologji të integruar softuerike e cila lehtëson  

mundësinë e rritjës në smart pajisjet elektronike, përfshirë smartfonat (telefona të zgjuar) 

dhe  tabletet; radio telefona, pejxhere, radio dyfazore, radio transmetuesit, radio pranuesit-

marrësit, radio trans- marrësit, organizatorë elektronik dhe pajisje të ngjashme për mallërat 

e lartëpërmendura, përkatësisht, set dëgjuese me mikrofon, dëgjuese, mikrofon, zmadhuese, 

çanta, çanta mbrojtëse dhe kapak-mbulesa, këllëf mbrojtës ose dekoruese, kapëse për rripa; 

bateri, bateri për telefon, karikues për bateri, adaptues për mbushje dhe antena; pajisje 

kompjuterike për maganizim; projektorë; pajisje bartëse të jashtëme kompjuterike; pajisje 

smart bartëse; aparate dhe instrumente për bartje, ndërprerës, transformator, akumulim, 

regullim ose kontrollim të elektricitetit; aparate për xhirim, transmetim-bartje ose 

reprodukim të zërit ose fotografisë   

 

 

 

(111)  21475 

(151)  02/11/2017 

(181)  06/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/758 

(591)  Kuqe dhe e bardhe 

(732)  Biljana Milčev Vladimira Popoviča 

22/12, 11000 Beograd, RS 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Zhelatina, sardele, buter kikiriki, buter, buter kakao,  gjalpë nga kakao, buter nga 

kokosi, krem buter, të bardhë të vesë, kaviar, peme të konzervuara, fletëza nga patatja 

(rriska), çips nga patatja, lakra të thartuara, kokos, i terur, vaj pangjari për ushqim,  vaj 

kanole për ushqim, xhemra, pemë të ngrira, supë, rrush i terur, tranguj të vegjël, perime të 

konzervuara, perime të ziera, perime të terura, vajra ushqimorë, ajkë [produkt qumështi], 

djath, pemë të ngrira thellë, pemë të kristalizuara, kroketë, karkaleca jo të gjallë, hurma, 

qumështë, gaforre jo të gjallë, fileto peshku, shil djathi (maj djathi), pemë, të ziera, gell 

pemësh, bërsi pemësh, peshk jo i gjallë, gell për ushqim, xhem xhengjefili, soja e 

konzervuar për ushqim, harengë jo e gjallë, gastozë jo të gjallë. vaj misri, vaj palce të 

kallamit për ushqim, vaj susami, midhje jo të gjalla, zhelatin peshku për ushqim, të verdhët 
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e vesë, jogurt, kefir [pije nga qumështi], kumis [pije nga qumështi i deves], pije freskuese 

nga quështi në të cilat qumështi mbizotëron, hirra, produkte nga qumështi, gjembaç 

karavidhe i cili nuk është i gjallë, thjerza të konzervuara, margarin, marmelada, guaca, 

guaca jo të gjalla, vaj palme për ushqim, arra të përpunuara, vezë, vezë në formë pluhuri, 

qep e konzervuar, ullinj të konzervuar, vaj ulliri për uashqim, vaj ushqyes nga eshtrat, 

pektin pë destinime kulinare, mustard dhe erëza pikante nga copëzat e vogla të perimeve 

me kos, tranguj të thartë, bizele të konzervuara, pire nga domatja, sallatë nga perimet, 

sallatë nga pemët, sardine jo të gjalla, sallmon jo i gjallë, tuna peshk jo i gjallë, lëng nga 

domatja për zierje, vaj luledielli për ushqim, lëvore të pemëve, alginate destinuar kulinarisë, 

bajama të bluara, kikiriki të pregatitur, këpurdha të pregatitura, yndyrë kokosi, vaj kokosi, 

pasul i konzervuar, mëlçi, ushqim i pregatitur nga peshku, çips nga pemët, fiston guaca të 

cilat nuk janë të gjalla, pemë të konzervuara në alkohol, karkaleca të cilët nuk janë të gjallë, 

peshk i konzervuar, karkaleca deti të cilët nuk janë të gjallë, tofu, krem i rrahur, shllag, 

miell peshku për ushqim të njerëzve, pemë në konzerva, petulla nga patatja, pesh i kripur, 

perime në konzervë, thekone (flakes) nga patatja, pire molle, sos nga brusnica [kompot], 

tahini (lyerje nga susami), humus (lyerje nga leblebijat), alga të pjekura deti (nori), 

grimcime në bazë të pemëve, kos, kimçi (gjellë nga perimet e fermentuara), qumësht soje 

(zëvendësim për qumësht) milk shejk, ajvar (spec i konzervuar), fara luledielli të 

pregatitura, salca  (mus) peshku, punç joalkoolik nga të verdhtë e vesë, salcë nga perimet, 

vezë peshku (ikrra) të pregatitura, fara të pregatitura, aloe vera për ushqim njerëzor, qepa e 

konzervuar, qumësht proteinik, vaj lane për destinime kulinarie, vaj nga farërat e lanës 

destinuar për kulinari, çips patateje me vlera të ulëta të kalorive, kompot, krem [ajkë e 

thartë], qumësht i fermentuar, pire domateje, pastë nga periemt, pastë nga patligjnai i 

kaltërt, qumësht nga kikiriki për qellime kulinarie   

30   Produkte ëmbëlsirash për qellime stolisje të pemës së vitit të ri, çajra jomedicinale 

bimore, shtesa për gjellëra, bukë pa tharmë buke, peksimadhe, biskotë, kollaç të thatë 

biskotash, biskota të ëmbla, ëmbëlsira nga peprminti, ëmbëlsira (bombone), vafel produkte, 

rollada të ëmbla, biksota të vogla, kakao, kafe, kafe e papjekur, preparate bimore të cilët 

perdoren si zëvendësim p[r kafenë, ëmbëlsira, cimet [melmesë], kapëri, karamele 

[bombone], preparate nga drithërat, çamçakëza, çaj, çokolada, marzipan, karanfil 

[melemsë], melemsa shtesë, ëmbëlsira, ëmbëlsira nga sheqeri, kornflejksa, kornflajks nga 

misri, kupa misri, preparate për përforcim të shllagut të fituar nga ajka e rrahur, akullore, 

palpeta, kripë kuzhine,  shtesa për denësimin e ushqimve për zierje të kukrrumit,  

ëmbëlzues natyral, me,emsa, ëmbëlsira nga xhenxhifili, cimet, miell, miell nga boba, miell 

misri, ballgur misri, miell melmesash, miell elbi, miell soje, miell gruri, ushqim nga 

miellrat, nisheste per ushqime, fermente për brumëra, krem sheqeri (fundant), ëmbëlsira të 

imta, sheqer, aromë për ëmbëllsira, të cilat nuk janë vajra eterike, pluhur për ëmbëlsira, 

brumëra për ëmbëlsira, xhenxhifil (melmesë), akull natyral apo artificial, akull për freskim, 

glykozë për kulinari, uthull, keçap (sos), pije freskuese nga kakao me qumësht, pije nga 

kafeja me qumësht, pije nga çokolada me qumësht, mjete për ngritjen e brumërave, tharmë, 

ëmbëlsira nga bajamat [pjekurina të ëmbla], makarona, misër i bluar, bluarje misri, misër i 

pjeku, pjekurina misri, bukë, shurup i artë [shurup sheqeri], melasa, mentol për ëmbëlsira, 

mjaltë, elba i qeruar, senf, arra, petë, petë të holla, pite, elb i bluar, sendviçe, pastile 

[bonbone], pluhur paste, peti-ber biskota, bukë e gjatë, speca për melmesa, pica, biber, 

miell patateje, puding, praline, raviolli, rrënjë të ëmbla [ëmbëlsira], orizi, shafran 

[melmesë], sago, salca [shtesë ushqimeve], kripa e celerit, bollgur, sherbet  [i ngrirë], 
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sherbet me akull, shpageti, tart [pitja e ëmbël pa koren e sipërme], vanilla [aroma], vanilian 

[zëvendësim i vanilës], petë për supë, pite me mish, bukë e gjatë me mish, zbutësa për mish 

për perdorim në amvisni, akullore dhe akullore nga qumështi, pluhur për akullore, pluhur 

pë akullore dhe akullore qumështi, ëmbëlsira nga bajamja, ëmbëlsira nga kikiriki, aroma të 

cilat nuk janë vajra eterike, aroam për pije, të cilat nuk janë vajra eterike, tërshërë e bluar, 

tërshërë e qeruar (pastruar), ushqim me bazë tërshërën, thekon tërshëre [copëza nga 

tërshëra], miell tërshëre, shkopinj nga rrnja e ëmbël,              [ëmbëlsirë], tharm për birrë, 

pije në bazë të kafesë, pije me kakon, pije me bazë çokoladën, zëvendësime për kafe, 

bombone, çipsa [prodhime nga drithërat], ekstrakte malti për ushqime, malt për ushqime 

për njerëz, propolis [produkt nga bletët], propolis, pelte nga ama [prodhim bletësh], ujë deti 

për zierje, sushi, sos nga domatëja, majonez, kreker, krem angez, xhell pemësh [ëmbëlsirë], 

musli, ëmbëlsirë nga orizi, salcë, sos nga soja, jogurt i mërdhirë [i ngrirë i ëmbëlsirave], 

ëmbëlsira pranverore, tako, tortëza, çaj i ftohtë, pije freskuese nga çaji, dresing për sallatë, 

trosha buke, grimcime halve në bazë të drithërave, grimcime në bazë orizin, kokrra të thata 

të misrit pa lëvore, bollgur misri, pluhur për pjekurina, soda bikarbone për zierje, bikarbona 

soda për zierje, barëra të konzervuara artificiale, [melmesa], vakte të gatshme nga petët, 

glazura për ëmbëlsira, muset nga çokolada, dezerti në formë të museve [ëmbëlsira], dresing 

pemësh [salca], mariandat, sendviçet me djath [çisburgeri], pesto [sos], farëra të lanës për 

ushqim të njerëzve, mashurka nga gruri për ushqim te njerëzit, pllakëza nga drithërat me 

koncentrim të lartë të proteinave, tarta krem për zierje, sos për brumëra, pllakëza nga 

drithërat, sheqer palme, brumëra, lule apo gjethe gjysëm të përpunuara si zëvendësim për 

çaj, brumëra për pjekurina të ëmbla, pierogi (petëza të mbushura), peljmeni (petëza të 

mbushura me mish- mantia), dekorime nga çokolada për ëmbëlsira, sutlijash, pluhur me 

arra, hydhër pluhur [melmesë].        

31   Agrume [pemë nga jugore], alaga të freskëat për ushqim njerëzor apo ushqim të 

kafhsëve, arrore, tërshëra, manaferra, pemë të freskëta, arra kokosi të papërpunuara, 

kallamë sheqeri, carob i papërpunuar, farë të drithërave e papërpunuar, kërpurdha të 

freskëta, gështenja të freskëta, lule çikore të freskëta, biskota për qen, limon i freskët, 

lëvorja e arrës së kokosit, kokos, pogaça e pangjarit të vajit për kafshë, tranguj të freskët, 

perime të freskëta, kungull i freskët, kungulleshka të freskëta, kurora nga lulet natyrale, 

pasul, i freskët, lule natyrale, lule për dekorim të thara, polen (si lëndë e parë), ushqim për 

përforcimin e kafshëve, ushqim kafshjësh, ushqim për kafshë, gruri, pemë të freskëta, fruta 

mali, farëra, farëra për mbjellje, kaladasha mali, fruta arrore, salatë e gjelbërt e freskët, 

thjerëza të freskëta, beërsi të pemëve, lëvore pemësh [bersi pemësh], lahjthi, qepë e freskët, 

ullij të freskët, portokaj të freskët, elb, hitha, peshk i gjallë, hardhi rrushi, kon pishe, biber 

[bime], bimë të thata për dekorim, purrinj të freskët, bizele të freskëta, patate të freskëta, 

rrush të freskët, thekër, susam për ushqim i papërpunuar, bajama [pemë], kikirik i freskët, 

oriz i papërpunuar, aloe vera si bimë, spinaç i freskët, hudra të freskëta   

 

 

 

(111)  21476 

(151)  02/11/2017 

(181)  07/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/759 

(732)  Medical Developments International 

(540)  PENTHROX 
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Limited 4 Caribbean Drive Scoresby, ictoria, 

3179, AT 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

 

(511) 5   Substanca farmaceutike dhe veterinare, preparate dhe formulime në këtë klasë, 

duke përfshirë substanca anestetike, para-anestetike dhe analgjezike, preparate dhe 

formulime   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; pjesë, pajisje 

dhe aksesorë të përfshirë në këtë klasë për të gjitha këto mallra   

 

 

 

(111)  21477 

(151)  02/11/2017 

(181)  07/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/760 

(732)  SHENZHEN AEE TECHNOLOGY 

CO., LTD 10B-1, Block B, Modern Window 

Building, Huaqiang North Road, Futian 

District, Shenzhen, CN 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Programe kompjuterike të regjistruar; Monitor (program kompjuterik); Aparat 

elektro-dinamik për kontrollin e largët të sinjaleve; Sinjalet (Transmetuesit elektronike); 

Alarmet; Instalimet elektrike për parandalimin e vjedhjes; 

Aparat për kontrollin e largët; Videokamerat; Kamerat kinematografike; Aparat me 

frekuencë të lartë 

   

 

 

 

(111)  21478 

(151)  02/11/2017 

(181)  07/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/761 

(732)  Shenzhen AEE Aviation Technology 

Co., Ltd. AEE Hi-Tech Park, Tangtou 

Crossroad, Songbai Road, Shiyan Town, 

Bao'an District, Shenzhen, , CN 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   
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(511) 12   Automjetet me telekomandë, të tjera nga lodrat; Automjete për bartje nga toka, 

ajri, uji apo hekurudha; Automjete elektrike; Korniza për biçikleta dhe çikleta; Shtresa të 

jashtme për goma pneumatike; Avioni; Automjetet e ajrit; Barkat; Helika; Pjesë e 

lëvizshme për automjete.   

 

 

 

(111)  21479 

(151)  02/11/2017 

(181)  07/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/762 

(732)  PIVOVARNA LAŠKO UNION 

D.O.O. Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana 

,SI 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  aktivejšn generejšn 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaj i ftohtë, çaj me shurupe te shtuara të bëra nga frutat, çaji, pijet me bazë çaji; 

çaj i bërë me çokollatë; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; 

mielli dhe përgatitjet e punuara nga drithi, buka; brumë dhe ëmbëlsira, akujt ushqimor; 

mjaltë, melasë; tharmi; pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthullë, salcat  (mëlmesa); erëza; 

akulli për freskim; budingët; produktet e nishestesë; produktet e sojës; çokollata dhe 

produktet e  çokollatës; kafe e ftohtë   

32   Pijet e bëra me ekstraktet e hopit pa alkool; ujërat mineral; ujërat e tryezës; ujërat për 

pije; uji i gazuar; ujërat e burimit; ujë me dioksid karboni;  limonadat; pije të aromatizuara 

te bëra me ujë mineral dhe frutave apo  ekstrakteve të frutave; pijet e frutave; lëngjet e 

frutave; nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe  përgatitjet e tjera për përgatitjen e pijeve; 

pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht të shtuar,  produktet e qumështit apo 

desertët e qumështit; pije e perimeve dhe lëngje e perimeve; pijet jo alkoolike te perimeve 

ose me perime të shtuara; pijet e fermentuara jo alkkolike   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e  ujërave mineral dhe te dioksid karboni dhe pijeve te 

tjera jo alkoolike, lengjëve të frutave dhe pijeve me bazë të frutave, shurupeve dhe  

preparateve të tjera për përgatitjen e pijeve,  ujërat e tryezës; ujërat për pije me aditivë 

(pijeve jo alkoolike); reklamimi; marketingu, reklamimi; menaxhimi i biznesit; 

administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt (fletëpalosje, prospektet, materialet e 

shtypura, mostrat); publikimi i teksteve reklamuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; 

reklamim on-line në rrjetet kompjuterike; prezantimi (demonstrimi) i produkteve; 

propagandimi i materialeve të reklamuara; reklamimi i publikimeve (katalogëve) sipas 

porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; reklamimi; reklamimi në radio; reklamimi në 

televizion; relacionet me publikun;  studime te tregut; hulumtimi i tregut; publikimi  dhe 

prodhimi i tekstit dhe audio dhe imazheve për qëllime komerciale dhe reklamimi; 

përgatitja,  aranzhimi dhe organizimi i panaireve tregtare, shfaqjeve, ekspozitave dhe 

tubimeve tregtare tjera për qëllime biznesi  dhe reklamimi   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 67 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

163 

 

 

(111)  21480 

(151)  02/11/2017 

(181)  07/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/763 

(591)  E verdhë, rozë,  e bardhë, e kaltër 

(732)  PIVOVARNA LAŠKO UNION 

D.O.O. Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana 

,SI 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaj i ftohtë, çaj me shurupe te shtuara të bëra nga frutat, çaji, pijet me bazë çaji; 

çaj i bërë me çokollatë; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; 

mielli dhe përgatitjet e punuara nga drithi, buka; brumë dhe ëmbëlsira, akujt ushqimor; 

mjaltë, melasë; tharmi; pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthullë, salcat  (mëlmesa); erëza; 

akulli për freskim; budingët; produktet e nishestesë; produktet e sojës; çokollata dhe 

produktet e  çokollatës; kafe e ftohtë   

32   Pijet e bëra me ekstraktet e hopit pa alkool; ujërat mineral; ujërat e tryezës; ujërat për 

pije; uji i gazuar; ujërat e burimit; ujë me dioksid karboni;  limonadat; pije të aromatizuara 

te bëra me ujë mineral dhe frutave apo  ekstrakteve të frutave; pijet e frutave; lëngjet e 

frutave; nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe  përgatitjet e tjera për përgatitjen e pijeve; 

pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht të shtuar,  produktet e qumështit apo 

desertët e qumështit; pije e perimeve dhe lëngje e perimeve; pijet jo alkoolike te perimeve 

ose me perime të shtuara; pijet e fermentuara jo alkkolike   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e  ujërave mineral dhe te dioksid karboni dhe pijeve te 

tjera jo alkoolike, lengjëve të frutave dhe pijeve me bazë të frutave, shurupeve dhe  

preparateve të tjera për përgatitjen e pijeve,  ujërat e tryezës; ujërat për pije me aditivë 

(pijeve jo alkoolike); reklamimi; marketingu, reklamimi; menaxhimi i biznesit; 

administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt (fletëpalosje, prospektet, materialet e 

shtypura, mostrat); publikimi i teksteve reklamuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; 

reklamim on-line në rrjetet kompjuterike; prezantimi (demonstrimi) i produkteve; 

propagandimi i materialeve të reklamuara; reklamimi i publikimeve (katalogëve) sipas 

porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; reklamimi; reklamimi në radio; reklamimi në 

televizion; relacionet me publikun;  studime te tregut; hulumtimi i tregut; publikimi  dhe 

prodhimi i tekstit dhe audio dhe imazheve për qëllime komerciale dhe reklamimi; 

përgatitja,  aranzhimi dhe organizimi i panaireve tregtare, shfaqjeve, ekspozitave dhe 

tubimeve tregtare tjera për qëllime biznesi  dhe reklamimi.   
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(111)  21481 

(151)  02/11/2017 

(181)  08/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/764 

(591)  E zezë 

(732)  ZKTECO CO., LTD. No.26, Pingshan 

188 Industry Zone, Tangxia Town, 

Dongguan City, CN 

(740)  Arben Avdiu, Ana SH.P.K.  Malush 

Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Programe për kompjuter [programe], regjistrues; Programet kompjuterike [softuer 

qe mund te shkarkohen]; Softuer aplikative për kompjuter,  qe shkarkohen; kartat e 

identitetit, magnetike; Aparat për përpunimin e të dhënave; lexues i bar kodeve; pajisjet 

anësore  kompjuterike; magnetik e të dhënave mediatike; dekoder magnetik; Monitor 

[pajisjeve kompjuterike]; Monitor [Programe kompjuterike]; Lexues [pajisje për 

përpunimin e te dhënave]; Disqet optike; Karta me qark te integruara [smart karta]; rrathë 

identifikimit dekodues, magnetike; Karta për dekodimin e çelësave për shtëpi me qira; 

Parking matës; kontrollimin e  linjave me mjete dore; aparatura për regjistrimin e kohës; 

makina për shpimin e kartave për zyre; kontroller në mjete lëvizëse të punës; orë kohë 

[pajisje për regjistrimin e kohës]; Pajisje për komunikim ne rrjet; Video kamera; aparat 

monitorimi, elektrike; mallrat optike; Material për rrjeta te energjisë elektrike [fije, 

kabllove]; burim të qëndrueshëm elektrike; Kontrollor për panella [energjisë elektrike]; 

Switcha, elektrike; Aparate për komandim nga distanca; skena për shtypje qarkore; pajisjet 

mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve; Alarmet; instalimet për parandalimit 

të vjedhjes, elektrike; bllokim, elektrike; Bateritë, elektrike   

42   Hulumtime teknike; Hulumtimet dhe zhvillimin e produkteve të reja për të tjerët; 

Studimin e projekteve teknike ; dizajne industrial; analiza ne sistemet kompjuterike; 

Mirëmbajtja e softuerëve kompjuterik; Dyfishimi i programeve kompjuterike; Updejtat  e 

softuerëve për kompjuter; softuerë për dizajnim me kompjuter; mirëmbajtjen e serverëve; 

Qiradhënie për Ueb serverë; informata te reja   

 

 

 

(111)  21484 

(151)  02/11/2017 

(181)  08/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/765 

(300)  302016001790.9  20/01/2016  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 5   Pastruesit medicional të gojës dhe preparatet për kujdesin e dhëmbëve për     

                 kafshët; freskuesit medicional të frymëmarrjes për kafshët   

18   Lëkurë e paregjur përtypëse për qen    

21   Furçë e dhëmbëve për kafshët   

31   Foragjere për kafshët; produkte ushqimore për kafshë; preparatet e ushqimit të 

kafshëve; përtypës ushqimor për kafshët; artikuj ushqimor përtypës për kafshë ; produkte 

përtypëse ushqimore për kafshët shtëpiake; përpunuesit ushqimor për kafshë   

 

 

 

(111)  21485 

(151)  02/11/2017 

(181)  08/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/766 

(591)  vishnje, kuqe, rozë, portokalli, kafe, 

bardhë, e zezë 

(732)  ETİ GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota; çokolata; kuleç-ëmbëlsirë; kreker-njelmësira; uafëll; torte; ëmbëlsirë   

  frutash (e thartë); ëmbëlsira-pastiçeri; akullore; akull për ushqim 

   

 

 

 

(111)  21486 

(151)  02/11/2017 

(181)  14/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/769 

(732)  a.d.Jaka.80 Radovis Shkup, MK 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)  KASEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Pergaditje Farmaceutike dhe veterinare ; përgatitjet sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim diete dhe substancave të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinare, ushqim për bebe; plotësuese ushqimore për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, 

materiale për dressings; material për dhëmbët ndalimin, dyll dentar; disinfectants; 

përgatitjet për shkatërrimin parazitë; fungicides, herbicide   
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44   shërbimet mjekësore; Shërbimet veterinare; Kujdesi higjienike dhe bukurisë për qeniet 

njerëzore ose kafshët; bujqësi, kopshtari dhe pylltari shërbimeve   

 

 

 

(111)  21487 

(151)  02/11/2017 

(181)  14/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/772 

(300)  014970032  30/05/2016  DE 

(732)  VEKA AG Dieselstr. 8 48324 

Sendenhorst, DE 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  VEKA Spectral 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Produkte te plastikës në formë të profileve, vula të formësuara për produktet e 

lartpërmendura, pjesë të formësuara (produkte gjysmë të përfunduara), pllaka.   

19   Materiale për ndërtim, dritare, rolete në formë roleri dhe dyer të plastikës, sistemi i 

dritareve të plastikës, sistemi i dyerve të plastikës dhe sistemi i roletave në formë roleri të 

plastikës, dritare/rolete që palosen, kulme, mbulesa dhe mbulesa të murit nga plastika, 

profile, vula dhe pllaka plastike, të gjitha produktet e lartpërmendura për ndërtim; Gardhe, 

kangjella, parmak, dërrasa të dyshemesë dhe ndarëse të plastikës, dhe pajisje për lidhjen e 

tyre, të përfshira në klasën 19   

 

 

 

(111)  21488 

(151)  02/11/2017 

(181)  14/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/773 

(300)  014970123  30/05/2016  DE 

(732)  VEKA AG Dieselstr. 8 48324 

Sendenhorst, DE 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Produkte te plastikës në formë të profileve, vula të formësuara për produktet e 

lartpërmendura, pjesë të formësuara (produkte gjysmë të përfunduara), pllaka.   
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19   Materiale për ndërtim, dritare, rolete në formë roleri dhe dyer të plastikës, sistemi i 

dritareve të plastikës, sistemi i dyerve të plastikës dhe sistemi i roletave në formë roleri të 

plastikës, dritare/rolete që palosen, kulme, mbulesa dhe mbulesa të murit nga plastika, 

profile, vula dhe pllaka plastike, të gjitha produktet e lartpërmendura për ndërtim; Gardhe, 

kangjella, parmak, dërrasa të dyshemesë dhe ndarëse të plastikës, dhe pajisje për lidhjen e 

tyre, të përfshira në klasën 19   

 

 

 

(111)  21489 

(151)  02/11/2017 

(181)  14/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/774 

(732)  JT International SA 8 rue Kazem-

Radjavi, 1202 Geneva, Switzerland , CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

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

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   “Duhan, coftë i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan llulle, 

duhan që pështillet me dorë, duhan që përtypet, duhan pluhur (snus tobacco); cigare, cigare 

elektronike, puro, cigarillo; duhan që thithet me hundë (snuff); artikuj për duhanpirësa të 

përfshirë në klasën 34; letër për cigare, llulla për cigare dhe shkrepëse.”   

 

 

 

(111)  21490 

(151)  02/11/2017 

(181)  14/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/775 

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V. Velperweg 76,6824 BM Arnhem, NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  DYNACOAT 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Shtresa, bojra, vernikë, llakra, materiale për dorë të para; holluesa për bojra, 

trashësa për bojra; ruejtësa kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; ngjyruesa; 

materiale për ngjyrim; ngjyruesa, lëndë ngjyeruese; fiksuesa; rrëshira natyrale, metale në 
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formë cipe të hollë dhe pluhuri për piktorë dhe dekorues.   

 

 

 

(111)  21491 

(151)  02/11/2017 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/776 

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb, 

Lokotovarna, 1000 Skopje, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   supë e kthjellët, supë gjedhi, gjelatin për ushqim, jogurt (kos), koncentrate për 

supë, pemë dhe perime të konzervuara thara dhe ziera, margarinë, marmaladë, vjra për 

ushqim, yndyrna për ushqim, qumsht, pije qumshti në të cilat dominon qumshti, prodhime 

qumshti, qullë pemësh, zhele pemësh, sallata pemësh, ajkë (prodhime qumshti), bajame të 

përgatitura, yndyrna ushqimore, gjalpë (puter), gjalpë (kajmak për puter), misër (vaj misri), 

djath, lule dielli (vaj lule djelli) për ushqim, supë perimesh, ton (peshk), hurma, haringa 

(peshk), patatina (patate të ferguara), xhem.   

30   bajame (ëmbëlsira me bazë bajamesh), kafe e bardhë, biskota, bonbone, nafore, 

drithëra (fjolla nga drithërat e thara), fjolla të ngjyrosura, kakao, pije me bazë të kakaos, 

kakao (prodhime nga kakao), kakao me qumsht, bonbone karameli, kafe, kafe (aroma), 

kapuçino, qullëra me bazë qumshti për ushqim, ajkë e rahur (prodhime për forcimin e ajkës 

së rahur), ëmbëlsira mjalti, ëmbëlsira pemësh, pastile (bonbone), pije me bazë kafeje, 

puding, fjolla misri, ëmbëlsira, ëmbëlsira (brum për ëmbëlsira), pjekurina të imta të 

këndshme, çaj, ëmbelsira caji (minjonë), pije çokollate, çokollatë me qumsht, prodhime 

sheqeri.   

 

 

 

(111)  21492 

(151)  02/11/2017 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/778 

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb, 

Lokotovarna, 1000 Skopje, MK, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Peshk, peshk dhe prodhime me bazë peshku, i konzervuar, gjysëm i konzervuar – 

peshk, file peshku, peshkim (prodhime të fituara nga peshkimi), sardele, ton, haringa.    
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35   Veprimtari tregëtare, eksport-import (agjenci për eksport-import)   

 

 

 

(111)  21493 

(151)  02/11/2017 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/779 

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb, 

Lokotovarna, 1000 Skopje, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  DENTAMED 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastë për dhëmbë, mjete për shperlarje të gojës, preparate për higjienë orale dhe 

dentare, gjegjësisht preparate jomjeksore për zbardhim dhe lustrim të dhëmbëve, gjel per 

dhëmbë, kujdes për gojën (prodhime për kujdes për gojën), të cilët nuk janë për përdorim 

në mjeksi, mjete për kujdes të dhëmbëve   

21   Brusha për dhëmbë   

 

 

 

(111)  21494 

(151)  02/11/2017 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/780 

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb, 

Lokotovarna, 1000 Skopje, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  ЧАРДАК CHARDAK 

 
 

     

 
 

 

(511) 33    Verë   

 

 

 

(111)  21717 

(151)  09/11/2017 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/795 

(732)  Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi ELEKTROELEMENT Stojmir i drugi 

DOO uvoz-izvoz  Skopje, ul. Pero Nakov br. 

25, Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

(540)   
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(511) 9   Ndërprersa akustikë, alarme (informator zëri), pajisje alarmi, ampermetra, aparate 

për galvanizim, bateri (bateri elektrike),ndërprersa baterish, telefona pa tel (pole të 

telefonisë pa tel), ndërprersa në distancë, ndezës në distancë(pajisje elektrike për ndezje),  

menaxhimi në distancë (pajisje për menaxhimin në distancë), operacione industrriale nga 

largësia(pajisje elektrike për kontrollin në distancë të operacioneve industriale), bateri 

elektrike, akumulatorë elektrikë (pllakëza për bateritë elektrike), bateri elektrike (rrjeta për 

bateritë elektrike), brava elektrike, tela elektrikë, sirena elektrike/ kabllo elektrike, kabllo 

elektrike (bashkues kabllor), kabllo elektrike (bartës të spiraleve elektrike), kabllo 

elektrike(shtresë e jashtme për kabllot elektrike),spirale elektrike, ngrohës elektrikë, 

kapacitorë elektrikë, kontakte elektrike, kontakte elektrike të metaleve të çmuar, rezistorë 

elektrikë,ndërpreres elektrikë, konvertorë elektrikë, lidhës [elektriciteti], rele elektrike, 

lidhëse elektrike / kthetrat / transformatorët elektrikë, priza elektrike, shkarkues elektrikë 

(tuba për shkarkimet elektrike), elektroda për saldim, hark tretje (hark tretje shtepiake), 

banja elektrolitike,  pena elektronike /elemente paraqitjeje 

vizuale/sirenë/zile/elektrike/derë, kabllo, kabllo (pirg për kabllo elektrike) kanale për 

kabllot elektrike, lidhësa, kontaktorë/pajisje ndezëse/kontroll(aparate të kontrollit 

elektrikë), kontrolli i ngrohjes (pajisjet për ngrohje), butona për zile, llamba optike, enë 

gatimi me matje zhurme (mbështjelles zhurme),pllaka lidhëse, spina, linja te energjisë, 

presion (pajisjet për matjen e presionit), presioni (pajisje për të shënuar presionin), panele 

shpërndarje/elektrike/kuti shpërndarëse/elektriciteti/ stabilimente kabineti, kabinete 

kontrolli dhe nderprerje (switchgear) / fuqi /borde shperndarse/fuqi/njehsor i 

shperndarjes/elektriciteti/publikimi i  tensionit per dritat e 

automjeteve/vide/elektricitet/shenja pulesuese, shenjat ndriçuese në rrugë, tuba te ndritur 

për dritat e reklamave/matësa ekspozimi /matësa drite,llogaritës rrotullues, detektorë zjarri, 

zile elektrike sinjalizuese, zile sinjalizuese, drita sinjalizuese, bilbila sinjalizues, paisje 

sinjalizuese kundër vjedhjes, lidhëse për kabllot elektronike, kuti te 

vogla/elektriciteti/termostatë grihë/elektrikë/ transistor/ elektronikë/ transformatorë, 

transformatorë për rritjen e fuqisë, sinjal rrotullues/dritë sinjalizuese/ trekëndësha 

sinjalizues të automjeteve me të meta   

11    Ngrohëse elektrike e ujit, filamente ngrohjeje elektrike, bigudi elektrike, radiator 

elektrikë, llamba elektrike, fenerë për ndriçim, poç elektrikë(koka te dritave), llamba 

elektrike për pemë krishtlindjeje, pajisje elektrike për gatim, shkarkues elektrikë, tuba 

shkarkimi elektrikë, filamente ndriçuse për dritat elektrike, ngrirsa, pajisje mbrojtëse për 

ndriçim, ngrohëse, kondicionuar i ajërit (kondicionuar shtepiak i ajërit), llamba të ndriçimit   

 

 

 

(111)  21716 

(151)  09/11/2017 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/796 

(732)  Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi ELEKTROELEMENT Stojmir i drugi 

DOO uvoz-izvoz  Skopje, ul. Pero Nakov br. 

25, Skopje, MK 

(540)  ELEKTROELEMENT 
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(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

 
 

(511) 9    Ndërprersa akustikë, alarme (informator zëri), pajisje alarmi, ampermetra, aparate 

për galvanizim, bateri (bateri elektrike),ndërprersa baterish, telefona pa tel (pole të 

telefonisë pa tel), ndërprersa në distancë, ndezës në distancë(pajisje elektrike për ndezje),  

menaxhimi në distancë (pajisje për menaxhimin në distancë), operacione industrriale nga 

largësia(pajisje elektrike për kontrollin në distancë të operacioneve industriale), bateri 

elektrike, akumulatorë elektrikë (pllakëza për bateritë elektrike), bateri elektrike (rrjeta për 

bateritë elektrike), brava elektrike, tela elektrikë, sirena elektrike/ kabllo elektrike, kabllo 

elektrike (bashkues kabllor), kabllo elektrike (bartës të spiraleve elektrike), kabllo 

elektrike(shtresë e jashtme për kabllot elektrike),spirale elektrike, ngrohës elektrikë, 

kapacitorë elektrikë, kontakte elektrike, kontakte elektrike të metaleve të çmuar, rezistorë 

elektrikë,ndërpreres elektrikë, konvertorë elektrikë, lidhës [elektriciteti], rele elektrike, 

lidhëse elektrike / kthetrat / transformatorët elektrikë, priza elektrike, shkarkues elektrikë 

(tuba për shkarkimet elektrike), elektroda për saldim, hark tretje (hark tretje shtepiake), 

banja elektrolitike,  pena elektronike /elemente paraqitjeje 

vizuale/sirenë/zile/elektrike/derë, kabllo, kabllo (pirg për kabllo elektrike) kanale për 

kabllot elektrike, lidhësa, kontaktorë/pajisje ndezëse/kontroll(aparate të kontrollit 

elektrikë), kontrolli i ngrohjes (pajisjet për ngrohje), butona për zile, llamba optike, enë 

gatimi me matje zhurme (mbështjelles zhurme),pllaka lidhëse, spina, linja te energjisë, 

presion (pajisjet për matjen e presionit), presioni (pajisje për të shënuar presionin), panele 

shpërndarje/elektrike/kuti shpërndarëse/elektriciteti/ stabilimente kabineti, kabinete 

kontrolli dhe nderprerje (switchgear) / fuqi /borde shperndarse/fuqi/njehsor i 

shperndarjes/elektriciteti/publikimi i  tensionit per dritat e 

automjeteve/vide/elektricitet/shenja pulesuese, shenjat ndriçuese në rrugë, tuba te ndritur 

për dritat e reklamave/matësa ekspozimi /matësa drite,llogaritës rrotullues, detektorë zjarri, 

zile elektrike sinjalizuese, zile sinjalizuese, drita sinjalizuese, bilbila sinjalizues, paisje 

sinjalizuese kundër vjedhjes, lidhëse për kabllot elektronike, kuti te 

vogla/elektriciteti/termostatë grihë/elektrikë/ transistor/ elektronikë/ transformatorë, 

transformatorë për rritjen e fuqisë, sinjal rrotullues/dritë sinjalizuese/ trekëndësha 

sinjalizues të automjeteve me të meta   

11     Ngrohëse elektrike e ujit, filamente ngrohjeje elektrike, bigudi elektrike, radiator 

elektrikë, llamba elektrike, fenerë për ndriçim, poç elektrikë(koka te dritave), llamba 

elektrike për pemë krishtlindjeje, pajisje elektrike për gatim, shkarkues elektrikë, tuba 

shkarkimi elektrikë, filamente ndriçuse për dritat elektrike, ngrirsa, pajisje mbrojtëse për 

ndriçim, ngrohëse, kondicionuar i ajërit (kondicionuar shtepiak i ajërit), llamba të ndriçimit   

 

 

 

(111)  21714 

(151)  09/11/2017 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/797 

(300)  014941603  18/12/2015  EP 

(540)  LANEUTRO 
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(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 5    Preparate farmaceutike; preparate veterinare; mjekësore ; preparatet sanitare për 

qëllime mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa 

dietike për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; 

preparate diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për 

mbushje të dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet; herbicidet.   

10   Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë.   

44   Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.   

 

 

 

(111)  21712 

(151)  09/11/2017 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/798 

(300)  014941611  18/12/2015  EP 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  EQLAVIO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate veterinare; mjekësore ; preparatet sanitare për 

qëllime mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa 

dietike për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; 

preparate diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për 

mbushje të dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet; herbicidet.   

10   Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë   
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44   Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.   

 

 

 

(111)  21706 

(151)  09/11/2017 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/799 

(300)  014941546  18/12/2015  EP 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  LONRELA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate veterinare; mjekësore ; preparatet sanitare për 

qëllime mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa 

dietike për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; 

preparate diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për 

mbushje të dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet; herbicidet.   

10   . Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë.   

44   Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.   

 

 

 

(111)  21704 

(151)  09/11/2017 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/800 

(300)  014941645  18/12/2015  EP 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ETRAGA 
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(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate veterinare; mjekësore ; preparatet sanitare për 

qëllime mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa 

dietike për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; 

preparate diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për 

mbushje të dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet; herbicidet.   

10   Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë.   

44   Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.   

 

 

 

(111)  21768 

(151)  15/11/2017 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/801 

(300)  014941637  18/12/2015  EP 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  PRELONTIS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate veterinare; mjekësore ; preparatet sanitare për 

qëllime mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa 

dietike për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; 

preparate diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për 

mbushje të dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet; herbicidet.   

10   Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë.   

44   Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.   
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(111)  21770 

(151)  15/11/2017 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/802 

(300)  014941678  18/12/2015  EP 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TAVLIANT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate veterinare; mjekësore ; preparatet sanitare për 

qëllime mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa 

dietike për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; 

preparate diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për 

mbushje të dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet; herbicidet.   

10   Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë.   

44   Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.   

 

 

 

(111)  21771 

(151)  15/11/2017 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/803 

(300)  014941561  18/12/2015  EP 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  LORIESQ 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate veterinare; mjekësore ; preparatet sanitare për 

qëllime mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa 

dietike për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; 

preparate diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për 

mbushje të dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet; herbicidet.   
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10   Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë.   

44   Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive. 

  

 

 

(111)  21774 

(151)  15/11/2017 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/804 

(300)  014941579  18/12/2015  EP 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  CAVOLEY 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate veterinare; mjekësore ; preparatet sanitare për 

qëllime mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa 

dietike për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; 

preparate diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për 

mbushje të dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet; herbicidet.   

10   Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë.   

44   Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.   

 

 

 

(111)  21779 

(151)  15/11/2017 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/805 

(300)  014941595  18/12/2015  EP 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

(540)  KEYLAZA 
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(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate veterinare; mjekësore ; preparatet sanitare për 

qëllime mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa 

dietike për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; 

preparate diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për 

mbushje të dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet; herbicidet.   

10   Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë.   

44   Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.   

 

 

 

(111)  21780 

(151)  15/11/2017 

(181)  16/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/806 

(300)  014941116  18/12/2015  EP 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DURPEGA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate veterinare; mjekësore ; preparatet sanitare për 

qëllime mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa 

dietike për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; 

preparate diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për 

mbushje të dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet; herbicidet.   

10   Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë.   

44   Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 
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mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.   

 

 

 

(111)  21781 

(151)  15/11/2017 

(181)  17/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/807 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 - 18, 61118 Bad Vilbel  , DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MOVYMIO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e osteoporozës; preparate mjekësore dhe 

artikuj për trajtimin e osteoporozës.   

10   Aplikatorët për medicinë ; pajisje mjekësore për futjen e preparateve farmaceutike në 

trupin e njeriut; aparatura diagnostifikuese për qëllime mjekësore; të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura në lidhje me barnat për trajtimin e osteoporozës.   

44   Shërbimet mjekësore  lidhur me trajtimin e osteoporozës; ofrimin e informacioneve 

mjekësore në lidhje me sëmundjet dhe problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe 

në internet, përkatësisht në lidhje me trajtimin e osteoporozës; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive lidhur me trajtimin e osteoporozës.   

 

 

 

(111)  21784 

(151)  15/11/2017 

(181)  17/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/808 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 - 18, 61118 Bad Vilbel  , DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MOVYMIA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e osteoporozës; preparate mjekësore dhe 

artikuj për trajtimin e osteoporozës.   

10   Aplikatorët për medicinë ; pajisje mjekësore për futjen e preparateve farmaceutike në 

trupin e njeriut; aparatura diagnostifikuese për qëllime mjekësore; të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura në lidhje me barnat për trajtimin e osteoporozës.   

44   Shërbimet mjekësore  lidhur me trajtimin e osteoporozës; ofrimin e informacioneve 

mjekësore në lidhje me sëmundjet dhe problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe 

në internet, përkatësisht në lidhje me trajtimin e osteoporozës; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive lidhur me trajtimin e osteoporozës. 
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(111)  21786 

(151)  15/11/2017 

(181)  17/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/809 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  BYLTISSA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate veterinare; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa dietike 

për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; preparate 

diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për mbushje të 

dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicidet; herbicidet.   

10   Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë.   

44   Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive. 

 

   

 

(111)  21787 

(151)  15/11/2017 

(181)  17/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/810 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  OSVICTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate veterinare; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa dietike 

për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; preparate 
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diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për mbushje të 

dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicidet; herbicidet.   

10   . Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë.   

44   Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.   

 

 

 

(111)  21682 

(151)  09/11/2017 

(181)  17/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/814 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  INDENZIQ 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate veterinare; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa dietike 

për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; preparate 

diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për mbushje të 

dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicidet; herbicidet.   

10   Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë.   

44   Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.   

 

 

 

(111)  21678 

(151)  09/11/2017 

(181)  17/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/816 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

(540)  NYMBLYA 
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2 - 18, 61118 Bad Vilbel, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate veterinare; preparatet sanitare për qëllime 

mjekësore; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit; shtesa dietike 

për kafshët; preparate mjekësore dhe veterinare dhe artikuj; infant formula; preparate 

diagnostifikuese; allçi, materiale për fashim, fasha, mjekësore; materiale për mbushje të 

dhëmbit; materialet dentale për gjurmë; dezinfektantët; preparatet për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicidet; herbicidet.   

10   Instrumentet kirurgjike; aparaturat mjekësore dhe veterinare dhe instrumentet; 

aparaturat dentare dhe instrumente; instrumentet mjekësore për aplikim në trupin e 

kafshëve; aplikator për medikamente; aparaturat mjekësore për futjen e preparateve 

farmaceutike në trupin e njeriut; aparaturat diagnostifikuese për qëllime mjekësore; 

gjymtyrë artificiale; sy artificialë; dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë   

44   Shërbimet mjekësore; ofrimi i informacioneve mjekësore lidhur me sëmundjet dhe 

problemet shëndetësore, duke përfshirë online dhe në internet; paraqitja e informacioneve 

mjekësore  nëpërmjet  platformave interaktive.   

 

 

 

(111)  21719 

(151)  10/11/2017 

(181)  20/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/832 

(591)  Ngjyra e kuqe, e bardhë 

(732)  Mehmet Shala “EuroFood” Turgut 

Ozal p.n. Prizren Kosovë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme. Pelte, recel, komposto, veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti, Vajra ushqimore dhe yndyrna.   

 

 

 

(111)  21720 

(151)  10/11/2017 

(181)  20/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/833 

(591)  Ngjyra e gjelbërt, e verdhë, e bardhë, e 

kuqe  

(732)  Mehmet Shala “EuroFood” Turgut 

(540)   
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Ozal p.n. Prizren Kosovë, KS 

(740)    

 
 

 
 

 

(511) 29   Mish peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme. Pelte, recel, komposto, veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti, vajra ushqimore dhe yndyrna.   

 

 

 

(111)  21718 

(151)  10/11/2017 

(181)  20/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/835 

(591)  Ngjyra e kaftë, e zezë, e verdhë, e 

bardhë 

(732)  Mehmet Shala “ EuroFood” Turgut 

Ozal p.n. Prizren Kosovë, KS 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme. Pelte, recel, komposto, veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti, vajra ushqimore dhe yndyrna   

 

 

 

(111)  21715 

(151)  09/11/2017 

(181)  20/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/836 

(591)  Ngjyra e kaftë, e kaltërt, e zezë, e 

verdhë 

(732)  Mehmet Shala “EuroFood” Turgut 

Ozal p.n. Prizren Kosovë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme. Pelte, recel, komposto, veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti, vajra ushqimore dhe yndyrna   

 

 

 

(111)  21713 

(151)  09/11/2017 

(181)  20/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/837 

(591)  Ngjyra e kaftë, e zezë, e verdhë, e 

(540)   
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bardhë 

(732)  Mehmet Shala “EuroFood” Turgut 

Ozal p.n. Prizren Kosovë, KS 

 
      

 
 

 

(511) 29   Mish peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme. Pelte, recel, komposto, veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti, vajra ushqimore dhe yndyrna.   

 

 

 

(111)  21711 

(151)  09/11/2017 

(181)  20/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/838 

(591)  Ngjyra e kaltert, e bardhë, e verdhë 

(732)  Mehmet Shala “EuroFood” Turgut 

Ozal p.n. Prizren Kosovë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme. Pelte, recel, komposto, veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti, vajra ushqimore dhe yndyrna.   

 

 

 

(111)  21710 

(151)  09/11/2017 

(181)  20/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/839 

(591)  Ngjyra e gjelbert, e kuqe, e bardhë, e 

zezë 

(732)  Mehmet Shala “EuroFood” Turgut 

Ozal p.n. Prizren Kosovë, KS 

 
 

(540)   
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(511) 29   Mish peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme. Pelte, recel, komposto, veze, qumesht dhe produkte 

qumeshti, vajra ushqimore dhe yndyrna   

 

 

 

(111)  21803 

(151)  16/11/2017 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/845 

(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, 

Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala.   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.    

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

dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto materiale, 

lëkurës së kafshëve, gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit, çadrave dhe çadrave të 

diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave, veshjes, veshmbathjeve, 

mbulesave për kokë duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto 

shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë, nëpërmjet 

mediave elektronike ose katalogjeve nëpërmjet postës.      

 

 

 

(111)  21802 

(151)  16/11/2017 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/846 

(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, 

Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala.   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.    

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

dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto materiale, 

lëkurës së kafshëve, gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit, çadrave dhe çadrave të 

diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave, veshjes, veshmbathjeve, 

mbulesave për kokë duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto 

shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë, nëpërmjet 

mediave elektronike ose katalogjeve nëpërmjet postës.      

 

 

 

(111)  21953 

(151)  31/01/2018 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/847 

(591)  Ngjyrë rozë, e zezë. 

(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, 

Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala.   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.    

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

dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto materiale, 

lëkurës së kafshëve, gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit, çadrave dhe çadrave të 

diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave, veshjes, veshmbathjeve, 

mbulesave për kokë duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto 

shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë, nëpërmjet 

mediave elektronike ose katalogjeve nëpërmjet postës.      
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(111)  21801 

(151)  16/11/2017 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/848 

(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, 

Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala.   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke   

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

dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto materiale, 

lëkurës së kafshëve, gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit, çadrave dhe çadrave të 

diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave, veshjes, veshmbathjeve, 

mbulesave për kokë duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto 

shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë, nëpërmjet 

mediave elektronike ose katalogjeve nëpërmjet postës.    

   

 

 

 

(111)  21800 

(151)  16/11/2017 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/849 

(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, 

Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540) 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala.   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.    

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashkë, për 
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dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto materiale, 

lëkurës së kafshëve, gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit, çadrave dhe çadrave të 

diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave, veshjes, veshmbathjeve, 

mbulesave për kokë duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto 

shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë, nëpërmjet 

mediave elektronike ose katalogjeve nëpërmjet postës.      

 

 

 

(111)  21798 

(151)  16/11/2017 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/850 

(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, 

Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala.   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.    

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

dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto materiale, 

lëkurës së kafshëve, gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit, çadrave dhe çadrave të 

diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave, veshjes, veshmbathjeve, 

mbulesave për kokë duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto 

shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë, nëpërmjet 

mediave elektronike ose katalogjeve nëpërmjet postës.      

 

 

 

(111)  21794 

(151)  16/11/2017 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/851 

(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, 

Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

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

(540)  
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala.   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.    

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

dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto materiale, 

lëkurës së kafshëve, gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit, çadrave dhe çadrave të 

diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave, veshjes, veshmbathjeve, 

mbulesave për kokë duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto 

shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë, nëpërmjet 

mediave elektronike ose katalogjeve nëpërmjet postës.      

 

 

 

(111)  21793 

(151)  16/11/2017 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/852 

(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, 

Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala.   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.    

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

për dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto 

materiale, lëkurës së kafshëve, gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit, çadrave dhe 

çadrave të diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave, veshjes, 

veshmbathjeve, mbulesave për kokë duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë 

këto mallra, këto shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë dhe 

shumicë, nëpërmjet mediave elektronike ose katalogjeve nëpërmjet postës.      

 

 

 

(111)  21789 

(151)  16/11/2017 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/853 

(540)   
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(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, 

Mahmutbey, Bağcılar ,İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala.   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.    

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

dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto materiale, 

lëkurës së kafshëve, gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit, çadrave dhe çadrave të 

diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave, veshjes, veshmbathjeve, 

mbulesave për kokë duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto 

shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë, nëpërmjet 

mediave elektronike ose katalogjeve nëpërmjet postës.      

 

 

 

(111)  21805 

(151)  16/11/2017 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/854 

(732)  FLO MAĞAZACILIK VE 

PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ Merkez 

Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No:24, K:3, 

Mahmutbey, Bağcılar, İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasat tjera; lëkurë kafshësh dhe gëzofe; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra 

dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala.   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.    

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

dobi të tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto materiale, 

lëkurës së kafshëve, gëzofëve; valixheve dhe çantave të udhëtimit, çadrave dhe çadrave të 

diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe shalave, veshjes, veshmbathjeve, 

mbulesave për kokë duke ju mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto 

shërbime mund të bëhen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë dhe shumicë, nëpërmjet 

mediave elektronike ose katalogjeve nëpërmjet postës.      
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(111)  21828 

(151)  23/11/2017 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/861 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham , United Kingdom, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

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

 
 

(540)  SP 446 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma.    

 

 

 

(111)  21827 

(151)  23/11/2017 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/862 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham , United Kingdom, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

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

 
 

(540)  SP 346 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma.  

 

   

 

 

 

(111)  21826 

(151)  23/11/2017 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/863 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham , United Kingdom, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

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

 
 

(540)  SP 246 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma.    
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(111)  21825 

(151)  23/11/2017 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/864 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham , United Kingdom, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

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

 
 

(540)  SPORTMAX KR109 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma pneumatike. 

 

   

 

 

 

(111)  21836 

(151)  23/11/2017 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/865 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham , United Kingdom, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

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

 
 

(540)  SPORTMAX KR108 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma pneumatike   

 

 

 

(111)  21835 

(151)  23/11/2017 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/866 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham , United Kingdom, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

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

 
 

(540)  SPORTMAX KR106 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma pneumatike.   
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(111)  21834 

(151)  23/11/2017 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/867 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham , United Kingdom, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

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

 
 

(540)  SPORTSMART MAXX 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma.   

 

 

 

(111)  21833 

(151)  23/11/2017 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/868 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

Tyre Fort 88-98, Wingfoot Way, B24 9HY 

Birmingham , United Kingdom, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

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

 
 

(540)  GEOMAX MX-12 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma. 

 

   

 

 

 

(111)  21831 

(151)  23/11/2017 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/869 

(732)  Arla Foods amba Sønderhøj 14; 8260 

Viby J, DK 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpeze dhe kafshe gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te 
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konzervuara, te ngrira, te thara dhe te ziera; xhelatinat, xhem, komposto; veze, qumesht dhe 

produkte qumeshti; gjalp; gjalp i perqendruar; shperhapeset kryesisht te perbera nga 

perzierja e gjalpit me vajin vegjetal; gjalp i aromatizuar; gjalp i shkrire; djath; krem djathi; 

yndyrnat dhe vajerat ushqimore; vaj i paperpunuar gjalpi; rennet; pluhur djathi; 

zevendesues per qumesht dhe krem; qumeshti dhe kremi ne forme pluhuri; desertet mousse 

me baze qumeshti.   

 

 

 

(111)  21832 

(151)  23/11/2017 

(181)  22/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/870 

(732)  Arla Foods amba Sønderhøj 14; 8260 

Viby J, DK 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpeze dhe kafshe gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te 

konzervuara, te ngrira, te thara dhe te ziera; xhelatinat, xhem, komposto; veze, qumesht dhe 

produkte qumeshti; gjalp; gjalp i perqendruar; shperhapeset kryesisht te perbera nga 

perzierja e gjalpit me vajin vegjetal; gjalp i aromatizuar; gjalp i shkrire; djath; krem djathi; 

yndyrnat dhe vajerat ushqimore; vaj i paperpunuar gjalpi; rennet; pluhur djathi; 

zevendesues per qumesht dhe krem; qumeshti dhe kremi ne forme pluhuri; desertet mousse 

me baze qumeshti.   

 

 

 

(111)  21723 

(151)  10/11/2017 

(181)  01/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/978 

(732)  Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, 

Gyömrői út 19-21, HU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TERROSA 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparatura mjekësore dhe instrumente   
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(111)  21570 

(151)  07/11/2017 

(181)  03/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1003 

(732)  HARRY WINSTON SA Chemin du 

Tourbillon 8, 1228 Plan-les-Ouates , CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  WINSTON 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate për gjirim, transmetim ose reprodukim të zërit ose fotografisë;  aparate 

për përpunimin e pagesave elektronike, aparate për përpunimin e transakcioneve pa pagesa 

me para të gatshme; bartësit magnetik të të dhënave; disçe të zbrazëta për inqizim, kompakt 

disçe, DVD dhe medija tjera për gjirim digjital; paisje për bartjen audio datotekave të 

kompresuara ose MP3; makina llogaritëse dhe paisje për përpunimin e të dhënave;  softuer; 

lojra për telefona mobil; transmetues (player) kompjuterik dhe muzikes digjitale; softuer 

elektronik për lojra për telefona mobil dhe kompjuter; transmetues (player) digjital 

muzikor; kompjuter; laptop; kompjuter bartës dore; kompjuter mobil; kompjuter personal; 

kompjuter të cilët mbahen në nyje, orë të menqura; kompjuter tablet dhe paisje mobile; 

transmetues (player) digjital muzikor;  telefona mobil dhe telefona mobil të avansuar me 

funkcionalizim të zgjëruar ose telefona të menqur; aparate dhe instrumente 

telekomunikuese, aparate për gjirime, transmetim dhe reprodukim të zërit dhe fotografisë, 

përkatësisht telefona mobil me funksione të avansuara dhe funkcionalizimin e zgjëruar ose 

telefona të menqur; paisje dore elektronike për qasje në internet dhe dërgimin, pranimin dhe 

magazinimin e porosive të shkurtëra, e majleve, thirrjeve telefonike, faksit, video 

konferencave, fotografive, zërit, muzikës, tekstit dhe të dhënave të tjera digjitale; paisje 

dore elektronike për marrje, magazinim dhe transmetim i të dhënave ose porosive pa tel; 

paisje dore elektronike për përcjellje dhe organizim të informatave personale; paisje dore 

elektronike për hulumtim të përgjithshëm dhe paraqitjen e hartave transportimin e 

informacioneve;  paisje dore elektronike për detektim, magazinim, përcjellje, mbikqyrje, 

transmetim të të dhënave lidhur me aktivitetet e shfrytëzuesve, përkatësisht pozicioni, 

itenerari, largësia, pulsi; mbështjellës për kompjuter, telefona mobil dhe laptop; aparate 

optike dhe instrumente, përkatësisht syze, syze dielli, thjerrëza, këllëf për syza, syze dielli 

dhe llupa; bateri për kompjuter dhe paisje elektronike, bateri dhe bateri për orë dhe 

instrumente kronologjike   

14   Metale finike dhe ëgurat e tyre të punuara nga këto materijale ose të mbështjellura me 

të njejtat të përfshira në këtë klasë, përkatësisht figura, trofe; stoli përkatësisht unaza, vath, 

pulla për manzhetne, bylyzyk dore, varëse, brosh, zingjirë, çafore, furqetë, kuti për stoli, 

kuti, gurë të çmuar, gurë gjysëm të çmuar (gurë të çmuar); instrumente për matjen e kohë 

ose instrumente kronometrike, përkatësisht kronograf, orë muri, orë, lavjerrës, orë me zile 

pjesë dhe paisje për mallrat e përmendura, përkatësisht gjilpëra, spirancë, stoli rokerësh, 

shtëpiza, këllëf për orë, rripa për orë, numrator për orë, mekanizma për orë, zingjirë për orë, 

mekanizma orësh, spirale për orë, kristal për orë, kuti për paisje për punimin e orëve, këllëf 

për orë   
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(111)  21573 

(151)  07/11/2017 

(181)  05/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1004 

(732)  LRC Products Limited 103-105 Bath 

Road, Slough, SL1 3UH, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Çorapa të kompresuara; çorapa të kompresuara me fortësi të ndryshme; çorapa 

mbështetëse medicinale; çorapa të kompresuara për femra; çorapa najloni të kompresuara 

për femra; çorapa ortopedike dhe terapeutike; çorapa për medicinë, kirurgjo dhe/ose 

qëllime profilaktike; çorapa të shkurtra medicinale dhe kirurgjikale dhe çorapa për femra    

25   Rroba; mbathje; çorapa dhe trikotazhe të thurura; çorapa najloni për femra; çorape për 

femra; çorape të shkurtra   

 

 

 

(111)  21576 

(151)  07/11/2017 

(181)  05/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1005 

(732)  Hangzhou Hikvision Digital 

Technology Co., Ltd No. 555 Qianmo Road, 

Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang 

Province, CN 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pajisjet e kompjutereve për memorje; programe të kompjuterëve të inçizuara; 

programe operative të inçizuara të kompjuterëve; paisje periferike të kompjuterëve; 

softverë kompjuterik i inçizuar; mikroprocesorë; monitorë (si pjesë hardveriek); monitorë 

(si programe kompjuterike); njësia qendrore procesuese (procesorë); lexuesit (paisjet 

procusuese të të dhënave); kartela me qarqe të integruara (kartela të mençme); programe 

kompjuterike (të shkarkueshme); paisje flash me USB; indikatorë e sasie; njehsorë për të 

kohën e parkimit; mekanizma për aparatet e parkingut që operojnë me monedha metali; 

leurë (derë) parkingu që operon me monedha metali; drita vezulluese (drita për sinjalizim); 
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drita sinjalizuese; pllaka sinjalizuese, shëndritëse apo mekanike; sinjale, shendritëse apo 

mekanike; tabelat elektronike për shpallje; paisje me dritë emituese të fokusuar për të 

treguar ndonjë pikë të caktuar; semaforë (pajisje sinjalizuese për trafik); radio aparate; 

aparate ndër-komunikuese; radarë; aparate startuese elektronike per kontrollim të sinjaleve 

nga distanca; paisje per navigim për automjete (kompjuter të montuar në makinë); aparate 

për sisteme pozicionimi global (aparate GPS-i); paisje për komunikim optik; paisje për 

rrjeta komunikuese; aparate elektrike për monitorim; paisje për video-incizime; pajisje 

portabile për të reprodukuar përmbajtje të  ndryshme mediatike; paisje për të matur 

shpejtësinë (për fotografi);  drita të forta (blic) për fotografi; detektorë; paisje për të 

kontrolluar shpejtësinë e makinave; aparate audio-vizuele për mësim; laserë, për qellime jo 

medicinal; simulatorë për drejtim dhe kontrollim te makinave; lenta optike; paisje optike 

dhe instrumente; paisje gjysme-përquese; video-ekrane; aparatet knotrolluese nga distanca; 

instalime eletrike për kontrolë nga distanca të operacioneve industriale; paisjet mbrojtëse 

për perdorime personale kundër aksidenteve; alarme te zeshëm; alarme; aparate 

paralajmëruese kundër vjedhjes; alarmues të zjarrit; çelës, elektrik; sirenë; alarmues të 

tymit; detektorë të tymit; akumulatorë elektrik; ngadalsues nga distanca portativë; bateri 

elektrike për automjete; aparate sinjalizuese detare; aparate elektro-dinamike për kontrollë 

së largu të sinjaleve; mbështetës për aparate fotografike; aparate për matje; sonar; sisteme 

detektorësh; instrumente navigacioni; instrumente për lokalizimin e zërit; aparate për 

transmetimin e zërit; aparate për inçizimin e zërit; aparate për zmadhim; matësa të lartësive 

mbidetare; telemetra; instrumentë për vëzhgim; aparate dhe makina për matje të thellësive; 

paisje për gjetje (vlerësim) të thellësive detare; aparate automatike për drejtimin e 

automjeteve; termostatë për automjete; rregullatorë të tensionit për automjete; sonda për 

qellime shkencore; simulatorë për drejtimin dhe kontrollën e automjeteve; shkopinj 

dirigjues për perdorim me kompjuterë (pos për lojra kompjuterike); audio dhe video 

marrësit; programe kompjuterike për dirigjimin dhe drejtimin e dronëve ushtarakë dhe 

dronëve civil; mbajtës për monitor; mbështetëse të adaptuara për monitorë; mbështetëse të 

adaptuar për kamera; kapak të adaptuar për monitorë; kapak të adaptuar për kamera; lenta 

të adaptuara për monitor; lenta të adaptuar për kamera   

 

 

 

(111)  21577 

(151)  07/11/2017 

(181)  05/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1006 

(591)  e kuqe dhe bardhë 

(732)  Boztoprak Gıda Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Organize Sanayi Bölgesi 1. 

Cadde 7. Sokak No:3, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Tahini (mëlmesa nga farat e susamit), xhem   

30   Sheqer pambuku, mjaltë, hallvë, sugjuk nga arrat, krema, reçel (melasë e rrushit) 
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(111)  21580 

(151)  07/11/2017 

(181)  05/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1007 

(732)  MARAZZI  GROUP S.r.l VIALE 

REGINA PACIS 39 - 41049  

SASSUOLO (MO), IT 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)  TREVERK 

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale ndërtimore jo-metalike; material për mbulimin e mureve dhe 

dyshemeve; pllaka të qeramikës.   

 

 

 

(111)  21582 

(151)  07/11/2017 

(181)  08/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1008 

(591)   e gjelbërt e ndritshme, e gjelbërt e 

mbyllt, e kuqe dhe e bardhë 

(732)  Unilever N.V Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Detergjente; preparate dhe substanca, të gjitha për përdorim në lavanderi; 

preparate për fisnikrimin e robave; preparate për zbardhim; preparate për fshirje-pastrim, 

lustrim, grryerje dhe imtësim; preparate për zberthimin-hapjen e gypave –tubacioneve te 

ujit; facoleta të lagura me preparate  dhe substanca për pastrim dhe lustrim; lecka të 

impregnuara për pastrim.   

5   Mjete dezinfektive ; mjete dezinfektive për qëllime higjienike  ose sanitare; preparate 

sanitare; preparate për shkatrrimin e dëmtuesëve, insekteve dhe gjallesave te dëmshme; 

fungicide; germicide; baktericide; paraziticide; algicide; insekticide;  mjete për eliminimin 

e mykut; mjete për eliminimin e rrënjeve te kqija; deodorante, (përpos për përdorim 

përsonal); freskuesit e ajrit; mjete për mbrojtje nga insektet.  
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21    Instrumente jo elektrike, artikuj dhe materiale, të gjitha për pastrim; pëlhura   

 për pastrim, për fshirjen e pluhurit dhe lustrim; pëlhura të impregnuara për  

 pastrim, për fshirjen e pluhurit dhe lustrim; dispenzues; brusha; shpuza për  

 grryerje ose për pastrim; shpuza dhe fshirëse; kurtha; pajisje për kapjen,  

 largimin, kapjen dhe vrasjen e insekteve, dëmtuesve dhe kafshë të dëmshme. 

 

   

 

(111)  21583 

(151)  07/11/2017 

(181)  08/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1009 

(732)  Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Detergjente; preparate dhe substanca, të gjitha për përdorim në lavanderi; 

preparate për fisnikrimin e robave; preparate për zbardhim; preparate për fshirje-pastrim, 

lustrim, grryerje dhe imtësim; preparate për zberthimin-hapjen e gypave – tubacioneve te 

ujit; sapuna; preparate për pastrimin e facoleta të lagura me preparate  dhe substanca për 

larje me dorë; facoleta të mbushura me preparate dhe substanca për pastrim dhe lustrim   

 

 

 

(111)  21586 

(151)  07/11/2017 

(181)  08/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1010 

(732)  ORHIDEA LATIFI ON RECORDS 

TEAM  rr. Mati 1 - Prishtinë, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ Rr. Salih Çeku 

nr 19-Prizren 

 
 

(540)  KIDA 

 
 

     

 
 

 

(511) 41    

Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  Aktivitetet 
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kulturore 

   

 

 

(111)  21590 

(151)  07/11/2017 

(181)  08/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1011 

(732)  GRAMOZ  ALIU ON RECORDS 

TEAM  HASAN ÇERKINI nr. 26/A, Prizren 

, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ Rr. Salih Çeku 

nr 19-Prizren 

 
 

(540)  MOZZIK 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore   

 

 

 

(111)  21592 

(151)  07/11/2017 

(181)  08/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1012 

(732)  GETOAR ALIU ON RECORDS 

TEAM  Hasan  Çerkini nr 26/A – Ferizaj, KS 

(740)  Diedon Ahmetaj Salih Çeku nr. 19 

Prizren 

 
 

(540)  GETINJO 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore   

 

 

 

(111)  21593 

(151)  07/11/2017 

(181)  08/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1013 

(732)  DONIKA SHABANI ON RECORDS 

TEAM rr. Ahmet Krasniqi Lagj. Arbëri –

Prishtinë, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ rr. Salih Çeku nr 

19 Prizren 

 
 

(540)  NIKKA 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  
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Aktivitetet kulturore   

 

 

 

(111)  21594 

(151)  07/11/2017 

(181)  08/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1014 

(732)  FERONIT SHABANI ON RECORDS 

TEAM rr. Sadik Sadiku Prishtinë, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ rr. Salih Çeku nr 

19 Prizren 

 
 

(540)  FERO 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore   

 

 

 

(111)  21595 

(151)  07/11/2017 

(181)  08/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1015 

(732)  KUJTIM  BAJRAKTARI ON 

RECORDS TEAM  rr. Brigada 123 – 

Therandë, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ Salih Çeku nr 

19 Prizren 

 
 

(540)  DJ MONEY 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore   

 

 

 

(111)  21596 

(151)  07/11/2017 

(181)  08/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1016 

(732)  DIAR SHOSHOLLI ON RECORDS 

TEAM  rr. Halil Mustafa P.nr Vushtrri, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ rr. Salih Çeku nr 

19 Prizren 

 
 

(540)  DJ FROST 

 
 

     

 
 

 

(511) 41    

Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  Aktivitetet 
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kulturore 

   

 

 

 

(111)  21597 

(151)  07/11/2017 

(181)  08/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1017 

(732)  ERXHAN ADILOVCI ON 

RECORDS TEAM rr. Reshat Ymeri nr 29 - 

GJILAN, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ rr. Salih Çeku nr 

19 Prizren 

 
 

(540)  DJ COSMO 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore 

   

 

 

 

(111)  21598 

(151)  07/11/2017 

(181)  08/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1018 

(732)  ARBËR ELSHANI ON RECORDS 

TEAM  Xhavit Bajraktari nr 32 – Prizren, 

KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ rr. Salih Çeku 

nr19 Prizren 

 
 

 
 

(540)  DJ ZZAP 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore   

 

 

 

(111)  21599 

(151)  07/11/2017 

(181)  08/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1019 

(732)  ENSAR ELSHANI ON RECORDS 

TEAM  rr. Sanxhaku -Prizren, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ Salih Çeku nr 

(540)  FUEGO 
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19 Prizren 

 
 

(511) 41   Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  

Aktivitetet kulturore   

 

 

 

(111)  21600 

(151)  07/11/2017 

(181)  08/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1020 

(732)  ENIS BYTYQI ON RECORDS 

TEAM rr. Imri Halili 40000- Ferizaj, KS 

(740)  DIEDON AHMETAJ rr. Salih Çeku nr 

19 Prizren 

 
 

(540)  ENIS BYTYQI 

 
 

     

 
 

 

(511) 41    

Edukimin (Arsimimin); Sigurimin e trajnimit; Rekreacionin; Sportive  dhe  Aktivitetet 

kulturore 

   

 

 

 

(111)  21505 

(151)  02/11/2017 

(181)  19/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1086 

(591)  Ngjyrë e bardhë, ngjyrë e kuqe 

(732)  Privredno drustvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac  Juzna 

industrijska zona bb, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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.   

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

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.    

33   Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës).   
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(111)  21698 

(151)  09/11/2017 

(181)  19/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1087 

(591)     Ngjyrat që mbrohen: 

Ngjyrë e kaltër, e kuqe, e gjelbër dhe e 

bardhë. 

 (732)  Privredno drustvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac  Juzna 

industrijska zona bb, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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.   

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

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.    

 

 

 

(111)  21699 

(151)  09/11/2017 

(181)  19/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1088 

(591)  Ngjyrat që mbrohen: 

Ngjyrë e bardhë, ngjyrë e kuqe. 

(732)  Privredno drustvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac  Juzna 

industrijska zona bb, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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   

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

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.    

33   Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës).   
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(111)  21700 

(151)  09/11/2017 

(181)  19/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1089 

(591)  Ngjyrëe kaltër, e gjelbër, e verdhë, 

portokalli dhe e bardhë. 

(732)  Privredno drustvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac  Juzna 

industrijska zona bb, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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   

32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.  

   

33   Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës). 

   

 

 

 

(111)  21500 

(151)  02/11/2017 

(181)  19/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1090 

(591)  Ngjyrë portokalli, e gjelber, e kaltër, e 

bardhë, e kuqe 

(732)  Privredno drustvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac  Juzna 

industrijska zona bb, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   
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(111)  21503 

(151)  02/11/2017 

(181)  19/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1091 

(591)  Ngjyrë e gjelbër, e gjelbër e mbyllur, e 

kaltër,  e kuqe, e kuqe e hapur dhe e bardhë. 

(732)  Privredno drustvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac  Juzna 

industrijska zona bb, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.    

 

 

 

(111)  21499 

(151)  02/11/2017 

(181)  19/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1092 

(591)  Ngjyrë e gjelbër, e kaltër,e kuqe dhe e 

bardhë. 

(732)  Privredno drustvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac  Juzna 

industrijska zona bb, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.    
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(111)  21531 

(151)  03/11/2017 

(181)  19/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1093 

(591)  Ngjyrë e gjelbër, e kaltër,e kuqe dhe e 

bardhë 

(732)  Privredno drustvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac  Juzna 

industrijska zona bb, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.    

 

 

 

(111)  21529 

(151)  03/11/2017 

(181)  19/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1094 

(591)  Ngjyrë e gjelbër, kafe dhe e kuqe 

(732)  Privredno drustvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac  Juzna 

industrijska zona bb, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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   

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

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   

33   Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës).   
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(111)  21528 

(151)  03/11/2017 

(181)  19/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1095 

(591)  Ngjyrë e gjelbër, e kaltër, e kuqe dhe e 

bardhë 

(732)  Privredno drustvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac  Juzna 

industrijska zona bb, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull   

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

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   

33   Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës).   

 

 

 

(111)  21502 

(151)  02/11/2017 

(181)  19/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1096 

(591)   e gjelbër, e kaltër, e kuqe, e bardhë 

dhe e verdhë 

(732)  Privredno drustvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pica “KNJAZ 

MILOS” a.d. Arandjelovac,  Privredno 

drustvo za eksploataciju mineralne vode i 

proizvodnju pica “KNJAZ MILOS” a.d. 

Arandjelovac, Juzna, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

33   Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës).   
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(111)  21799 

(151)  16/11/2017 

(181)  22/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1101 

(591)  NGJYRË HIRI, E KALTËR 

(732)  Nova Ljubljanska banka d.d. 

Ljubljana Trg republike 2, 1250 Ljubljana, SI 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencore për përçim, kyqje, transformim, akumulim, 

rregullim ose kontrollim te rrymës; aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike, 

optike, peshues, matëse, sinjaluzuese, monitoruese (për mbikëqyrje), shpëtim (jetë 

shpëtuese) dhe mësimdhënie; aparate për incizim, transmetim ose reprodukim të zërit ose 

imazheve; filma të animuar; animime kompjuteri për media elektronike; aparate telefonash; 

stacione bazë për media elektronike; disqe regjistruese; aparate audio vizuale për 

mësimdhënie; media optike të dhënash; disqe optike; kondensator optik; kartela magnetike 

identiteti (të koduara); media magnetike të dhënash; enkoder magnetik; kartela memoriesh 

ose me mikro çip; disqe magnetike; shirita magnetike; programe operative për kompjuter 

(regjistrura); paisje kompjuteri (harduer) dhe (softuer) kompjuteri për përdorim me lidje 

telefonike dhe kërkesat lidhur me ato; memorie kompjuteri; pajisje për procedim të dhënash 

dhe kompjuterë; programe operative kompjuteri dhe/ose sisteme; programe të incizuara 

kompjuterike për qasje në data bazë; kompjuterë; programe të incizuara kompjuterike dhe 

data baza, posaqësrisht programe kompjuteri dhe data bazë të regjistruara në media 

magnetike ose media optike të dhënash; flopy disqe; kompakt disqe optike; paisje periferike 

për kompjuterë; softuer (program i incizuar kompjuterik); programe kompjuteri (softuer i 

shkarkueshëm); harduer për rrjete dixhitale (telekomunikacioni); lexues (pajisje 

kompjuteri); lexues të bar kodeve; qipe; disk drajver (paisje kompjuteri); arkë regjistruese; 

makinë për numërim dhe klasifikim të parave; makina automatike për shitje dhe 

mekanizma që operojnë me monedha; makina për shitje; zile alarmi, elektrike; makina për 

goditje (shpim) të kartelave për zyra; mjete rrëshqitëse-rrotulluese; makina kalkulimi; 

makina për numrim; numërues; makina për kontrollim të frankimit; detektor parash të 

falsifikuara; makina faturash; aparate për procesuim të dhënash; telegraf (aparate).   

16   Materiale të printuara dhe publikime, përfshirë kartelat kreditore, kartelat për pagesë, 

qeqeve të udhëtimit dhe debit kartelave; prospekteve, pamfleteve, gazetave, publikime 

periodike të printuara, kartela vendesh për ekspozita, ndihmesa për reklamim dhe 

propagandë në lëmin e financave (gjëra të printuara); libra kontrollues; mbajtës librash 

qeqesh; materiale për mësimdhënie (pos aparateve); kartela indeksi (zyre); libër llogarish 

(libra); indekse; rekuizita zyrash (pos mobilive); manualë (doracakë); pajisje zyrash; dosje 

(rekuizita zyrash); klishe; gjemba (gjësende zyrash); buletine informative; skeda 

dokumentesh; letër; posterë; kartela njoftimi (zyrash); prospekte; indekse; periodikë; 

magazine (periodikë); vizatime; libra komik (humori); lapsa; furnizime shkollore (zyrash); 

publikime të printuara; materiale të printuara; materiale për mësimdhënie (pos aparateve).   

35   Agjenci Eksport-Importi; agjenci komerciale informimi; huazim i makinave dhe 

aparateve për zyra (me përjashtim të kompjuterëve); përgatitje e informatave statistikore; 

kontabilitet dhe libërmbajtje; hartim i deklaratave për llogari; auditim; administrim biznesi 
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dhe funksione zyre; përgatitje e taksave kthyese; konsulta profesionale biznesi, posaqërisht 

konsulta dhe shërbime ndërmjetësimi për blerje dhe shitje të kompanive dhe organizatave 

tjera në tregun vendor dhe tregjet e jashtme; shërbime këshilluese për menaxhimin e 

biznesit; konsulta për menaxhim personeli; konsulta për menaxhim biznesi; reklamim 

nëpërmjet postës; desiminim i materialit reklamues; asistencë menaxhimi komercial ose 

industrial; përditësim i materiait reklamues; ekspert të efiksitetit; auksion; hulumtim tregu; 

vlerësime biznesi; hulumtim për qëllime biznesi, kërkim biznesi; reklamim; shërbime 

marketingu dhe shërbime lidhur me marëdhëniet me publikun; shërbime lidhur me 

reklamimet; marëdhinie me publikun; reklamim televizioni; parshikime ekonomike; analiza 

të kostos së çmimit; informata biznesi; sondazh opinioni; menaxhim i skedave 

kompjuterike; futje dhe nxjerje e të dhënave në formë standarde për rivendosje me 

aplikacione vetanake; procesuim administrativ i të dhënave; menaxhim kompjuterik i të 

dhënave nga data baza (shërbime administrative); ekstrakte nga transaksionet llogaritare; 

gjendje e llogarisë nga transaksionet të huaja këmbimore; Përgatitja e pasqyrave të 

angazhimeve në lidhje me operacionet e pagesave jashtë vendit; hartimin e listës të 

këmbimit të monedhës dhe listës së këmbimit të biznesit; futje dhe nxjerje e të dhënave me 

aplikacione vetanake; futje e të dhënave për statistikë të brendshme.   

36   Shërbime bankare dhe financiare, do me thënë planifikim financiar dhe konsulta, 

përfshirë objektivat investuese dhe të ardhurat; mbledhje dhe analizë e informatave; hartim 

i planeve financiare për klientët; implementim dhe kryerje e planit financiar; monitorim i 

implementimit të planit financiar; koordimin i planifikimeve financiare; planifikim 

financiar për familje; kryerje e operacioneve bankare aktuale nëpërmjet llogarisë së artë 

(llogari për pagesën e interesit më të lartë se llogaritë tjera); koordinim i konsultave dhe të 

gjitha marrëveshjeve financiare; menaxhim i aseteve finansiare të klientëve, posaqërisht 

sigurim të shërbimeve të menaxhimit të aseteve individuale (praktim i sherbimeve 

ekonomike) në mbajtjen sigurimin e fondeve investuese; investim në kompnaitë investuese, 

fondeve reciproke, në kompani të pensioneve dhe fonde të pensioneve në tregjet vendore 

dhe në tregjet e huaja të kapitalit; konsultime taksash në lëmin e planifikimit vendor dhe 

ndërkombëtar; konsultime investuese; konsultime për patundshmëri, domethënë konsulta 

lidhur me planifikimin e investimeve; konsulta dhe asistencë lidhur me përcaktimin e 

relacioneve pronësore dhe ekzekutimin e projekteve; regjistrim i të drejtës së pronësisë 

(akte notariale); shërbime ndërmjteësimi lidhur me tregjet e patundshmërisë; shërbime 

ndërmjetësimi lidhur me sigurimin e informatave për ngjarjet në tregjet e kapitalit 

Evropian; konsulta lidhur me blerjen dhe shitjen e letrave me vlerë; konsulta në investime 

dhe njoftime dhe mbështetje analitike në tregëtinë e tregjeve globale të kapitalit; konsulta 

pensioni; konsulta lidhur me skemat vullnetare të pensioneve; kryerje e shërbimeve për 

rënditjen e standardeve bankare, posaçërisht grumbullim i depozitave dhe të gjitha llojeve 

të kontributeve në para nga individë dhe subjekte legale, shërbime lidhur me depozitat dhe 

sigurimin e tyre; kreditim/grante kredi nga këto fonde për logari të vet, përfshi kreditë e 

konsumatoreve, kredive hipotekare, dhe financimin e tregut komercial; financim; 

sponzorim financiar; investime kapitale; grumbullim, analiza dhe sigurim të informatave 

lidhur me kreditimin e subjekteve juridike; shërbime ndërmjetësimi lidhur me përmbylljen 

e kredive dhe transaksioneve kreditore; garancë dhe marëveshje të shkurtëra, posaqërsiht 

marje dhe lëshim të sigurisë, grancave dhe sigurimeve të tjera; lëshim dhe administrim i 

instruksioneve të pagesave (pagesa, kredi dhe kartelave debitore, qeqeve të udhëtimit, 

shenjave të vlerës, kambialeve); riblerje të qeqeve dhe kambialeve; verifikim të qeqeve; 
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menaxhim me instrumenteve ekzekutive financiare; tregti me mjete të huaja pagese, përfshi 

transkasione këmbimi; shërbime finansiare; kursime bankare; ndërmjetësime finansiare; 

agjenci akomodimi (apartamente dhe banesa); ndërmjetësim doganor; sigurim nënshkrimi 

dhe sigurim ndërmjetësimi, lidhur me sigurimet, posaqërisht në lidhje me shitjen e polisave 

të sigurimeve; konsulta dhe informata që kanë të bëjnë me sigurimet; sigurim jetësor; 

sigurime ndërkombëtare, përfshirë asistencat ne udhëtim dhe asistencën shëndetsore; 

sigurim të depozitave, sigurim të pronës dhe sigurim personal; evaulim financiar (sigurime, 

veprime bankare, patundshmërisë); shërbime lidhur me sigurimet e huaja dhe vendore 

(depozitim, blerje, shitje, eksploatim, shërbime ndërmjetësimi që janë në lidhje me letrat 

me vlerë); faktorizim; lizinë finasiare (lizinë); operacione të pastrimit financiar (këmbime); 

analiza financiare; vlerësime financiare; vlerësime fiskale; vlerësim i patundshmërisë; 

menaxhim i patundshmërisë; lizinë e patundshmërisë; bursë ndërmjetësimi; kuotizacion i 

bursës; kredi kolaterale; shërbime mirëbesimi; depozitime me vlerë; shërbime të sigurimit 

të depozitimeve; menaxhim i kutive të 

sigurimit të depozitimeve dhe huazim i kasafortave; sigurim i operacioneve pagesore; 

mbledhje e fondeve bamirëse; organizim i mbledhjes të qerave; mbledhje e qerasë; dhënie 

me qira të lokaleve afariste; shërbime elektronike bankare për individë dhe subjekte juridik, 

posaçërisht pranim i të gjitha llojeve të kontributeve monetare nga individë dhe persona 

juridik; ekzekutim i transaksione lidhur me operacionet pagesore; menaxhim i pagesave të 

jashtme; lëshim dhe marje kredish; riblerje e qeqeve dhe kambialeve; lëshim i kartelave të 

sigurimit dhe kreditore; blerje, shitje të aksioneve të huaja dhe vendore; marje dhe dhënien 

e sigurisë dhe garancisë dhe pranimin e detyrimeve të tjera të cilat mund të përmbushen në 

para për klientët tonë; blerje dhe rivendosje kredish; transfere parash; transferta të 

brendshme parash; monitorim i gjendjes aktuale të llogarisë së transaksionit; deklarata 

transaksioni dhe transaksioni; transfer elektronik i fondeve; transferta elektronike 

financiare, posaçërisht transferta të fondeve, valutave dhe disbursimeve, monitorim i 

transfertave dhe hyrjeve, monitoring të transfertave që janë në përpunim; transferta parash 

nga llogaritë e transaksionit të parave; shpërndarje e parave të hyra; monitrim i gjendjes së 

llogarisë i llogarisë së transaksionit të parave; monitorim llogarie; shërbime ndërmjetësimi 

lidhur me informatat për shërbimet bankare, operimin e kartelave kreditore, lëvizjes në 

logaritë kursimore dhe formave tjera të menaxhimit nëpërmjet postës elektronike; 

shërbimet e përmendura ofrohen online nga baza e kompjuterit dhe nëpërmjet internetit, si 

dhe nëpërmjet personelit bankar; operime të llogarive transaksionale; operime të llogarive 

transaksionale të këmbimeve për të huaj.   

38   Shërbime të telekomunikacionit, posaçërisht me sisteme sinjalizuese dhe/ose sisteme 

elektrike dhe elektronike, posaçërisht telekomunikime nëpërmjet telefonit celular, me 

terminale kompjuterike, telefonave, telefonave celular, postës elektronike, faksit, telegrafit, 

teleksit, shërbimeve të numërimit (paging) dhe transmetimeve dhe kabllovike; ndihmësa 

transmeti të kompjuterit të mesazheve dhe imazheve; transmetim i të dhënave, 

dokumenteve dhe mesazheve nga sistemi kompjuterik i ndërlidhur nga telefoni ose në 

formë elektronike; shërbime të integruara të performuara nëpërmjet rrjetit digjital të 

telefonisë, do me thënë transmetim i fjalëve të folura, imazheve, teksteve dhe të dhënave; 

komunikime via telefonave celular ose linjave fikse; informata lidhur me shërbimet 

telekomunikuese; dhënie me qira të pajisjeve për telekomunikim; transmetim satelitor; 

shërbime të rrjetit digjital të telekomunikimit; shërbime ndërmjetësimi lidhur me 

transmetimin e informatave lidhur me shërbimet bankare, operimit të kartelave kreditore, 
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lëvizjet në llogaritë e kursimeve dhe formave të tjera të menaxhimit nëpërmjet telefonit, 

telefonit celular dhe faksit   

39   Transport; sigurim i transporteve të paravetë, sigurim, të mallrave dhe gjërave të tjera 

të vlefshme; shërbime shpedicioni; magazinim i mallrave; shpërndarje e mallrave; 

magazinim; qiradhënje e magazinave; qiradhënje e veturave   

41    Publikim i teksteve (të ndryshëm nga tekstet reklamuese); instruksione dhe trajnime në 

lëmin bankare; instruksion dhe arsimim në lëmin e telekomunikimeve; aranzhim, 

udhëheqje dhe mbajtje e kolukfiumeve, konferencave, kongreseve, seminareve dhe 

simpoziumeve; informata edukimi; organizim i ekspozitave për qëllime edukative ose 

kulturore; rregullim dhe udhëheqje e takimeve të punës (workshops); orientim profesional 

(këshilla lidhur me arsimim dhe trajnime); procesuim digjital të gjuhëve dhe imazheve; 

mikrofilme.   

42   Qiradhënie të kompjuterëve; programim i kompjuterëve; shërbime të dizajnit të artit 

grafik; dizajn industrial; krijim dhe mirëmbajtje e ueb faqeve për të tjerët; konvertim i 

programeve të kompjuterit dhe të dhënave (të ndryshme nga konvertimi fizik); konvertim i 

të dhënave ose dokumenteve nga të dhëna fizike në të dhëna elektronike; projekt studime; 

planifikim i sistemeve kompjuterike; zhvillim, 

shërbime konsultimi dhe planifikimi për projekte dhe/ose softueri dhe sistemeve 

informative; shërbime kompjuterike për kërkime dhe qëllime referuese në lëmin e 

menaxhimit, finansa, operimet bankare dhe lajme; qiradhënie të softuerëve kompjuterik; 

rikonstruktim i bazës të dhënave; mirëmbajtje të softuerit kompjuterik; analiza të sistemeve 

kompjuterike; konsulta kompjuterike; hulumtim shkencor dhe industrial; hulumtim teknik, 

për të tjerët lidhur me kompjuterët, paisjeve kompjuterike, paisjeve periferike të komjuterit 

dhe pjesëve të telekomunikimit; rikonstruktim i bazës së të dhënave; testim i mallrave; 

zhvillim dhe hulumtim; projekte studimore, kontroll teknik, në lidhje me rrjetet dhe 

sistemet telekomunikiuese, rrjetet e komunikimit dhe telefoninë celulare; dizajn dhe 

zhvillim i softuerit kompjuterik dhe bazës së të dhënave kompjuterike; konsulta teknike që 

nuk janë të përfshira në klasat tjera   

45   Regjistrime të drejtës së pronësisë (akteve notariale); shërbime juridike, posaçërisht 

konsulta juridike lidhur me ligjet bankare dhe financare, në lëmin e ligjit për kompanitë, 

ligjit për regjistrimin e pronës së tokës, konsulta dhe asistencë lidhur me hulumtimin për 

përfaqësues juridik lokal dhe të huaj dhe këshilltar njuridik, menaxhim i të gjitha 

transaksioneve ligjore lidhur me tarifat a avokatëve, bazuar në marëveshje të veqantë dhe 

autorizime të veqanta; hulumtime ligjore.   

 

 

 

(111)  21567 

(151)  07/11/2017 

(181)  14/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1175 

(732)  KAM DOO  ul. Industriska bb, 1000 

Skopje, MK 

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

Agushi Nr. 114 

 
 

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

konservuara, thara dhe të ziera, xhele, xheme, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi; margarinë; pure nga molla; përgatitje nga pemët e përpunuara; gjalpë; gjalpë nga 

kakao për ushqim; komposto; salcë nga brusnica (komposto); pemë të kristalizuara; pemë të 

ngrira; pemë të karamelizuara; reçele; qull pemësh; xhele pemësh; salata pemësh; zhelatinë   

30   Çaj, kakao, sheqer, oriz; tapioka, sago; miell dhe prodhime nga drithërat, bukë, 

prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur për pjekje, krip, 

mustardë; uthull, salca (si erëza), erëza; akull; krem çokollate; krem me kakao, mus nga 

çokollata, marcipan; salca të ëmbla; derdhje nga çokollata.   

35   Shpallje; udhëheqje pune; administrim me punët; shërbime të eksport-importit dhe 

shitje me shumicë dhe pakicë të: mishit, peshkut, shpendëve dhe gjahut, përpunimeve të 

mishit, pemëve dhe perimeve të konservuara, ngrira, thara dhe të ziera, xheleve, reçeleve, 

kompostos, vezëve, qumshtit dhe prodhimeve të qumshtit, pures nga molla, përgatitjeve 

nga pemët e përpunuara, gjalpit, gjalpit nga kakao për ushqim, kompostos, salcës nga 

brusnica (komposto), pemëve të kristalizuara, pemëve të ngrira; pemëve të karamelizuara, 

reçelit, qullit nga pemët, xheleve nga pemët, salatave nga pemët, xhelatinës; çajit, kakaos, 

sheqerit, orizit, tapiokës, sagos; miellit dhe prodhimeve të drithit, bukës, prodhimeve nga 

brumi dhe ëmbëlsirave, akullores; mjaltit, melasës; majas, pluhurit për pjekje, kripës, 

mustardës; uthullës, salcave (si mëlmesa); mëlmesave; akullit; kremës së çokollatës; kremit 

me kakao, musit nga çokollata, marcipanit; salcave të ëmbla; derdhjeve nga çokollata   

 

 

 

(111)  21568 

(151)  07/11/2017 

(181)  15/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1180 

(732)  Genericon Pharma  Gesellschaft 

m.b.H.  Hafnerstrasse 211, 8054 Graz , AT 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  LOSARCOMP 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  21569 

(151)  07/11/2017 

(181)  15/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1181 

(732)  “ MAGIC ICE “ Joint Stock Company 

Zona Industriale, Lipjan, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 

(540)  M fit 
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(511) 29   Mish, peshku, shpezëve dhe kafshëve të gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

të konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra dhe yndyra ushqimore; ushqime dhe substanca dietike të pa adaptueshme 

për përdorim në medicinë ( të përfshira në klasën    

30    Akullore; akujt e ujit, ëmbëlsira të ngrira,  akuj të butë , biskota të ngrira, jogurt i 

ngrirë; , jogurt i ngrirë; agjentët lidhës për të bërë akullore dhe / ose akujt e ujit dhe / ose 

ëmbëlsira të ngrira dhe / ose biskota të ngrira dhe / ose akuj të butë dhe / ose jogurt të 

ngrirë; miell gruri, miell misri, miell soje, miell tapiokë për ushqim, miell - produkte 

mulliri; preparatet e  drithërave; produktet ushqimore që kanë një bazë të orizit, miellit, 

tërshërës ose drithërave   

35    Akullore; akujt e ujit, ëmbëlsira të ngrira,  akuj të butë , biskota të ngrira, jogurt i 

ngrirë; , jogurt i ngrirë; agjentët lidhës për të bërë akullore dhe / ose akujt e ujit dhe / ose 

ëmbëlsira të ngrira dhe / ose biskota të ngrira dhe / ose akuj të butë dhe / ose jogurt të 

ngrirë; miell gruri, miell misri, miell soje, miell tapiokë për ushqim, miell - produkte 

mulliri; preparatet e  drithërave; produktet ushqimore që kanë një bazë të orizit, miellit, 

tërshërës ose drithërave   

 

 

 

(111)  21571 

(151)  07/11/2017 

(181)  15/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1182 

(591)  E kaltër e hapur, e kaltër e errët, e 

bardhë 

(732)  “ MAGIC ICE “ Joint Stock Company 

Zona Industriale, Lipjan, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshku, shpezëve dhe kafshëve të gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

të konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra dhe yndyra ushqimore; ushqime dhe substanca dietike të pa adaptueshme 

për përdorim në medicinë ( të përfshira në klasën 29   

30   Akullore; akujt e ujit, ëmbëlsira të ngrira,  akuj të butë , biskota të ngrira, jogurt i 

ngrirë; , jogurt i ngrirë; agjentët lidhës për të bërë akullore dhe / ose akujt e ujit dhe / ose 

ëmbëlsira të ngrira dhe / ose biskota të ngrira dhe / ose akuj të butë dhe / ose jogurt të 

ngrirë; miell gruri, miell misri, miell soje, miell tapiokë për ushqim, miell - produkte 

mulliri; preparatet e  drithërave; produktet ushqimore që kanë një bazë të orizit, miellit, 

tërshërës ose drithërave   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   
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(111)  21572 

(151)  07/11/2017 

(181)  15/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1183 

(732)  Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  NUSSINI 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Vafle nga lajthia dhe çokolata ( përpos produkteve ushqimore te ngrira  të  

mbuluara me çokolatë); çokolata, pjekurina dhe ëmbëlsira te prodhuara me lajthi (përpos 

produkteve ushqimore  te ngrira).   

 

 

 

(111)  21574 

(151)  07/11/2017 

(181)  15/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1184 

(591)  kuqe, bardhë,verdhë, gjelbërt-bojë 

kafe 

(732)  Franck d.d. Vodovodna 20,  

 10000 Zagreb, HR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaj   

 

 

 

(111)  21575 

(151)  07/11/2017 

(181)  15/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1185 

(732)  CHINA COSCO SHIPPING 

CORPORATION LIMITED 628, 

MINGSHENG ROAD, SHANGHAI PILOT 

FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, CN 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina  

 

(540)   
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(511) 12   Hidroavionë; shasi të automjeteve; varka, trupa të anijeve; anije; jahte; vinça 

davit për varka; lundra; hinka kanalizuese për anije; direkë (tra) horizontal për varka.   

36   Nënshkrime të sigurimeve; shërbime brokeri për sigurime; shërbime financuese; 

shërbime të bankës; investime të kapitalit; vlerësime të artit; menaxhim të patundshmërive; 

shërbime brokeri ër financa dhe doganë; shërbime të garancive; mbledhje të fondeve për 

bamirësi; shërbime të kujdestarisë; kreditime kundrejt sigurisë; nënshkrime të sigurimeve 

detare.   

37   Konsulencë për ndërtimtari; ndërtimtari; ndërtim nënujor; ndërtime të limaneve; 

shpuarje të bunarëve; instalime, mirëmbajtje dhe riparime të makinerive; shërbime të 

riparimeve të automjeteve; mbrojtje kundër ndryshkut; mirëmbajtje dhe riparime të 

kontejnerëve për magazinim; riparime nënujore; ndërtime në det të hapur të pajisjeve 

komplete lundrimi dhe anijeve; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të pajisjeve lundrimi dhe 

anijeve në det të hapur; ndërtim, instalim, lidhur me anijet detare, varkat dhe strukturat në 

det të hapur; informata lidhur me ndërtimet detare dhe ndërtimet e pajisjeve të lundrimit 

dhe anijeve në det të hapur.   

39   Transport; brokerim (ndërmjetësim) të transportit; transportim të udhëtarëve; paketim 

të mallrave; pilotim; dhënie me qira të anijeve; shërbime të brokerimit për anije; transport 

ajror; dhënie me qira të automjeteve; magazinime; dhënie me qira të kontejnerëve për 

magazinim; operime të bllokimeve të kanaleve; shërbime të ndërlidhjes për mesazhe apo 

mallrave; aranzhime të transportit udhëtar; tranportime përmes tubacioneve; logjistikë të 

transportimeve; shërbime të transportimit më lundra të sheshta; ngarkim-shkarkim; 

transportim në lumë; transportim detar; transportim me veturë; transport të ngarkesave me 

shumicë; transport përmes tërheqjes; transportim të anijeve të kënaqësisë (pushimeve); 

transportim të ngarkesës, gjegjësisht transport të mallrave; transport me anije; transport më 

barkë (lundër); dhënie me qira të vagonave hekurudhor.   

 

 

 

(111)  21578 

(151)  07/11/2017 

(181)  15/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1186 

(732)  CHINA COSCO SHIPPING 

CORPORATION LIMITED 628, 

MINGSHENG ROAD, SHANGHAI PILOT 

FREE TRADE ZONE, SHANGHAI, CN 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 

10000 Prishtina 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Hidroavionë; shasi të automjeteve; varka, trupa të anijeve; anije; jahte; vinça 

davit për varka; lundra; hinka kanalizuese për anije; direkë (tra) horizontal për varka.   

36   Nënshkrime të sigurimeve; shërbime brokeri për sigurime; shërbime financuese; 

shërbime të bankës; investime të kapitalit; vlerësime të artit; menaxhim të patundshmërive; 
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shërbime brokeri ër financa dhe doganë; shërbime të garancive; mbledhje të fondeve për 

bamirësi; shërbime të kujdestarisë; kreditime kundrejt sigurisë; nënshkrime të sigurimeve 

detare.   

37   Konsulencë për ndërtimtari; ndërtimtari; ndërtim nënujor; ndërtime të limaneve; 

shpuarje të bunarëve; instalime, mirëmbajtje dhe riparime të makinerive; shërbime të 

riparimeve të automjeteve; mbrojtje kundër ndryshkut; mirëmbajtje dhe riparime të 

kontejnerëve për magazinim; riparime nënujore; ndërtime në det të hapur të pajisjeve 

komplete lundrimi dhe anijeve; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të pajisjeve lundrimi dhe 

anijeve në det të hapur; ndërtim, instalim, lidhur me anijet detare, varkat dhe strukturat në 

det të hapur; informata lidhur me ndërtimet detare dhe ndërtimet e pajisjeve të lundrimit 

dhe anijeve në det të hapur.    

39   Transport; brokerim (ndërmjetësim) të transportit; transportim të udhëtarëve; paketim 

të mallrave; pilotim; dhënie me qira të anijeve; shërbime të brokerimit për anije; transport 

ajror; dhënie me qira të automjeteve; magazinime; dhënie me qira të kontejnerëve për 

magazinim; operime të bllokimeve të kanaleve; shërbime të ndërlidhjes për mesazhe apo 

mallrave; aranzhime të transportit udhëtar; tranportime përmes tubacioneve; logjistikë të 

transportimeve; shërbime të transportimit më lundra të sheshta; ngarkim-shkarkim; 

transportim në lumë; transportim detar; transportim me veturë; transport të ngarkesave me 

shumicë; transport përmes tërheqjes; transportim të anijeve të kënaqësisë (pushimeve); 

transportim të ngarkesës, gjegjësisht transport të mallrave; transport me anije; transport më 

barkë (lundër); dhënie me qira të vagonave hekurudhor.   

 

 

 

(111)  21579 

(151)  07/11/2017 

(181)  16/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1187 

(732)  OVS  S.p.A.  Via Terraglio, 17  

30174 Mestre Venezia (VE), IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  NICE & CHIC  

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; produktet e bëra nga këto material, të cilat nuk 

përfshihen në klasat e tjera; lëkurë të kafshëve; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për 

diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh   

25   Veshje; këpucë; kapela.    

35   Reklama; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; shërbime të shitjes me pakicë; 

shërbime online të shitjes me pakicë; menaxhimin e dyqaneve të ndryshme; dyqane dhe 

outlete; shërbime të françizës; organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë ndaj klientit, zbritje të çmimeve, skemat nxitëse dhe promovuese, duke 

përfshirë nëpërmjet internetit   
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(111)  21581 

(151)  07/11/2017 

(181)  16/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1188 

(732)  OVS  S.p.A.  Via Terraglio, 17  

30174 Mestre Venezia (VE), IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  ROSA THEA  

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; produktet e bëra nga këto material, të cilat nuk 

përfshihen në klasat e tjera; lëkurë të kafshëve; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për 

diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh   

25   Veshje; këpucë; kapela.    

35   Reklama; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; shërbime të shitjes me pakicë; 

shërbime online të shitjes me pakicë; menaxhimin e dyqaneve të ndryshme; dyqane dhe 

outlete; shërbime të françizës; organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë ndaj klientit, zbritje të çmimeve, skemat nxitëse dhe promovuese, duke 

përfshirë nëpërmjet internetit   

 

 

 

(111)  21584 

(151)  07/11/2017 

(181)  16/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1189 

(732)  OVS  S.p.A.  Via Terraglio, 17  

30174 Mestre Venezia (VE), IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  MAN CODE 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; produktet e bëra nga këto material, të cilat nuk 

përfshihen në klasat e tjera; lëkurë të kafshëve; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për 

diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh   

25   Veshje; këpucë; kapela.    

35   Reklama; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; shërbime të shitjes me pakicë; 

shërbime online të shitjes me pakicë; menaxhimin e dyqaneve të ndryshme; dyqane dhe 

outlete; shërbime të françizës; organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë ndaj klientit, zbritje të çmimeve, skemat nxitëse dhe promovuese, duke 

përfshirë nëpërmjet internetit   
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(111)  21585 

(151)  07/11/2017 

(181)  16/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1190 

(732)  OVS  S.p.A.  Via Terraglio, 17  

30174 Mestre Venezia (VE), IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  PRIVACY 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; produktet e bëra nga këto material, të cilat nuk 

përfshihen në klasat e tjera; lëkurë të kafshëve; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për 

diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh   

25   Veshje; këpucë; kapela   

35   Reklama; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; shërbime të shitjes me pakicë; 

shërbime online të shitjes me pakicë; menaxhimin e dyqaneve të ndryshme; dyqane dhe 

outlete; shërbime të françizës; organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë ndaj klientit, zbritje të çmimeve, skemat nxitëse dhe promovuese, duke 

përfshirë nëpërmjet internetit   

 

 

 

(111)  21587 

(151)  07/11/2017 

(181)  16/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1191 

(732)  OVS  S.p.A.  Via Terraglio, 17  

30174 Mestre Venezia (VE), IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  PROJECT  

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; produktet e bëra nga këto material, të cilat nuk 

përfshihen në klasat e tjera; lëkurë të kafshëve; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për 

diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh   

25   Veshje; këpucë; kapela   

35   Reklama; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; shërbime të shitjes me pakicë; 

shërbime online të shitjes me pakicë; menaxhimin e dyqaneve të ndryshme; dyqane dhe 

outlete; shërbime të françizës; organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë ndaj klientit, zbritje të çmimeve, skemat nxitëse dhe promovuese, duke 

përfshirë nëpërmjet internetit   
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(111)  21588 

(151)  07/11/2017 

(181)  16/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1192 

(732)  OVS  S.p.A.  Via Terraglio, 17  

30174 Mestre Venezia (VE), IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  NYMOS 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; produktet e bëra nga këto material, të cilat nuk 

përfshihen në klasat e tjera; lëkurë të kafshëve; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për 

diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh   

25   Veshje; këpucë; kapela.    

35   Reklama; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; shërbime të shitjes me pakicë; 

shërbime online të shitjes me pakicë; menaxhimin e dyqaneve të ndryshme; dyqane dhe 

outlete; shërbime të françizës; organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë ndaj klientit, zbritje të çmimeve, skemat nxitëse dhe promovuese, duke 

përfshirë nëpërmjet internetit   

 

 

 

(111)  21589 

(151)  07/11/2017 

(181)  16/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1194 

(732)  OVS  S.p.A.  Via Terraglio, 17  

30174 Mestre Venezia (VE), IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  KATE MEE 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; produktet e bëra nga këto material, të cilat nuk 

përfshihen në klasat e tjera; lëkurë të kafshëve; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për 

diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh   

25   Veshje; këpucë; kapela.    

35   Reklama; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; shërbime të shitjes me pakicë; 

shërbime online të shitjes me pakicë; menaxhimin e dyqaneve të ndryshme; dyqane dhe 

outlete; shërbime të françizës; organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë ndaj klientit, zbritje të çmimeve, skemat nxitëse dhe promovuese, duke 

përfshirë nëpërmjet internetit.      
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(111)  21591 

(151)  07/11/2017 

(181)  16/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1195 

(732)  OVS  S.p.A.  Via Terraglio, 17  

30174 Mestre Venezia (VE), IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  J. HART & BROS 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; produktet e bëra nga këto material, të cilat nuk 

përfshihen në klasat e tjera; lëkurë të kafshëve; mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për 

diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh   

25   Veshje; këpucë; kapela.    

35   Reklama; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; shërbime të shitjes me pakicë; 

shërbime online të shitjes me pakicë; menaxhimin e dyqaneve të ndryshme; dyqane dhe 

outlete; shërbime të françizës; organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë ndaj klientit, zbritje të çmimeve, skemat nxitëse dhe promovuese, duke 

përfshirë nëpërmjet internetit   

 

 

 

(111)  21612 

(151)  08/11/2017 

(181)  19/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1197 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation)  One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  VALIVAND 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   

 

 

 

(111)  21613 

(151)  08/11/2017 

(181)  19/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1198 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) 

 One Johnson & Johnson Plaza  

(540)  SHINY DROPS 
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 New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(511) 3   Produkte për kujdesin dhe pastrimin lëkurës dhe flokëve, duke përfshirë 

shamponë, kondicionerë (regjeneratorë), larësa (preparate), sapuna, losionë, pudër dhe vajra 

për trup   

 

 

 

(111)  21614 

(151)  08/11/2017 

(181)  19/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1199 

(591)  Portokalli, Kuqe, Bardhë, Kafe, 

Gjelbër, Zezë 

(732)  “OVAKO”  d.o.o. Mostarsko raskršće 

bb, Sarajevo, BA 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit; pastetë, pastetë 

mishi, pastetë peshku, pastetë mëlçie, pastetë me perime; lyerje mishi, lyrje peshku, lyerje 

perimesh; xhelatinë mishi, xhelatinë peshku, xhelatinë perimesh; mish i konservuar; 

produkte mishi të pasterizuara; supë mishi; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të 

terura dhe të ziera; xhelatinë; komposto; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra 

ushqyes dhe yndyrat   

30   Kafe, çaj, kakao, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago; miel dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, shurup melase; tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë; kripëra, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza, akuj për rifreskim; 

pasteta, lyerje dhe xhelatinë të cilat hyjnë në këtë klasë.   

35   Reklama, publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjeve; reklamime; 

marketing direkt; hulumtime tregu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione 

zyrash; shërbime marketingu, shitje me shumice dhe me pakicë të mishit, peshkut, 

shpezëve, kafshëve të gjuetisë, ekstrakteve të mishit, pastetave, pastetave të mishit, 

pastetave të peshkut, pastetave të mëlçisë, pastetave të perimeve, lyerjeve, lyerjeve të 

mishit, lyerjeve të peshkut, lyerjeve të perimeve, xhelatinave, xhelatinës së mishit, 

xhelatinës së perimeve, mishit të konservuar, produkteve të mishit të pasterizuar, supave të 

mishit; shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve të mishit të pasterizuar, të ngrirë, të 

terur apo të zier, fruta dhe perime; shitje me shumicë dhe pakicë të gjelatinës, gjemërave, 
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komposteve, vezëve, qumështit, produkteve të qumështit, vajra ushqyese, yndyrërave, 

kafesë, çajit, kakaos, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago, miell dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta, ëmbëlsira, akuj, mjaltë, shurup melase, tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë, kripë, mustardë, uthull, salcë (kondimente), erëza, akull për rifreskim   

 

 

 

(111)  21616 

(151)  08/11/2017 

(181)  19/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1200 

(732)   “OVAKO”  d.o.o. Mostarsko raskršće 

bb, Sarajevo, BA 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)  Perfetta 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit; pastetë, pastetë 

mishi, pastetë peshku, pastetë mëlçie, pastetë me perime; lyerje mishi, lyrje peshku, lyerje 

perimesh; xhelatinë mishi, xhelatinë peshku, xhelatinë perimesh; mish i konservuar; 

produkte mishi të pasterizuara; supë mishi; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të 

terura dhe të ziera; xhelatinë; komposto; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra 

ushqyes dhe yndyrat   

30   Kafe, çaj, kakao, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago; miel dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, shurup melase; tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë; kripëra, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza, akuj për rifreskim; 

pasteta, lyerje dhe xhelatinë të cilat hyjnë në këtë klasë   

35   Reklama, publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjeve; reklamime; 

marketing direkt; hulumtime tregu; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione 

zyrash; shërbime marketingu, shitje me shumice dhe me pakicë të mishit, peshkut, 

shpezëve, kafshëve të gjuetisë, ekstrakteve të mishit, pastetave, pastetave të mishit, 

pastetave të peshkut, pastetave të mëlçisë, pastetave të perimeve, lyerjeve, lyerjeve të 

mishit, lyerjeve të peshkut, lyerjeve të perimeve, xhelatinave, xhelatinës së mishit, 

xhelatinës së perimeve, mishit të konservuar, produkteve të mishit të pasterizuar, supave të 

mishit; shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve të mishit të pasterizuar, të ngrirë, të 

terur apo të zier, fruta dhe perime; shitje me shumicë dhe pakicë të gjelatinës, gjemërave, 

komposteve, vezëve, qumështit, produkteve të qumështit, vajra ushqyese, yndyrërave, 

kafesë, çajit, kakaos, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago, miell dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat, bukë, pasta, ëmbëlsira, akuj, mjaltë, shurup melase, tharmë buke, 

pluhur për pjekurinë, kripë, mustardë, uthull, salcë (kondimente), erëza, akull për rifreskim   
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(111)  21618 

(151)  08/11/2017 

(181)  19/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1201 

(732)  N.T.P. LIRI Ukë Bytyqi pn, 20000 

Prizren, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  LIRI 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Fruta, perime dhe patate të konservuara, të ngrira, të thara ose gatuara; mbushës 

ose përzierje për përgatitjen e vakteve të gatshme ose gjysmë të gatshme dhe mbulesa për 

bukë, duke u përbërë kryesisht nga prodhimet e përmendura më lart; bimë mjekësore të 

thara; mish i freskët i ngrirë ose i konservuar; peshk; shpendë dhe mish gjahu; prodhime 

ushqimore me origjinë nga deti; mbushës ose përzierje për përgatitjen e vakteve; vakte të 

gatshme ose gjysmë të gatshme dhe mbulesa për bukë, duke u përbërë kryesisht nga keto 

prodhimet e fundit; supa; qumësht; prodhime qumështi, kryesisht gjalpë, djathë, krem 

qumështi, kos, gjizë, qumësht me përmbajtje të lartë yndyre, kefir,kos i ëmbël, mbushës ose 

përzierje për përgatitjen e vakteve, vakte te gatshme ose gjysmë të gatshme dhe mbulesa 

për bukë duke u përberë kryesisht nga këto prodhimet fundit; pije bazë qumështil 

marmelate; reçel; turshi; vajra dhe yndyra të ngrënshme; mbushës ose përzierje për 

përgatitjen e vakteve; vakte të gatshme dhe gjysmë të gatshme dhe mbulesa për bukë duke 

u përberë kryesisht nga këto prodhimet e fundit; ushqime të gatshme të përgatitura nga 

substanca proteinike për aditivë, vakte në formën e copave të bujonit dhe të miellit   

30   Miell, drithëra, prodhime drithi për konsum nga njerëzit; gjithashtu në paketa për zierje 

dhe paraprakisht të ziera ose të dehidruara; makarona; mbulesa për bukë, vakte të gatshme 

ose gjysmë të gatshme, zemer dhe thyerje vaktesh, të gjitha duke u përbër kryesisht nga 

prodhimet e përmendura më lart ose me aditivë të patateve, mishit, peshkut, shpendeve, 

perimeve, beharnave; çaj; kafe; kafe sorrogate; kako; pije çokollate; gjithashtu prodhimet e 

përmendura më lart në formë të ekstraktuar (lëngu ose të thara), si pije të gatshme, si dhe në 

paketat, gjithashtu prodhimet të pjekura në furrë ose ëmbëlsira dhe mbulesave për 

prodhime prej brumi, që të gjitha duke u përbër në radhë të parë nga këto prodhimet e 

fundit; turshi, sheqer, mjaltë, salca (ku përfshihen majonezat), sheqerka të pa trajtuara me 

medikamente; akuj, akullore, prodhime akulloreje, ëmbëlsira të ngrira, bukë kek, biskota, 

pasta, pemë të sheqerosura, deserte, çokollatë, artikuj prej çokollate, mbushës për prodhime 

të pjakura në furrë  ëmbëlsira dhe mbushës për prodhime prej brumi dhe zemer të përgatitur 

nga këto prodhimet e fundit   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijes; strehim i përkohshëm; rezervime strehimi 

me ushqim; shërbime të katering   
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(111)  21726 

(151)  10/11/2017 

(181)  28/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1231 

(591)  E kuqe, e kaltër 

(732)  IIC-Intersport International 

Corporation GmbH Wölflistrasse 2, CH-

3006 Bern, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Publicitet; menaxhim biznesi dhe konsulencë, ndihmesë dhe konsulencë në 

menaxhimin e biznesit për dyqanet e sportit dhe qendra e sportit; dekorim të dritareve të 

shitoreve; demonstrim të mallrave; shpërndarje të materialeve reklamuese, studime të 

marketingut, agjenci për import-eksport; dhënie më qira të hapësirës reklamuese; dhënie me 

qira të materialeve reklamuese; organizime të ekspozitave për qëllime komerciale dhe 

reklamuese; promocione të shitjeve (për tjerët); publikime të teksteve reklamuese, 

reklamime përmes radios, reklamime përmes televizionit; promocione përmes publicitetit 

(sposorizimit); bashkimin për qëllime të tjerëve të produkteve të ndryshme, gjegjësisht 

veshjeve, këpucëve, mbulesave të kokës, veshjeve të sportit, këpucave të sportit, pajisjeve 

dhe veglave të sportit (përpos transportit të tyre) duke u mundësuar konsumatorëve kështu 

që të i shohin dhe blejnë ato në atmosferë komode; shërbime të dyqaneve të shitjes me 

pakicë në fushën e veshjeve, veshjeve për sport dhe produkteve të sportit; shërbime të 

ofruara përmes një dhënësi të licensuar apo të licensuari për shërbime franshizë, gjegjësisht 

transferimin (ofrimin) e diturisë komerciale   

 

 

 

(111)  21465 

(151)  02/11/2017 

(181)  29/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1241 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  LACTOSOLV 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   
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(111)  21952 

(151)  29/01/2018 

(181)  04/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1265 

(591)  E  bardhë, e kaltërt e mbyllur, e kaltert 

e qelur, e gjelbert e mbyllur, e gjelbert e 

qelur. 

(732)  Ramadan Haziri Adresa: A.Presheva  

XII/229 - Gjilan, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobilje, pasqyra, korniza foto; papunuara ose gjysmë të punuar kockave, bri, 

fildish, lapat e balenave apo nënë-e-perla; predha; argjile e bardhe; qelibar verdhë   

 

 

 

(111)  21482 

(151)  02/11/2017 

(181)  06/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1275 

(732)  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 dhe detergjente; preparate kozmetike; parfume; temjan; pasta për dhëmbë   

 

 

 

(111)  21810 

(151)  21/11/2017 

(181)  19/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1342 

(732)  Janssen Sciences Ireland UC Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island County Cork, 

IE 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  LEXIBITY 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   
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(111)  21645 

(151)  08/11/2017 

(181)  20/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1351 

(591)  E bardha dhe e zeza 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53  

71 000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutikeProdukte farmaceutike   

35    Reklama; menaxhimi i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës   

 

 

 

(111)  21647 

(151)  08/11/2017 

(181)  21/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1355 

(591)  e kuqe, e verdhe, e kafte, dhe e bardhe 

(732)  Blerim Murtezaj Ntp “Loni Trade”  Rr 

Azem Bejta, Skenderaj, KS 

(740)    

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja,caji,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale;miellidhe produktet e 

drithërave,buka,bërumërat dhe ëmbëlsirat,akulloret;mjalta,melmesa;tharmi,pluhuri për 

pjekje,kripa mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat;erëzat;akulli.   
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(111)  21649 

(151)  08/11/2017 

(181)  21/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1356 

(732)  Janssen Sciences Ireland UC Eastgate 

Village, Eastgate, Little Island 

County Cork, IE 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  YUPRIZ 

 
 

     

 
 

 

(511) 5    Preparate farmaceutike humane   

 

 

 

(111)  21651 

(151)  08/11/2017 

(181)  21/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1357 

(732)  Henkel AG & Co. KGaA 

Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, KS 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapune; parfumeri; vajëra esenciale; kozmetikë; locione për flokë; pastë 

dhëmbësh.   

 

 

 

(111)  21652 

(151)  08/11/2017 

(181)  21/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1358 

(732)  LABORATORIOS SALVAT, S.A. C/ 

GALL, 30-36 E-08950 ESPLUGUES DE 

LLOBREGAT (BARCELONA) , ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim medicinal dhe veterinar; preparate sanitare 

për qëllime medicinale; ushqim dietitik dhe substanca të përshtatura për përdorim 

medicinal dhe veterinar, ushqim për foshnjet; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; 
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leukoplaste, materiale për fashim; materiale për dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; 

preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.   

 

 

 

(111)  21656 

(151)  08/11/2017 

(181)  24/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1361 

(732)  HemstedLift – H&S Montageservice 

GmbH Husarenkaserne 2 38108 

Braunschweig, DE 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

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

10000 Prishtinë 

 
 

(540)  hemstedt lift  

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina dhe mjetet e makines; motor dhe makija ( pervjec mjeteve tokesore); 

transportim makine per bashkim te komponenteve ( pervec mjeteve tokesore); orendi 

bujqesore ndryshe dore-operuar; inkubatore per veze; makina automatike shitese. Perfshin 

kryesisht makina, vegla pune, motored he mjetet   

37   Ndertimi I ndertesave; riparime; sherbime te instalimit   

 

 

 

(111)  21657 

(151)  08/11/2017 

(181)  24/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1362 

(591)  E zeze, kaltert e mbyllet; hiri  

(732)  HemstedtLift – H&S Montageservice 

GmbH Husarenkaserne 2 38108 

Braunschweig, DE 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

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

10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina dhe mjetet e makines; motor dhe makija ( pervjec mjeteve tokesore); 

transportim makine per bashkim te komponenteve ( pervec mjeteve tokesore); orendi 

bujqesore ndryshe dore-operuar; inkubatore per veze; makina automatike shitese. Perfshin 

kryesisht makina, vegla pune, motored he mjetet   

37   Ndertimi I ndertesave; riparime; sherbime te instalimit   
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(111)  21658 

(151)  08/11/2017 

(181)  24/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1363 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation)  One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  ONDURLI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   

 

 

 

(111)  21659 

(151)  08/11/2017 

(181)  24/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1364 

(732)  OVS S.p.A.  Via Terraglio, 17  

30174 Venezia Mestre (VE), IT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  UPIM 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkurë të kafshëve; lëkur e kafshëve e përpunuar; 

mbathje dhe valixhe; çadra dhe çadra për diell; bastunë; kamxhik, parzmore dhe takëme 

kuajsh   

25   Veshje; këpucë; kapela   

35   Promocion i shitjeve; shërbimet për menaxhimin e shitjes; reklamim dhe shërbime të 

promocionit të shitjeve; menaxhim i biznesit të dyqaneve; shërbime të shitjes së veshjeve 

me pakicë; shërbime të shitjes së veshjeve me shumicë; shërbimet e reklamave në lidhje me 

veshje; shërbime të shitjes online të veshjeve   

 

 

 

(111)  21661 

(151)  08/11/2017 

(181)  25/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1365 

(591)  kaltërt, bardhë dhe gjelbërt 

 (732)  Asia Pacific Resources International 

Holdings Ltd. Dallas Building,  

(540)   
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7 Victoria Street, Hamilton HM 11, BM 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

 
 

 

(511) 16   Letër, kartuç dhe material për zyre, duke përfshirë letër për shtypje, letër  për 

shkrim dhe për vizatim, letër për makina shkrimi, letër printimi blu, kartuç i bardhë, letër 

për kartolina, facoleta të letrës/letër tualeti, letër tyl (krep) për kopjim, letër për faks, letër 

për letra, shtresa-bazë për tablet, letër pa kopërtina( korica), notesa, bllok për vizatim, 

ushtrimore, shtesa-baza për shkrim, letër  indigo për kopjim; bllok i vogël ngjitës për 

shenime, regjistratorë  letre/mbështjellëse dokumentash(fasciklla), letër ngjitës për 

shenime, zarfa, libra te kontabilitetit, letër me vija, letër xhepi, letër memorandumi, letër 

dhe materiale për mbështjellëje dhe paketim;  facoleta, letër për kopjim ne klasen e  16.   

35   Menaxhment biznesi; administrim biznesi; marketingu direkt, marketingu i 

prodhimeve, sherbimet e shitjës me shumicë të celulozes, letrës, kartuçit dhe produkteve te 

letrës.   

 

 

(111)  21662 

(151)  08/11/2017 

(181)  26/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1368 

(591)   White  (E Bardhë) 

Pantone Green C (E Gjelbërt) 

Pantone 447 C (Hiri e mbylltë) 

(732)  Pozavarovalnica Sava, d.d. Dunajska 

cesta 56, 1000 Ljubljana, SI 

(740)  Ahmet Hasolli  Mujo Ulqinaku 5/1, 

Qyteza Pejton, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Mbulesa e sigurimit, risigurimi, mbulesa e sigurimit te jetes, mbulesa e sigurimit 

te pasurise*, mbulesa e sigurimit shendetesor, mbulesa i sigurimit te aksidentit, mbulesa e e 

sigurimit detar, mbulesa e sigurimit nga zjarri, mbulesa e sigurimit broker, konsulence e 

sigurimit , informacion i sigurimit, operacionet aktuariale, sherbimet aktuariale , mbulesa e 

e sigurimit financiar, mbulesa e shpenzimeve te riparimit (Vleresim financiar), mbulesa dhe 

sigurimi i rrezikshmerise, pergatitja e analizes financiare, sherbimet e financimit, 

operacionet financiare, menaxhim financiar, analiza financiare, investimet kapitale, 

konsulenca financiare, informacioni financiar, sherbime kliringu   

42   Testimi I rregulltesise se automjetit (420195) 

* mbulesa e sigurimit te prones - sigurimit te pasurive te patundshme, sigurimi per garazha, 

sigurimi per gjerat ne shtepi, sigurimet e leshura me pronen, sigurime te lidhura me 

posedime personale 

   

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 67 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

231 

 

(111)  21663 

(151)  08/11/2017 

(181)  26/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1369 

(591)  White  (E Bardhë) 

Pantone Green C (E Gjelbërt) 

Pantone 447 C (Hiri e mbylltë) 

(732)  Pozavarovalnica Sava, d.d. Dunajska 

cesta 56, 1000 Ljubljana,  SI 

(740)  Ahmet Hasolli  Mujo Ulqinaku 5/1, 

Qyteza Pejton, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Mbulesa e sigurimit, risigurimi, mbulesa e sigurimit te jetes, mbulesa e sigurimit 

te pasurise*, mbulesa e sigurimit shendetesor, mbulesa i sigurimit te aksidentit, mbulesa e e 

sigurimit detar, mbulesa e sigurimit nga zjarri, mbulesa e sigurimit broker, konsulence e 

sigurimit , informacion i sigurimit, operacionet aktuariale, sherbimet aktuariale , mbulesa e 

e sigurimit financiar, mbulesa e shpenzimeve te riparimit (Vleresim financiar), mbulesa dhe 

sigurimi i rrezikshmerise, pergatitja e analizes financiare, sherbimet e financimit, 

operacionet financiare, menaxhim financiar, analiza financiare, investimet kapitale, 

konsulenca financiare, informacioni financiar, sherbime kliringu   

42   Testimi I rregulltesise se automjetit (420195) 

* mbulesa e sigurimit te prones - sigurimit te pasurive te patundshme, sigurimi per garazha, 

sigurimi per gjerat ne shtepi, sigurimet e leshura me pronen, sigurime te lidhura me 

posedime personale 

   

 

 

(111)  21665 

(151)  08/11/2017 

(181)  26/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1370 

(732)  Pozavarovalnica Sava, d.d. Dunajska 

cesta 56, 1000 Ljubljana , SI 

(740)  Ahmet Hasolli  Mujo Ulqinaku 5/1, 

Qyteza Pejton, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  Illyria Life 

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Mbulesa e sigurimit, risigurimi, mbulesa e sigurimit te jetes, mbulesa e sigurimit 

te pasurise*, mbulesa e sigurimit shendetesor, mbulesa i sigurimit te aksidentit, mbulesa e e 

sigurimit detar, mbulesa e sigurimit nga zjarri, mbulesa e sigurimit broker, konsulence e 

sigurimit , informacion i sigurimit, operacionet aktuariale, sherbimet aktuariale , mbulesa e 

e sigurimit financiar, mbulesa e shpenzimeve te riparimit (Vleresim financiar), mbulesa dhe 

sigurimi i rrezikshmerise, pergatitja e analizes financiare, sherbimet e financimit, 

operacionet financiare, menaxhim financiar, analiza financiare, investimet kapitale, 

konsulenca financiare, informacioni financiar, sherbime kliringu   

42   Testimi I rregulltesise se automjetit (420195) 
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* mbulesa e sigurimit te prones - sigurimit te pasurive te patundshme, sigurimi per garazha, 

sigurimi per gjerat ne shtepi, sigurimet e leshura me pronen, sigurime te lidhura me 

posedime personale 

   

 

 

 

(111)  21666 

(151)  08/11/2017 

(181)  26/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1371 

(732)  Pozavarovalnica Sava, d.d. Dunajska 

cesta 56, 1000 Ljubljana , SI 

(740)  Ahmet Hasolli  Mujo Ulqinaku 5/1, 

Qyteza Pejton, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  Illyria  

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Mbulesa e sigurimit, risigurimi, mbulesa e sigurimit te jetes, mbulesa e sigurimit 

te pasurise*, mbulesa e sigurimit shendetesor, mbulesa i sigurimit te aksidentit, mbulesa e e 

sigurimit detar, mbulesa e sigurimit nga zjarri, mbulesa e sigurimit broker, konsulence e 

sigurimit , informacion i sigurimit, operacionet aktuariale, sherbimet aktuariale , mbulesa e 

e sigurimit financiar, mbulesa e shpenzimeve te riparimit (Vleresim financiar), mbulesa dhe 

sigurimi i rrezikshmerise, pergatitja e analizes financiare, sherbimet e financimit, 

operacionet financiare, menaxhim financiar, analiza financiare, investimet kapitale, 

konsulenca financiare, informacioni financiar, sherbime kliringu   

42   Testimi I rregulltesise se automjetit (420195) 

* mbulesa e sigurimit te prones - sigurimit te pasurive te patundshme, sigurimi per garazha, 

sigurimi per gjerat ne shtepi, sigurimet e leshura me pronen, sigurime te lidhura me 

posedime personale 

   

 

 

 

(111)  21667 

(151)  08/11/2017 

(181)  27/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1372 

(300)  694168  23/09/2016  CH 

(732)  Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA) FIFA-Strasse 20 

8044 Zürich, CH 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     



Buletini Zyrtar Nr. 67 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

233 

 

 
 

 

(511) 3    Preparate kozmetike; sapunët; preparate kozmetike për banjë; pudra për trup, 

fytyrë, kozmetikë dhe banjë; parfume; losione para dhe pas rrojes; krem rroje; shampone, 

permiresuesit (balsamet); pastë dhëmbësh; shpërlarësit e gojës; shpërlarësit e dhëmbëve; 

rifreskuesit e gojës (frymëmarjes); kremra zbardhues të dhëmbëve; zbardhues dhëmbësh 

(shirita dhe xhel); tableta pastruese jo mjekësore për proteza; deodorantet dhe 

antiperspirantet per perdorim personal; kremra dore, kremra per këmbë, kremra ushqyes, 

kremra të lëkurës, maska per fytyrë; formula kunder rrudhjes; losione kunder plakjes dhe 

hidratues; vajra për kujdes të lëkurës; xhele për kujdes të lëkurës; preparate për pastrimin e 

lëkurës për fytyrë dhe trup; losione mbrojtëse nga dielli dhe kremra për mbrojtje nga dielli; 

spreje për trup për qëllime kozmetike; shampone per fëmijë; vajra per fëmijë; losione per 

fëmijë; shperlarese per trupin e fëmijëve; pudra per fëmijë; pelhura te impregnuara per 

fëmijë; pelena për fëmijë; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; topa pambuku për 

qëllime kozmetike; ngjyra per fytyre; losione per floke; preparate per makijazh, preparate 

per heqjen e makijazhit; baza të kozmetikës; rimel, maskara; vijezues per sy; puder per 

ngjyrim te fytyres dhe korrektues (kozmetike), puder per fytyre, lapsa kozmetik; transfere 

decorative per qellime kozmetike; preparate per kujdes te buzeve; shkelqyes per buze; 

pomada per buze; buzëkuqë; vijezues per buze; preparatet per pastrim, shkelqim, ferkim 

dhe gerryerje per perdorim shtepiak; deterxhent per larje; deterxhent sintetik per perdorim 

shtepiak; ngjyrat per kepuce dhe dyllerat; agjentet shkelqyes per ruajtje te lekures, dyllerat 

per lekure, krem per lekure, pastat per shkelqim te lekures.   

4    Preparate kozmetike; sapunët; preparate kozmetike për banjë; pudra për trup, fytyrë, 

kozmetikë dhe banjë; parfume; losione para dhe pas rrojes; krem rroje; shampone, 

permiresuesit (balsamet); pastë dhëmbësh; shpërlarësit e gojës; shpërlarësit e dhëmbëve; 

rifreskuesit e gojës (frymëmarjes); kremra zbardhues të dhëmbëve; zbardhues dhëmbësh 

(shirita dhe xhel); tableta pastruese jo mjekësore për proteza; deodorantet dhe 

antiperspirantet per perdorim personal; kremra dore, kremra per këmbë, kremra ushqyes, 

kremra të lëkurës, maska per fytyrë; formula kunder rrudhjes; losione kunder plakjes dhe 

hidratues; vajra për kujdes të lëkurës; xhele për kujdes të lëkurës; preparate për pastrimin e 

lëkurës për fytyrë dhe trup; losione mbrojtëse nga dielli dhe kremra për mbrojtje nga dielli; 

spreje për trup për qëllime kozmetike; shampone per fëmijë; vajra per fëmijë; losione per 

fëmijë; shperlarese per trupin e fëmijëve; pudra per fëmijë; pelhura te impregnuara per 

fëmijë; pelena për fëmijë; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; topa pambuku për 

qëllime kozmetike; ngjyra per fytyre; losione per floke; preparate per makijazh, preparate 

per heqjen e makijazhit; baza të kozmetikës; rimel, maskara; vijezues per sy; puder per 

ngjyrim te fytyres dhe korrektues (kozmetike), puder per fytyre, lapsa kozmetik; transfere 

decorative per qellime kozmetike; preparate per kujdes te buzeve; shkelqyes per buze; 

pomada per buze; buzëkuqë; vijezues per buze; preparatet per pastrim, shkelqim, ferkim 

dhe gerryerje per perdorim shtepiak; deterxhent per larje; deterxhent sintetik per perdorim 

shtepiak; ngjyrat per kepuce dhe dyllerat; agjentet shkelqyes per ruajtje te lekures, dyllerat 

per lekure, krem per lekure, pastat per shkelqim te lekures.   

9    Syzet, syzet per diell, syzet per not dhe zhytje, kutite dhe kordonet dhe zinxhiret per 

syze dhe syze dielli; dylbite; magnetet dhe magnetet dekorative; kompaset drejtues; bateri 

të automobilave; grupe te instrumenteve elektronike; kapake per termostate dhe radiatore; 

sisteme per mbylljen e deres nga largesia; audio sisteme Hi-Fi dhe komponentet; aparatet 
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per regjistrim, transmetim, editim, miksim dhe riprodhim te zerit apo/edhe imazheve; 

radiot; televizioni; ekranet e sheshta; ekranet e lengshme kristaline; ekranet me definim te 

larte dhe plazma; sistemet e kinemave shtepiake; video regjistruesit; CD plejeret, CD 

plejeret portativ; DVD plejeret; MP3 plejeret; aparatet per leximin e muzikes dixhitale; 

kasetofonet, kasetofonet portativ; mini-disk plejeret; radiot portabel; altoparlantet; kufjet 

me vendosje ne koke; kufjet; mikrofonet; kontrollet nga larg, kontrolli i zerit me ane te 

kontrollit nga larg; aparatet e navigimit; asistenti personal dixhital (PDA); kompjuteret; 

kompjuteret tablet;,data procesoret; tastiera kompjuteri; monitoret per kompjuter; modemet; 

cantat per kompjuter; mouse per kompjuter; taste per mouse kompjuteri; perkthyes xhepi 

elktronik; makina diktuese; fletoret elektronike dhe agjendat; skaneret; printeret; makinat 

fotokopjuese; makinat per percimin e faksit; telefonet, aparatet per pergjigje telefonike; 

telefona mobil; smart fonat, video telefonet; mbeshtjellesit (kellefet) per telefona mobil; 

pajisjet per perdorim pa duar te telefonave mobil; degjuest per vesh dhe pajisjet per 

vendosje ne koke per telefona mobil; tastiera per telefona mobil; spango per telefona mobil; 

canta speciale per telefona mobil; telefona mobil me kamera dhe videokamera te integruara; 

makinat kalkuluese; makinat per karta krediti; makinat per shkembim parash; bankomatet; 

video kamerat, kamkorderet; pajisjet fotografike, kamerat (kamerat filmike), projektoret; 

filma te ekspozuar; sllajdet fotografike; blic per aparat fotografik, kamera dhe cantat per 

aksesoret e kamerave dhe spango; baterite; makinat dhe programet per karaoke; disqe per 

video lojera; tastet kontrollues te lojerave qe aktivizohen me ze ose qe operohen me dore 

dhe kontrolluesit e lojerave; softvere te lojerave kompjuterike te para-regjistruara ose te 

shkarkuara; programe kompjuterike dhe databaza; bartesit magnetik, numerik apo analog 

per regjistrim te zerit dhe pamjeve; video disqet, video shirita, shiritat magnetik, disqet 

magnetike, DVD, floppy disqet, disqet optike, disqet kompakt, mini-disqet, CD ROM-et, te 

gjitha te siperpemendurat te jene blank apo te para-regjistruar me muzike, ze apo pamje (te 

cilat mund te jene animuara); hologramet; mikrocipet apo kartat magnetike (te koduara); 

adapteret e memories (pajisje kompjuterike); kartat e memories; skedat e memories (flash) 

(blanko ose te para-regjistruara); kartat mikrocip; kartat e kreditit mikrocip apo magnetike, 

kartat telefonike mikrocip apo magnetike, karta mikrocip apo magnetike per bankomatet 

dhe aparatet per shkembim parash; kartat e parapaguara mikrocip apo magnetike per 

telefona mobil; kartat udhetuese dhe argetuese mikrocip apo magnetike, kartat e debitit dhe 

ceku i garantuar me mikrocip apo magnetik; kartat e kreditit nga plastika jo megnetike; 

alarm sigurie; cilindra te eres për treguar drejtimin e erës; qeliza dhe panele solare per 

gjenerim elektriciteti; instrumente matese; aparatet matese te distances; pajisjet treguese 

dhe per matje te shpejtesise; sensor per presion te gomave, valvula per presion gome; 

publikime elektronike te shkarkueshme; hartat elektronike te shkarkueshme; audio marresit; 

audio amplifikatoret; tubat televiziv; tubat katodik; softvere dhe hardvere kompjuterike, 

perfshire dhe kutite set top qe mund te konvertojne, furnizojne, pranojne dhe transmetojne 

te dhena audio dhe video; disk drajveret; gjysem perques; gjysem perques te paketuar; 

qarqe te integruara qe permbajne program per procesim te te dhenave audio, video apo 

kompjuterike; baterite e rikarikueshme; procesoret dhe konvertoret e te dhenave audio dhe 

video; kabllo per transmetim te te dhenave;  kaska mbrojtese; byzylyke identifikues me 

kodim magnetik; bileta elektronike, te koduara; biletat ne forme te kartave magnetike; lente 

kontakti, enë për pastrimin dhe ruajtjen e lenteve te kontaktit.   

12    Bicikletat, motocikletat, skuteret motociklik, automobilat, kamionet, maunet, 

karavanet, autobuset, makinat frigoriferike; aeroplanet; anijet; balonet me ajer te ngrohte, 
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anijet ajrore; gomat, tuba te brendshem per goma, njesi gome per perdorim ne rregullimin e 

gomave, materiali dhe pajisja per riparimin e gomave dhe tubave te brendshem, arrnat 

ngjitese nga goma per riparim gome dhe tubave te brendshem, valvulat per goma, aparatet 

per fryrje te gomes, pajisjet kunder rreshqitjes per goma veturash, posacerisht thumbat dhe 

zinxhiret per bore; rrotat, disqet e rrotave, shiritat per disqe rrotash, mbulesat per kofano, 

mbulesat e gomave, aliazhet per rrota; aksesoret per automobila, ne vecanti mbrojtesit nga 

dielli, bagazh tavani, bagazh per ski, bagazh per bicikleta, mbulesa per karrige dhe jasteke; 

mbulesa per automjete (pajisje automjetesh); mburoja per dritat e perparme; mbulues per 

dritat e pasme; kulme levizese te makinave; spojlere; dritare per kulmet e makinave; 

mburoja per makina; airbag; timone; sisteme alarmi sigurie per makina; jasteke per rripat e 

sigurise; mbulues per pasqyret anesore; Qilima, sixhade, rrogoza (gjithashtu per makina); 

fshirese pluhuri per automjetet; kuti veglash; karroce femijesh, rreth endacak, ulese per 

foshnje apo femije; motoret per makina tokesore.   

14    Stolite; gjerdane; gurë të çmuar; kristalet dhe guret e cmueshem; oret; oret e dores; 

rrypat per ore; oret; oret e murit; kronografe; kronometra; kellef per ore, pendulume; 

medaljonet, varese; broshet; byzylyket, byzylyket nga lekura; karfica (stoli); karfica (stoli) 

gjate shkembimeve te ekipeve dhe lojtareve; mbajteset dhe karficat per kollare; mansheta; 

medale; medale komemorative  nga metali i cmuar; medalione, pllaka komemorative, trofe, 

statuja dhe skulptura; karfica decorative per kapele, te gjitha nga metali i cmuar; mbajtese 

celesash dekorative; monedha; medale dhe shenja per veshje nga metali i cmuesheml; 

mbajtese celesash decorative; medalione jo nga metali i cmuar; koleksionuesit e shenjave te 

stampuara metalike per kapele (pogs), te gjitha te bera nga metali i cmuar.   

16    Kapeset e parave per mbajtjen parave; mbulesat nga letra per tavoline; shamite nga 

letra; canta per blerje nga plastika; canta nga letra; letra ftese; kartolina; mbeshtjelles per 

dhurata; shtesat per tavoline, mbulesat e karrigeve dhe te tavolines nga letra; cantat per 

mbeturina nga letra apo plastika; mbeshtjellesit e ushqimit; filteret per kafe; shiritat (jo nga 

tekstili); peshqiret nga letra; peshqiret e njome nga letra; leter higjienike; leter per heqjen e 

toaletit nga letra; shamia te vendosura ne kuti; shami nga letra; furnizime per zyre dhe 

shkolle (pervec pasjisjeve); makinat e shkrimit; leter per makine shkrimi, kopjimi dhe 

shkrimi (artikuj per zyre); zarf; njesi te shenjuara nga letra; blloqe letrash; notebooks; nejsi 

shkrimi; lidhesa; kuti arkivuese; mbajtese dokumentash (ne forme menge); kellef librash; 

shenjues librash; litografi, piktura (ne kornize ose jo); njesi ngjyresose, libra per ngjyra; 

libra vizatimi dhe per aktivitete; leter luminoze; leter adezive per shenime; leter per krepe; 

leter per shami; letër per transferimin e nxehtësisë; leter sensitive ndaj nxehtesise, kapese; 

shenjues nga letra; varese e letrës; instrumente shkrimi; lapsa te thjeshte; stilolapsa; lapsa 

me ngjyre; set lapsash; sets stilolapsash; lapsa poroz; lapsa me ngjyra; markeret me shtrirje 

te gjere; boje, njesi boje, vula gome; kuti per ngjyra; lapsa me ngjyra dhe per ngjyrosje; 

shkumes; dekorime per lapsa dhe stilolapsa (artikuj per zyra); blloqet printuese; magazinat; 

gazetat; librat dhe revistat, posacerisht ato qe kane te bejne me atletet apo ngjarje sportive; 

materialet e printuar per mesimdhenie; skedat (per marrje rezultati); programet per evente; 

albumet per evente; albumet fotografike; librat autografie; librat per adresa; ditaret; 

organizuesit personal; hartat; biletat hyrese; bileta ajrore dhe bileta kaluese; ceku; tabelat 

me orare te printuara; broshurat dhe pamfletat; stripat komik; kartat tregtare te 

kolektueshme; kartat per shkembime sportive; fotografite ngjitese; ngjitesit; albumet 

ngjites; kalendaret; posteret; fotografite; kartolinat; pulla postare të huaja; pulla postuese 

per qellime kolektimi; pulla postare per kolektoret; pulla komemorative; shenjat dhe panot 
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reklamuese dhe materialet nga letra apo kartoni; dekalet; rekuizitat per zyre (pervec 

mobiljeve); lengjet korrektuese; fshiresit nga goma; mprehese per lapsa; mbajtese per mjete  

shkrimi; mbajteset e letres; maje per vizatim; roleret; shirit ngjites per zyre, dispenseret per 

shirit ngjites; kapeset; shabllone; mbajtese dokumentash; tabela montuese; mbajteset per 

shenime; fundore per libra; telefona, bankomat (ATM), udhetim dhe argetim, cek i 

garantuar dhe karta debiti te bera nga letra apo kartoni, karta kredit (jo te koduara) nga letra  

dhe kartoni; leter shenim per valixhe; kellef per pasaporta   

18    Lekura dhe imitimet e lekures; kordona lekure; cadra; parasolet; canta sportive (te 

ndryshme nga ato te pershtatura per produktet per te cilat jane dizajnuar); canta sportive me 

rrota; canta per kohe te lire; thase per fjetje; canta udhetimi; canta shpine; çanta ngarkesë; 

canta shkolle; canta mesi; canta dore; canta lekure; canta ne forme topi nga lekura; canta 

plazhi; canta rrobash per udhetim; valixhet; Shirita për valixhet; çanta udhetimi; valixhe 

nga lekura; canta per dokumente; canta makijazhi (bosh); canta tualeti; çanta per çelesa nga 

lekura; çanta per karta biznesi; çanta per dokumente personale; mbajtese per kafshe 

shtepiake, qafore per kafshe shtepiake; zinxhir per kafshe.   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës (jo elektrike); komplete portative per gatim 

për përdorim të jashtëm; shishe xhami (ene); lugë per përzierje (enë kuzhine); shtrydhese 

frutash (jo elektrike) per perdorim shtepiak; dërrasat për prerje per kuzhine; tabaka për 

qëllime shtëpiake; kova per akull; miksera; perzierse per koktele; ene per sheqer; 

mashtrapa, kriklla, kupa dhe gota, damixhane; pjata dhe enë, njesi per vendosjen e gotave, 

pjateza per filxhane, gota; enë per çaj; doreza izoluese per furre; dorashka shtëpiake; hapese 

tapash; hapese shishesh; shishe per pije; shishe vakum; ftohes jo elektrik per ushqim dhe 

pije; kuti per leter higjienike te fiksuara (jo metalike); furca dhe krehera per floke; brushat e 

dhëmbëve; pe për të pastruar dhëmbët; paisje per pastrimin e dhembeve me pe stimulatore 

interdental; statuja, skulptura, figurina, ornamented he trofe nga tera kota ose qelqi; shishe 

dekorative per qellime kozmetike; varese rrobash për tharje; shporta per mbeturina nga 

letra; kasat per ruajtjen e parave (jo metalike); pjata suvenire per tavoline; ene per ushqimin 

e kafsheve shtepiake; kafaze për kafshët shtepiake; pllaka përkujtimore (jo metalike).    

25    Rroba; këpucë; kapelë; bluzat; veshje e punuara me dore; puloveret, bluzat, veshjet e 

siperme; T-shirts; jeleke; kanatiere; fustanet; fundet; te brendshme; rrobat e notit, bikini; 

rroba noti dy pjeseshe; rrobat e banjës; pantallona të shkurtra; pantallona; triko; veshje per 

koke; kapelet; kapuce; shalle; shami per koke; breze për veshje; shalle; strehe kaskete; 

kapele me strehë; tuta; xhup; xhaketa; xhaketa sportive; xhaketa per stadiume; xhaketë 

sportive; veshje kundër shiut; mantelet; uniformat; kravata; rripa dekorativ per dore; shirita 

dekorativ per koke; doreza; përparëse; përparëse gjoksi (jo nga letra); pizhama; rroba per 

loje per foshnje dhe te vegjel; thase per gjume per bebe (rroba); çorape dhe te brendshme; 

aski; rripa; shtrenguese; sandale, sandale me rripa shtrengues; këpucë atletike, domethënë 

këpucë për aktivitete sportive ne natyrë, këpucë per ngjitje, kepuce basketbolli, kepuce 

vrapimi – trajnimi, këpucë çiklizmi, kepuce sportive per aktivitete sportive brenda, kepuce 

per vrapim dhe per terene sportive e jasht tyre, shoshone, kepuce per futboll (per brenda 

dhe jashte), kepuce per futboll, këpucë kanavacë, këpucë tenisi, këpucë per sporte urbane, 

këpucë per lundrim, këpucë aerobie; veshje sportive, domethene bluza te siperme, kostume 

vrapimi, veshje sportive te thurura, pantallona sportive (tuta), bluza pa menge, duksa, tuta, 

bluza te stilit per futboll, bluza te stilit per ragbi, çorape, rroba per not, corape dhe ngrohes 

te kembeve, tuta,  të brendshme funksionale, kanatiere, sytjena, geta, rripa dekorues per 

duar, shirita dekorues per koke, doreza, kostume per borë, xhaketa per borë, pantallona per 
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bore 

 28   Lojera dhe lodra; topa sportiv; lojra me tabele; tavolina per futboll ne tavoline; kukulla 

dhe kafshe te mbushura; vetura lodra; fjalekryqe;  

balona; lodra qe fryhen; letra per loje; konfeti; artikuj per gjimnastike dhe sport, pajisje te 

aplikueshme ne gjimnastike; pajisje futbolli, ne vecanti, topa futbolli, doreza, mbrojtese  

gjuri, mbrojtese berryli dhe mbrojtese krahu, mbrojtese te kercirit dhe porta futbolli; mure  

per porta futbolli; canta sportive dhe kontejnere te pershtatur per bartjen e artikujve sportiv; 

kapele loder (lodra); lojera elektronike qe mbahen ne dore te adaptuara vetem per perdorim 

me marresit e televizionit; video lojera; makina per video lojera, konsola per lojera; aparate 

per lojera elektronike per perdorim me dore  me ekrane likuide; lojera elektronike per 

perdorim me dore te ndryshme prej atyre qe jane te adaptuara vetem per perdorim me 

marresit e televizionit; kontrollues per lojera; timone per video lojera dhe shtrja per kercim 

per video lojera;  duar nga sfungjeri (lodra); robote loder per argetim; lojera arcade; modele 

replica te aeroplaneve; lodra per kafshet shtepiake; karta gervishtese; fluturake; patina 

rrotulluese; skutere (lodra); skejtborde.   

 32    Pijet e buta; koncentratet, sirupet dhe pluhuri per berjen e pijeve te buta; uji mineral 

dhe i gazuar; pijet tjera jo-alkolike; pijet energjike, pijet izotonike, pijet hipertonike, pijet 

hipotonike; pijet dhe lengjet e frutave dhe perimeve; pije dietike; pije per sportiste; pije te 

frutave te ngrira, pije jo te ngrira dhe te aromatizuara jo te karbonizuara, jo alkoolike; pijet 

e pasuruara me vitamina shtese jo per qellime mjekesore; birrat; alet; birra jo-alkolike.    

36    Sigurim; shërbimet financiare; shërbimet monetare; shërbimet e pasurive të 

patundshme; Leshimi dhe manaxhimi i kartave te kreditit dhe ceceve te udhetimit; 

shërbimet bankare; shërbimet per kreditim dhe investim; mbeshtetje financiare te ngjarjeve 

sportive; hulumtimi i sponsorizimit financiar ne lidhje me kompeticionet ne futboll; 

konsulence për pasurite e patundshme; shërbimet për menaxhimin e pasurive të 

patundshme; sigurimin e informative online qe kane te bejne me sherbimet financiare, 

bankare, sigurim dhe investim; shërbimet bankare në internet; shërbimet e pagesave të 

ofruara nëpërmjet aparateve dhe pajisjeve te telekomunikacionit vajrles; kartë krediti, debit 

kartele dhe sherbimet e kontrollimit elektronik te transaksioneve te procesuara; shërbimet 

bankare me pakicë, përkatësisht për shërbimet që lidhen me kreditim dhe lizing, hipotekë 

në shtëpi, kapital në shtëpi, kredi personale dhe të arsimit si dhe linjat e kreditit, kreditë e 

korporatave dhe komerciale dhe sherbimet e faktoringut, kreditim të pasurive të 

patundshme, financimi per pajisjet dhe lizing,  hipoteka dhe kredi servisim dhe sindikata, 

financimi i automobilave dhe lizing, produktet derivative te normes se interesit, sherbimet e 

shkembimit me valute vendase dhe te huaj, depozite biznesi, mbikqyrje e sigurte e biznesit, 

letra te kredisë dhe dokumente të kredisë, sherbimet e provizionit dhe tregtare, menaxhim i 

aseteve, valuta te veshtira, fatura, dhe instrumente sigurie   

38    Sherbimet e telekomunikacionit; komunikim me ane te telefoneve dhe telefoneve 

mobil; sherbime te komunikimit elektronik me telefone; komunikim me ane te radios; 

komunikim me faks; njoftime me radio; komunikim me telekonference; transmetimi 

televiziv; transmetimi me radio; sherbimet e agjensive te lajmeve dhe shtypit; dhënien me 

qira te seteve te telefonit, faksit dhe pajisjeve të tjera të komunikimit; transmetimi i veb 

faqes komerciale ne internet ose ne pajisje te komunikimit elektronik vajrles; sherbimet e 

programimit dhe transmetimit radio dhe televizon te siguruara permes satelitit, kabllos ose 

rrjeteve vajrles; mesazhe elektronike; sigurimi i qasjes ne blogje, chatroom, tabela 

lajmerimi ose sherbime shqyrtimi; sigurimin e chat room online dhe tabelave te lajmerimit 



Buletini Zyrtar Nr. 67 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

238 

 

per transmetimin e mesazheve, komenteve dhe  

permbajtjen e multimediave ne mesin e perdoruesve te rrjeteve sociale; sigurimin e akcesit 

ne veb faqe qe permbajne harta, informata ne lidhje me drejtimet e vozitjes dhe lokacionet e 

bizneseve; bartje te mesazheve dhe imazheve permes kompjuterit; sherbime per sigurimin  

e aksesit ne shtepi dhe zyre per blerje dhe porositje permes kompjuterit, rrjet kompjuterik  

global dhe/ose teknologji interaktive komunikimi; telekomunikim i informative (perfshire 

veb faqet), programe kompjuterike dhe te dhena te tjera; sherbimet e postes elektronike; 

sigurimin e informatave online nga baza e te dhenave te kompjuterit ose nga interneti, qe ka 

te beje me sport ose ngjarje sportive; sigurimin e lidhjeve te telekomunikimit me internet 

dhe databaza; sigurimin e qasjes ne veb faqe muzikore digjitale ne internet ose ne pajisje 

komunikimi elektronike vajrles; transmetimi i programeve radio dhe televizive qe kane te 

bejne me sport dhe ngjarje sportive; sigurimi i lidhjeve ne instalimet kompjuterike 

(sherbime telekomunikimi); sigurimi i qasjes ne kompjuter qendrore dhe ne bazen e te 

dhenave te kompjuterit (sherbimet IT);sigurimi i qasjes ne internet permes rrjetit global 

kompjuterik ose permes pajisjeve elektronike te komunikimit vajrles (sherbimi IT per 

transmetimin e video dhe audio materialeve nga interneti); sherbimet e transmetimit audio 

dhe televiziv; sigurimi i qasjes ne makinat kerkuese ne internet.    

39    Shërbimet e agjencive te udhëtimit, përkatësisht, marrëveshje të udhëtimit dhe 

rezervime; sherbime rezervimi per bileta udhetimi dhe informata udhetimi dhe sherbime 

per shitjen e biletave te udhetimit; sherbime te transportit me aeroplan, tren, anije, autobuse 

dhe kombibuse; sherbime te transportit ajror duke perfshire programme te shpeshta bonusi 

per fluturime; sherbimet per turne me varke; sherbime operuese per turne; sherbimet e 

dhenies me qera te automjeteve; dhenia me qera te parkingjeve; sherbimet e taksive; 

shërbimet e transportit të mallrave; transportimi i mallrave me automjete, kamion, 

hekurudha, anije dhe aeroplan; paketimi i mallrave; transporti dhe shperndarja e mallrave, 

ne vecanti i dokumenteve, paketave, pakove dhe letrave; sherbimet shperndarese postare, 

nderlidhese dhe derguese, në veçanti, shpërndarjen e gazetave, revistave dhe librave; 

Shërbimet e deponimit; shpërndarjes së ujit, ngrohjes, gazit, naftës apo energjisë elektrike; 

shperndarja (transporti) i filmave dhe incizimeve te zerit dhe imazheve; shperndarja 

(transporti) i biletave; sherbimet e navigimit GPS; shperndarje (transport), furnizim dhe 

deponim te naftes, vajit, karburantit, gazit, lubrifikanteve, tretesve, parafines, dyllit dhe 

bitumenit; transmetim, shperndarje te elektricitetit; transport te naftes ose gazit permes 

tubave; transportimi dhe deponimi i mbeturinave; shërbime profesionale konsulence në 

lidhje me shpërndarjen e energjisë dhe energjisë elektrike.  

 40   Perpunimi i filmave kinematografik; zgjerim i fotografive, shtypjen e fotografive, 

dhenie me qera e makinave dhe instrumenteve per zhvillimin, shtypjen, zgjerimin ose 

perfundimin e fotografive; sherbime te shtypjes; sherbimet e deponimit te mbeturinave 

(trajtimi); sherbimet e menaxhimit te mbeturinave (reciklimi); sherbime te rrobaqepesit 

(rroba); rafinimi i naftës; sherbime te rafinimit; sherbime per trajtimin e vajit dhe 

lubrifikanteve te perdorur; gjenerim i gazit dhe elektricitetit; perpunimi i naftes dhe gazit; 

perpunimi i gazit natyral; perpunimi i karburanteve; perpunimi dhe rafinimi i substancave 

organike; prodhimi i energjise; prodhimin me porosi të llojeve të ndryshme të lëngjeve të 

frenave, lëngjet kunder ngrirjes, vajrave motorike, yndyrnave, parafines dhe nënprodukte të 

tyre dhe derivatet e ndryshme të naftës për të tjerët; shërbime profesionale konsulence në 

lidhje me gjenerimin e energjisë dhe energjisë elektrike.  
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41    Edukimi; trajnimi; sigurimi i kurseve trajnuese; argetimi; sherbimet argetuese te 

ofruara në ose në lidhje me ngjarjet sportive; sherbimet argetuese ne forme te pamjeve 

publike te ngjarjeve sportive; ofrimi i aktiviteteve  

sportive dhe kulturore; organizimi i ngjarjeve dhe aktiviteteve sportive dhe kulturore; 

organizimi i llotarise dhe kompeticioneve; organizimi i ngjarjeve dhe kompeticioneve 

sportive ne fushen e futbollit; ofrimi i lehtesive sportive; sherbimet e parqeve argetuese; 

sherbime te klubeve per shendet dhe ushtrime; sherbime te dhenies me qera te video 

pajisjeve; produksioni, prezantimi, publikimi dhe/ose dhenia me qera e filmave, regjistrime 

te zerit dhe video regjistrime; publikim dhe/ose dhenie me qera produkteve interaktive 

argetuese dhe edukative, perkatesisht filma, libra, kompakt disqe, DVD, mini disqe, CD-

ROMe; publikime te statistikave dhe te tjera informatave per performancat sportive; 

raportime radio dhe televizive te ngjarjeve sportive; shërbime te  prodhimit dhe redaktimi 

për programet e radios dhe televizionit; sherbimet fotografike; sherbimet e prodhimit te 

fotografise, zerit dhe videoregjistrimit; prodhim te filmave te animuar; prodhim te    

programeve te animuara televizive; sherbimet per rezervime per ngjarje argetuese dhe 

sportive; sherbimet per rezervim bilete per ngjarje argetuese dhe sportive; sherbimet e 

agjencive per bileta ne sport; orari i ngjarjeve sportive; regjistrimi i ngjarjeve sportive; 

organizimi i garave te bukurise; argetim interaktiv; shërbimet e lojërave të fatit; ofrimin e 

shërbimeve te lotarise; sherbimet e lojerave online; ofrimin e argetimit online ne forme te 

turneve te lojerave; organizimin e kompeticioneve te lojerave kompjuterike perfshire edhe 

kompeticionet te lojerave online; informata qe kane te bejne me argetim ose edukim, 

ofrimin online nga baza e te dhenave te kompjuterit ose nga interneti ose ne pajisje te 

komunikimit elektronik vajrles; sherbime te lojerave elektronike ofruar me ane te internetit 

ose me pajisje te komunikimit elektronik vajrles (argetim); publikimi i librave; publikimi i 

librave elektronike dhe revista online; sherbime te argetimit ne forme te chatroom ne 

internet ose ne pajisje te komunikimit elektronik vajrles; sherbime argetimi ne forme te 

performancave kinematografike; sherbime perkthimi; sherbime interpretuese; ofrimi i 

infrastruktures argetuese, perkatesisht, dhomat VIP te ndenjes dhe kutit sky si në dhe jashtë 

objekteve sportive për qëllime argëtuese; shërbimet e mikpritjes, përkatësisht shërbimet e 

pritjes per klientët, duke përfshirë sigurimin e biletave për ngjarje sportive apo argëtuese 

duke dhene informata online ne fushat e sportit ose ngjarjeve sportive nga databaza e 

kompjuterit ose Interneti.   

43    Sherbimi i restoranteve, sherbimet e restoranteve fast food; bar rosticeri; sherbimet 

mikpritese, domethene facilitim per sigurimin e akomodimit, ushqimit dhe pijeve, si ne 

ashtu edhe jashte pikave sportive dhe në ngjarjet argëtuese; sherbimet per akomodim te 

perkohshem, domethene, facilitim per sigurimin e akomodimit, ushqimit dhe pijeve, si ne 

ashtu edhe jashte pikave sportive; sherbimet katering; sherbimet e lajmerimit dhe te 

imbarkimit, rezervimi i hotelit dhe qendrimit te perkohshem.    

 

 

 

(111)  21671 

(151)  09/11/2017 

(181)  28/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1374 

(732)  Musim Mas Holdings Pte Ltd 150 

(540)  GOLDFRY 
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Beach Road, #15-01, Gateway West 

 Singapore 189720, SG 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

 

(511) 29   Vaj dhe yndyrë për ushqim; lyres (kremë per lyrje) nga qumështi; substanca të 

yndyrëshme për prodhimin e yndyrës për ushqim; margarinë; vaj kokosi dhe yndyrë kokosi 

(për ushqim); ajkë e tundur; përzierje të cilat përmbajnë yndyrë për feta të  bukës; olein i 

hidrogjenizuar të thelbave te pallmes (per ushqim); stearinë e hidrogjenizuar e thelbave te 

pallmës (për ushqim); yndyrë bimore e hidrogjenizuar (për ushqim); vaj ne gjendje te fortë-

ngurt ( vaj bimorë i hidrogjenizuar për ushqim); vaj prej farave te sojes (për ushqim); vaj 

mustarde (për ushqim); vaj kikirikash (për ushqim); vaj nga krundet  (për ushqim ); vaj nga 

thelbat e pallmes  (për ushqim); vaj pallme (për ushqim); vaj rrepash (për ushqim); 

yndyrëra; gjalpë e pastruar; vaj nga gjalpi(buteri); kremë gjalpi; gjalpë kikirikash; gjëra 

ushqimore me vlera te posaçme ushqyese, përkatësisht vaj për ushqim njerëzorë   

 

 

 

(111)  21673 

(151)  09/11/2017 

(181)  28/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1375 

(591)  bardhë, gjelbërt e errët, gjelbërt e 

ndritëshme 

(732)  Žito prehrambena industrija d.o.o. 

Šmartinska cesta 154 1000 Ljubljana, SI 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Bombona me përzierje te përberësve aktiv; bombone për qellime medicinale, 

bombone vitaminoz   

30   Embëlsira; bombone; bombone pa sheqer; bombone me përmbajtje me te ulet te 

sheqerit dhe me shtesë vitamina dhe minerale; bombone bimore; bombone bimore pa 

sheqer   

 

 

 

(111)  21676 

(151)  09/11/2017 

(181)  28/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1377 

(591)  Ngjyra Pantone 334 C 

 E Zezë 100 (proces black) 

 E Zezë 60 (process Black 60).   

 

(540)   

 

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 67 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

241 

 

(732)  PHOENIX Pharma Sh.p.k Zona 

Industriale Rr.Aziz Abrashi p/n, Prishtinë, 

KS 

(740)  Visar Kastrati Zona Industriale 

Rr.Aziz Abrashi p/n, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhje dhe substance të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

për pastrim, lustrim dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë, losion 

flokësh; paste dhëmbësh; praparate për depilim; deodorant; buzëkuq.    

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqime dhe substance dietale të adaptuara për përdorim mjekësor apo veterinare, ushqim 

për foshnja; suplimente dietale për njerëz dhe kafshë; plaster, material për salca; material 

për parandalimin e dyllit dhëmbor; dezifektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; 

fungicide dhe herbicide   

10   Instrumente dhe aparaturë për kirurgji, mjekësi, stomatologji dhe veterinari, gjymtyrë 

artificial, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.   

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transporte me 

veturë.    

 

 

 

(111)  21679 

(151)  09/11/2017 

(181)  28/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1378 

(591)   E zezë 100 % (proces black) 

(732)  PHOENIX Pharma Sh.p.k Zona 

Industriale Rr.Aziz Abrashi p/n, Prishtinë, 

KS 

(740)  Visar Kastrati Zona Industriale 

Rr.Aziz Abrashi p/n, Prishtinë 

 
 

(540)  PHOENIX Pharma 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhje dhe substance të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

për pastrim, lustrim dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë, losion 

flokësh; paste dhëmbësh; praparate për depilim; deodorant; buzëkuq   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqime dhe substance dietale të adaptuara për përdorim mjekësor apo veterinare, ushqim 

për foshnja; suplimente dietale për njerëz dhe kafshë; plaster, material për salca; material 

për parandalimin e dyllit dhëmbor; dezifektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; 

fungicide dhe herbicide   
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10   Instrumente dhe aparaturë për kirurgji, mjekësi, stomatologji dhe veterinari, gjymtyrë 

artificial, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje   

29   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transporte me 

veturë.    

 

 

 

(111)  21681 

(151)  09/11/2017 

(181)  28/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1379 

(591)  Vjollcë 

(732)  Behar Kusari “Klinika Amerikane” 

Sh.p.k. Gazmend Zajmi, nr.33, Prishtinë, KS 

(740)  Florin Lata Firma e Avokatisë “Judex”  

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 44   Asistencë mjekësore, Infermieri [mjekësore], Shërbime fertilizimi in vitro (në 

kushte laboratorike), Shërbime mamie, Shërbime pllenimi artificial, Kirurgji plastike, 

Këshillë farmacie, Klinika mjekësore   

 

 

 

(111)  21683 

(151)  09/11/2017 

(181)  28/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1380 

(591)  Vjollcë dhe e bardhë 

(732)  Behar Kusari “Klinika Amerikane” 

Sh.p.k. Gazmend Zajmi, nr.33, Prishtinë, KS 

(740)  Florin Lata Firma e Avokatisë “Judex”  

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 

 
 

     

 
 

 

(511) 44   Asistencë mjekësore, Infermieri [mjekësore], Shërbime fertilizimi in vitro (në 

kushte laboratorike), Shërbime mamie, Shërbime pllenimi artificial, Kirurgji plastike, 

Këshillë farmacie, Klinika mjekësore 
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(111)  21555 

(151)  06/11/2017 

(181)  17/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1459 

(300)  87/064,037  08/06/2016  US 

(732)  Biogen MA Inc. 250 Binney Street, 

02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)  ZINBRYTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 44   Shërbimet medicinale në fushën e neurologjisë   

 

 

 

(111)  21609 

(151)  07/11/2017 

(181)  18/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1460 

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

gjelbër 

(732)  HELIOS sestavljeno podjetje za 

kapitalske naložbe in razvoj, d.o.o. Količevo 

2, 1230 Domžale, SI 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Ngjitës për qëllime industriale; ngjitëse për ngjitjen  e letrës; gomat (ngjitës), 

përveç për qëllime shkrimi apo shtëpiake; ngjitëse për pllaka muri; pluhur për ngjitës 

(ngjitëse), përveç për qëllime shkrimi apo shtëpiake; ngjitës gluten, përveç për qëllime 

shkrimi apo shtëpiake; ngjitës për qëllime industriale; ngjitëse të lëkurës; çimento për 

këpucë (mbathje); mastikë për gomat; çimento për riparim të artikujve të thyer; medium 

filtrimi të substancave kimike dhe jo-kimike të përfshira në këtë klasë; Ngjitës për përdorim 

në industri; Fertilizues, dhe kimikate për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe pylltari; plehra 

kafshësh; substanca kimike, materiale kimike dhe preparatet kimike, dhe elementet 

natyrore; kompozime për shuarjen e zjarrit; Ngjitës nga pluhuri për përdorim në 

prodhimtari dhe industri; Putties (kit), dhe mbushëse dhe pasta për përdorim në industrinë   

16   Ngjitës (ngjitës) për qëllime shkrimi apo shtëpiake; gomat (ngjitëse) për qëllime 

shkrimi apo shtëpiake; pluhur për ngjitës (ngjitëse) për qëllime shkrimi apo shtëpiake; 
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shirita ngjitës për qëllime shkrimi apo shtëpiake; shirita vetë-ngjitës për qëllime shkrimi 

apo shtëpiake; dispensues (mbajtës) të shiritit ngjitës për qëllime shkrimi apo shtëpiake; 

Letër dhe karton; materiali i shtypur; Katalogje; Flajera; Kartolina për dhurata; Kartela 

krediti pa kodim magnetik; material për libërlidhje; Fotografi; material shkrimi (për zyre); 

Ngjitëse për qëllime shkrimi (zyreje) apo shtëpiake; materiale dhe media dekorimi dhe të 

artit; Brusha për Ngjyrosje; rekuizitat e zyrës (përveç mobiljeve); materiale udhëzimi dhe  

mësimore (përveç aparateve); produkte letre të gatshme; Çanta dhe artikuj për paketim, 

ambalazhi dhe ruajtjen nga lera, karton ose plastika; materiale filtrimi nga letra; manualet 

për udhëzime   

 

 

 

(111)  21553 

(151)  06/11/2017 

(181)  18/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1462 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)  BAYOVAC 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për përdorim në veterinari   

 

 

 

(111)  21550 

(151)  06/11/2017 

(181)  18/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1463 

(732)  SHIMANO  INC., a corporation 

organized and existing under the laws of 

Japan Manufacturers and Merchants of, 3-77 

Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, 

JP 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Vegla dore dhe pajisje, me operim dore; operues dore vegla dore dhe pajisjet për 

biçikleta, duke përfshirë  pajisje dore për nxjerrjen e kutllerëve, vegla dore për instalimin 

dhe heqjen e krahut lëvizës, vegla dore për instalimin dhe heqjen e boshtit të padalës, vegla 

dore për instalimin dhe heqjen mbajtësit të boshtit, lëvruesit kabllor , vegla dore për 

instalimin dhe heqjen e unazës  mbyllëse, , vegla dhëmbëzore me operim dore për heqjen e 

mbajtësit të unazës mbyllëse, vegla dore për instalimin dhe heqjen e kushinetave 

dhëmbëzore, vegla dore për prerjen dhe lidhjen e zinxhirëve, mjete për vendosjen e nyjeve, 
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heqësit dhëmbëzore , çelësa, vegla dore për riparimin dhe mirëmbajtjen e biçikletave; 

operues dore vegla dore dhe pajisjet për peshkim , duke përfshirë thikat e peshkimit, 

gërshërët e peshkimit, prerësit e peshkimit   

9   Kompjuterë për biçikleta; pajisja monitor për pozicionin e dhëmbëzoreve, raport 

transmisioni dhe varëse e baterisë për biçikleta; pajisje monitoruese digjitale (elektronike) 

për biçikleta; indikatorët  e vlerësimit numerik për biçikleta; aparat regjistrues i kohës për 

biçikleta; sistemi i pozicionimit global [GPS] aparatura për biçikleta; aparatet matëse për 

biçikleta; marrësit e vlerës numerike për biçikleta; treguesit e shpejtësisë për biçikleta; 

manometrat për biçikleta; takometër për biçikleta; matësit e energjisë për biçikleta ; 

odometër për biçikleta; njësitë wirelss për biçikleta; kabllo elektrike për biçikleta; bateri; 

bateri për biçikleta; mbushës baterish; mbushës baterish për biçikleta; programe 

kompjuterike; video kamera digjitale;  video kamera digjitale për biçikleta; video kamera 

digjitale për peshkim; helmetat mbrojtëse për sport; helmetat mbrojtëse për biçikleta; syze; 

syze dielli; syze çiklizmi dhe këllëfët për to   

11   Aparatet ndriçuese për biçikleta, ndriçuesit e biçikletave, dinamo – energjisë për 

biçikleta,  ndriçues drejtimi për biçikleta, reflektorët ndriçues për biçikleta, sinjalizuesit 

ndriçues për biçikleta, sënduk akulli   

18   Çanta, çantat e udhëtimit, çanta për blerje në dyqan, çanta për çiklizëm, çanta për 

biçikleta, çanta për rrotat e biçikletave; çantë për shalën e biçikletave, çanta për bartjen e 

biçikletave, çanta kampingu, çantë shpine, çantë shpine për çiklizëm, çantë rrobash për 

udhëtime,  valixhe e vogël, çanta me rrota, çantë e vogël, çanta beli, çanta sportive, çadra   

25   Këpucë dhe çizme, përkatësisht këpucë për biçikleta (këpucë  për biçikleta), këpucë 

peshkimi, çizme gjahtari për peshkim, këpucë për varkë me lopata; galloshe; veshje, 

përkatësisht veshje sportive (uniforma sportive), veshje për çiklistë, veshje garuese për 

biçikleta,veshje për peshkim, veshje sportive, veshje për gjimnastikë, veshje të jashtme, 

veshje për mbrojtje nga shiu, mushama, kostume shiu, kapele, kapele me strehë, dorashka, 

dorashka çiklizmi, dorashka për gara me biçikleta, çorape, këmisha, xhaketa, triko, jelekë, 

jelekë për peshkim, pantallona, pulovër dhe veshje të brendshme   

 

 

 

(111)  21549 

(151)  06/11/2017 

(181)  18/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1464 

(300)  30 2016 016 545.2  06/06/2016  DE 

(732)  dorma+kaba International Holding AG 

Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Materiale ndërtuese prej metaleve; objekte te transportuesheme prej metali; 

hekurishte dhe sende të vogla të pajisjeve metalike; tuba dhe tubat e metaleve; kasafortë 

dhe kontejnerët prej metali , ne veçanti kuti të forta dhe kontenierë për gjëra me vlerë; 

pajisje prej metali për ndërtim; mallra prej metaleve të zakonshme që nuk përfshihen në 
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klasat e tjera; brava (përveç bravave elektrike), duke përfshirë kyçet dhe bravat e sigurisë 

për automjete, çelësat, duke përfshirë çelësat për automjete dhe mbajtëse çelësash, të gjitha 

mallrat e sipërpërmendura prej metali; Dyer, porta dhe komponentët e dyerve prej metali, 

duke përfshirë dyer lëvizëse, dyer rrotulluese, dyer harmonike dhe dyer rrotulluese të 

dyfishta; timon prej metali; hapësit e dyerve dhe mbyllësit e dyerve ( jo elektrike); ndaluesit 

hapjeve të dyerve prej metali; pajisjet e dyerve prej metali; përfshirë bagllamat e dyerve; 

dorezë; dry dhe ramë me mbyllje prej drynave , llojet e dorezave; pajisje prej metali për 

dyer prej qelqi dhe xhamave prej qelqi; pajisje e metaleve prej qelqi për instalime, 

përkatësisht brava dhe këllëfët e bravave; strikes, dorezat; butonat e dyerve; doreza 

gjatësore ne forma te ndryshme, bulona mbajtës, lidhëset kllamp,  pajisjet qe lidhen, pajisjet 

mbrojtëse; pajisjet e dritareve dhe pajisjet e mobileve prej metali; ndarëse prej metali, në 

veçanti ndarëse për mobile dhe ndarëse me elemente të veçanta të palëvizshme dhe të 

lëvizshme, muret horizontale rrëshqitëse   

7   Makina dhe mjetet e makinës; motorët dhe makina (përveç për automjetet tokësore); 

makina lidhëse dhe komponentët e transmisionit (përveç makinave tokësore); shiritat, 

shiritat transportues; makinat shitëse; hapësit dhe mbyllesit e dyerve (elektrik, hidraulik 

dhe/ose pneumatik); motorët hidraulik, pneumatik dhe elektrik; pompa hidraulike; 

ashensor; pompa dhe motorët për kompremimin e  ajrit ; motor, makina, dhëmbëzoret dhe 

aparatet e kontrollit për të lëvizur dyert, portat dhe shiritat; pajisje për motorë, motorët, 

dhëmbëzoret dhe aparaturat e kontrollit për të lëvizur dyer, porta dhe shiritat, përkatësisht 

lidhjet, leva operative, binarët rrëshqitës, pllakat montuese, pllakat mbyllese, të përfshira në 

klasën 7   

9   Aparatura dhe instrumente shkencore, detare, gjeodezike, fotografike, kinematografike, 

optike,  peshues, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrëse), pajisjet shpëtues  dhe 

aparaturat për  mësimdhënie dhe instrumentet;  aparate dhe instrumente për transmetim, 

lëvizëse, transformuese, akumuluese, rregulluese ose kontrolluese të energjisë elektrike; 

aparat për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; transportuesit 

magnetike të dhënave, regjistrimin e disqeve; kompakt disqe, DVD dhe media të tjera 

regjistrimi digjital, si dhe bartës të të dhënave; mekanizmat për punët e aparatit të 

monedhave; arkat, makina llogaritëse, pajisje të përpunimit dhe kompjuterë; pajisjet 

periferike kompjuterike dhe aksesorë; programe kompjuterike; aparatet për fikjen e zjarrit; 

sistemet e identifikimit, duke përfshirë pajisjet e kontrollit të qasjes, aparatet dhe pajisjet 

për identifikimin personal, domethënë përmbledhjet (përpunimet e të dhënave), njësive 

qendrore të përpunimit (për përpunimin e të dhënave) dhe aparatet e regjistrimit të kohës; 

aparatet e kontrollit të sigurisë, instalimet dhe pajisjet; sistemet e videove të mbikëqyrjes, 

duke përfshirë instalimet e videove të monitorimit , të përbëra nga video kamera për 

transmetimin e imazheve për të kontrolluar ekranet me valë ose nëpërmjet kabllove, 

dërguesit dhe marrësit për transmetimin e të dhënave; aparatet e qasjes -kontrollit, sistemet 

dhe pajisjet, në veçanti elektrike, elektronike,siguria e kontrolluar vizualisht  dhe 

akustikisht, pajisjet e bllokimit dhe kontrollit të qasjes dhe  sistemi i kontrollit të qasjes për 

bankomatët automatike të përbërë nga kyçet dhe shufra për menaxhimin e programeve;  

rregullimet elektrike dhe aparaturat e kontrollit për dyer, porta dhe mure ndarëse; 

transferimin e te dhënave elektronike, te kontrollit, monitorimin dhe kontrollimin 

(mbikëqyrja) e aparateve të kyçeve, dritareve dhe dyerve, kyçeve elektrike, kyçeve 

elektrike te automjeteve; kartat e identitetit elektronike dhe magnetike, duke përfshirë kartat 

e koduara, kartat e identifikimit të koduara dhe kartat e identifikimit magnetik; nderpreresit; 
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gjysmëpërçuesit; transponderë; interfon; kutitë e shpërndarjes (energji elektrike); aparat 

alarmi; aparat për zbulimin e duhanit.   

12   Komponentët  për automjete; pajisjet kundër-vjedhje dhe alarmet kundër vjedhjeve për 

automjete   

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); tuba të ngurtë për ndërtim jo-metalike; ndërtesa që 

transportojnë (jo-metalike);  dyer(jo metalike), duke përfshirë edhe dyert lëvizëse, dyer 

rrotulluese , dyer harmonike dhe dyer rrotulluese të dyfishta; ndarëse (jo prej metali).   

20   Pajisjet e dyerve , jo prej metali.   

35   Reklamat; e menaxhimit dhe  shërbimeve të biznesit; administrim biznesi; funksionet e 

zyrës; konceptet e zhvillimit të reklamës dhe marketingut, rregullimin dhe kryerjen e 

ngjarjeve të reklamave, menaxhimin e biznesit dhe organizatave konsulence, shërbime me 

shumicë dhe pakicë, veçanërisht në lidhje me dyer, porta,  produkteve për hapje,  mbyllje  

dhe sigurimin e dyerve në lidhje me identifikimin, regjistrimin e kohës dhe autorizim të 

qasjes së personave.   

37   Ndërtimin e ndërtesave; shërbimet e riparimit dhe instalimit; vendosjen, autorizimin, 

mirëmbajtjen dhe riparimin e dyerve, dyer, dritare dhe sistemet e ndarjes; vendosjen, 

autorizimin,mirëmbajtjen dhe riparimin e alarmit të zjarrit dhe vendosjen e alarm kundër-

vjedhje ; vendosjen, autorizimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e sistemeve të regjistrimit 

kohor dhe instalimet e kontrollit të qasjes   

40   Shërbimet për kopjimin e çelësave, duke bërë dy kopje te çelësave.   

42   Kryerja e studimeve teknike të projektit, në veçanti në fushën e sigurisë, bllokimin dhe 

pajisjet e kontrollit të qasjes; zhvillimi i koncepteve bllokuese dhe të sigurisë; planifikimi 

teknik i aparatit të kontrollit dhe instalimet, kontrollit të qasjes, oraret dhe instalimet 

monitoruese per qasje dhe pajisjet identifikuese; programim i qarqeve mikroelektronike për 

kyçet dhe transportuesit tjerë të të dhënave; programimi i sistemeve të sigurisë për të tjerët; 

dizajni dhe zhvillimi i pajisjeve kompjuterike dhe software; dizajni dhe zhvillimi i 

programeve kompjuterike në fushën e sigurisë, bllokimit dhe kontrollit të qasjes së 

pajisjeve; dizajni dhe zhvillimi i programeve kompjuterike për kontrollin e makinave, 

terminaleve, dhe për kontrollin e hyrjes dhe aparatet e monitorimit të kohës, dizajni dhe 

zhvillimi i mikrokompjuterëve, qarqeve me frekuencë të lartë, aparaturat optoelektronike 

dhe sistemet e furnizimit me energji elektrike   

45   Shërbimet e sigurimit për mbrojtjen e pronës dhe individëve; Shërbimet konsulente në 

lidhje me sigurinë, mbyllësit dhe pajisjet e kontrollit të qasjes    

 

 

 

(111)  21544 

(151)  03/11/2017 

(181)  18/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1465 

(732)  Bekim Maraj Tangentenweg 40 

CH-4058 Basel, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  BEG 
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(511) 32   Birra; ujëra minerale dhe ujëra të gazuar ,  pije freskuese joalkoolike duke 

përfshirë pijet energjike; pije frutash  dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për 

bërjen e pijeve   

33   Pije alkoolike (përveç birrave   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë te birrave, ujë minerale dhe te gazuar,  pije freskuese 

joalkoolike duke përfshirë pijet energjike;  pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe 

preparate të tjera për të bërë pije, ujë të pijshëm, uji me aditivët (pije jo-alkoolike).   

 

 

 

(111)  21543 

(151)  03/11/2017 

(181)  21/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1467 

(300)  VA 2016 1342  30/05/2016  DK 

(732)  E. Tjellesen A/S  Engmosen 1 

DK-3540 Lynge, DK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.  

 
 

(540)  GOSH 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunë; parfumeri; vaj esencial; preparate kozmetike; llosione për flokë; pasta 

dhëmbësh; preparate për rregullimin e flokëve; produkte për përkujdesje të flokëve; 

produkte për përkujdesjen e lëkurës; kozmetikë; pastrues për brushat e kozmetikës   

21   Brusha për përdorim në kozmetikë; brusha për flokë   

35   Shërbimet e shitjes më pakicë, shërbimet e shitjes me shumicë, poashtu përmes 

internetit, të brushave për kozmetikë, brushave për flokë, sapunëve, parfumerive, vajërave 

esenciale, preparateve kozmetike, llosioneve për flokë, pastave për dhëmbë, preparateve për 

rregullimin e flokëve, produkteve për përkujdesjen e flokëve, produkteve për përkujdesjen 

e lëkurës, kozmetikës, pastruesve për brushat e kozmetikës   

 

 

 

(111)  21542 

(151)  03/11/2017 

(181)  21/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1468 

(732)  KABUSHIKI KAISHA TOPCON 75-

1, HASUNUMA-CHO, ITABASHI-KU, 

TOKYO, JP 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencore, nënujore, gjeodezike, elektrike (kryesisht 



Buletini Zyrtar Nr. 67 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

249 

 

telekomunikacion pa tel me valë), aparate fotografike, kinematografike, optike, për 

peshkim, për matje, sinjalizim, kontrolle (inspektim), ndihmë (shpëtim) dhe trajnim, paisje 

automatike të cilat vëhen në përdorim me futjen e monedhave metalike apo zhetonëve, 

paime për inqizim dhe reproduktim të zërit   

 

 

 

(111)  21541 

(151)  03/11/2017 

(181)  22/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1469 

(732)  Krewel Meuselbach GmbH  

Krewelstraße 2, DE 53783 Eitorf, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Hedelix 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente për përdorim tek njerëzit   

 

 

 

(111)  21540 

(151)  03/11/2017 

(181)  22/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1470 

(732)  Krewel Meuselbach GmbH  

Krewelstraße 2, DE 53783 Eitorf, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Aspecton 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente për përdorim tek njerëzit; shtesa ushqimi, pajisje medicinale   

 

 

 

(111)  21797 

(151)  16/11/2017 

(181)  30/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1485 

(300)  2016719004  30/05/2016  RU 

(732)  Limited Liability Company 

"DIAMED-farma" Sovetskaya street, 31, 

Pervomayskiy community, Korolev city RU-

141069 Moscow region, Russian Federation, 

RU 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

(540)  MUCOSAT 

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 67 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

250 

 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(511) 5   Përgatitje farmaceutike, mjeksore dhe veterinare; përgatitje higjenike për qëllime 

mjeksore; ushqim dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim mjeksor ose veterinar, 

ushqim për bebe; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; leukoplastë, materiale për 

fashatim; material për mbushje dentare dhe gjurma dentare; dezinfektantë; përgatitje për 

asgjesim të kafshëve të dëmshme; këpurdhëvrasës, herbicide; akaricide; akonitin; alkaloidë 

për qëllime mjeksore; algjinate për qëllime farmaceutike; algicide; aldehide për qëllime 

farmaceutike; amalgama dentare prej floriri; amalgama dentare; aminoacide për qëllime 

veterinare; aminoacide për qëllime mjeksore; analgjezikë; anestezikë; antibiotikë; 

antiseptikë; çanta mjeksore, të transportueshme, të mbushura; kuti të ndihmës së parë, të 

mbushura; açetat alumini për qëllime farmaceutike; açetate për qëllime farmaceutike; 

germicide; balsam për qëllime mjeksore; bandazhe për fashatim; biocide; byzylykë për 

qëllime mjeksore; byzylykë kundra reumatizmës; brom për qëllime mjeksore; letër për 

leukoplastë me pluhur fare mustardi; letër për kapje insektesh; letër reagent për qëllime 

mjeksore ose veterinare; letër për mbrojtje nga mola; vazelinë për qëllime mjeksore; 

vaksina; banja oksigjeni; pambuk antiseptik; pambuk aseptik; pambuk thithës; shtupa 

pambuku për qëllime mjeksore; pambuk për qëllime mjeksore; substanca dietetike të 

përshtatura për përdorim mjeksor; substanca radiologjike kontrasti për qëllime mjeksore; 

substanca ushqimore për mikroorganizma; substanca radioaktive për qëllime mjeksore; 

subnitrat bismuti për qëllime farmaceutike; ujë melise për qëllim farmaceutike; ujë deti për 

banja mjeksore; ujra mineralë për qëllime mjeksore; ujë termal; fibër diete; dyll derdhje për 

dentistë; gazra për qëllime mjeksore; guajakol për qëllime farmaceutike; hematogjen; 

hemoglobin; hidrastin; hidrastinin; glicerin për qëllime mjeksore; glicerofosfate; glukozë 

për qëllime mjeksore; gentian për qëllime farmaceutike; hormone për qëllime mjeksore; 

mustard për qëllime farmaceutike; leukoplastë me pluhur fare mustardi; baltë për banja; 

baltë mjeksore; gumigut për qëllime mjeksore; balsam prej pemës së gurjun [gurjon, 

gurjan] për qëllime mjeksore; përgatitje për deodorizim ajri; deodorantë, të ndryshëm nga 

ata për njerëz ose për kafshë; deodorant për veshje dhe tekstile; diastazë për qëllime 

mjeksore; lulegishti; shtesa ushqimore mineralesh; shtesa ushqimore; shtesa diete albumini; 

shtesa diete për kafshë; shtesa diete algjinate; shtesa diete glukoze; shtesa diete kazeine; 

shtesa diete lecitini; shtesa diete vaji prej fare liri; shtesa diete prej propolis; shtesa diete 

proteine; shtesa proteine për kafshë; shtesa diete prej qumështi të mbretëreshës; shtesa diete 

poleni; shtesa diete prej embrioni gruri; shtesa diete prej fara lini; shtesa diete enzime; maja 

për qëllime farmaceutike; xhelatin për qëllime mjeksore; vaj mëlçie merluci; izotope për 

qëllime mjeksore; insekticide; jod për qëllime farmaceutike; jodure për qëllime 

farmaceutike; jodure alkaline për qëllime farmaceutike; jodoform; kalomel; tartar për 

qëllime farmaceutike; kamfur për qëllime mjeksore; kapsula për ilaçe; kapsula kashet për 

qëllim mjeksore; lapsa hemostatikë; lapsa për lytha; lapsa kaustik; lapsa për kokëdhimbje; 

karbolinium [paraziticid]; gërryesa për qëllime farmaceutike; kaçu për qëllime 

farmaceutike; lëvore e hidhur për qëllime mjeksore; lëvore e kuebrahosë për qëllime 

mjeksore; oksigjen për qëllime mjeksore; acid galik për qëllime farmaceutike; acide për 

qëllime farmaceutike; adezivë për proteza; qeliza steminale për qëllime veterinare; qeliza 

steminale për qëllime mjeksore; kokain; kollodion për qëllime farmaceutike; unaza për 

kallo për në këmbë; unaza kundra reumatizmës; bonbone me ilaç; lëvore angosture për 

qëllime mjeksore; lëvore për qëllime farmaceutike; dru kedre për përdorim si një largues 
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insektesh; lëvore kondurango për qëllime mjeksore; lëvore krotoni; lëvore mangrove për 

qëllime farmaceutike; lëvore mirobalan për qëlllime farmaceutike; lëvore kinine për 

qëllime mjeksore; rrënjë medicinale; rrënjë ravene për qëllime farmaceutike; garzë për 

qëllime mjeksore; niseshte për qëllime dietike ose farmaceutike; kreosot për qëllime 

mjeksore; gjak për qëllime mjeksore; kultura mikroorganizmash për përdorim mjeksor ose 

veterinar; kurar; llak dentar; lëng jamballi për qëllime farmaceutike; laktozë për qëllime 

farmaceutike; bonbone për qëllime mjeksore; leukoplastë ngjitës; barna për lehtësim 

kapsllëku; lecitinë për qëllime mjeksore; locionë për qëllime veterinare; locionë për qen; 

locionë për qëllime farmaceutike; lubrifikantë personal seksual; dioksid magnezi për 

qëllime farmaceutike; vajra për fërktim; pomadra për qëllime farmaceutike; pomadra për 

djegie nga dielli; pomadra prej zhive; balsam për morth për qëllim farmaceutike; garza për 

fashatim; vajra mjeksorë; vaj mustardi për qëllime mjeksore; vaj kamfuri për qëllime 

mjeksore; vaj kastori për qëllime mjeksore; vaj turpentine për qëllime farmaceutike; vaj 

kopre për qëllime mjeksore; mastika dentare; abrazivë dentarë; materiale dentare për lënie 

gjurme; materiale mbushës për dhëmbë; fashatura, mjeksore; fashatura kirurgjikale; droga 

për qëllime mjeksore; ilaçe për qëllime veterinare; ilaçe seroterapeutikë; ilaçe për qëllime 

njerëzore; ilaçe për qëllime dentare; mentol; pije medicinale; lëkurë djalli për qëllime 

mjeksore; qumësht bajameje për qëllime farmaceutike; qumësht mbretëreshe për qëllime 

farmaceutike; fermente qumështi për qëllime farmaceutike; myshk Irlandez për qëllime 

mjeksore; miell për qëllime farmaceutike; ushqim prej fara lini për qëllime farmaceutike; 

ushqim peshku për qëllime farmaceutike; ngjitësa për insekte; mendër për qëllime 

farmaceutike; pije dietike të pështatura për qëllime mjeksore; pije qumështi të maltuara për 

qëllime mjeksore; narkotikët; infuzione mjeksore; tinkturë prej jodi; eukaliptol për qëllime 

farmaceutike; tinktura për qëllime mjeksore; opium; opodeldok; lëngje barishtesh për 

qëllime farmaceutike; qafore antiparazitike për kafshë; shkopinj jamballi për qëllim 

farmaceutike; shkopinj sulfuri [dezinfektantë]; tablet për qëllime farmaceutike; pektin për 

qëllime farmaceutike; pepsin për qëllime farmaceutike; peptone për qëllime farmaceutike; 

peroksid hidrogjeni për qëllime mjeksore; pesticide; ushqim për bebe; shushunja për 

qëllime mjeksore; plazëm gjaku; pulla për sy për qëllime mjeksore; kataplazma; kompresa; 

shpatullore për qëllime kirurgjikale; pelena për bebe [peceta]; pelena për kafshë shtëpiake; 

mbushje për rrëgjyl; mbushje pambuku për ushqyerje me gji; pomadra për qëllim mjeksore; 

pluhur kantaride; pluhur luleshqerre; rripa për peceta higjenike [peshqirë]; përgatitje kundra 

urinës; përgatitje bakteriale për përdorim mjeksor dhe veterinar; përgatitje bakteriologjike 

për përdorim mjeksor dhe veterinar; përgatitje balsamike për qëllime mjeksore; përgatitje 

prej albumini për qëllime mjeksore; përgatitje biologjike për qëllime veterinare; përgatitje 

biologjike për qëllime mjeksore; përgatitje veterinare; përgatitje bismuti për qëllime 

farmceutike; përgatitje prej vitamine; përgatitje diagnostike për qëllime mjeksore; përgatitje 

terapeutike për banjë; përgatitje për hemorroide; përgatitje për kallo; përgatitje për të 

ndihmuar daljen e dhëmbëve; përgatitje për trajtimin e djegieve; përgatitje tymosje për 

qëllime mjeksore; përgatitje opoterapie; përgatitje për pastrim ajri; larës për sy; përgatitje 

për dilatim bronkesh; përgatitje për ulje të aktivitetit seksual; përgatitje për sterilizim; 

përgatitje që sterilizojnë dheun; barna për kallo; përgatitje farmaceutike për trajtimin e 

zbokthit; herbicide; përgatitje për asgjesim kërpurdhave të prishura të thara; përgatitje për 

asgjesim larve; përgatitje për asgjesim mizash; përgatitje për asgjesim minjsh; përgatitje për 

asgjesim kërmijsh; përgatije për asgjesim parazitësh; përgatitje farmaceutike për kujdes të 

lëkurës; përgatitje për pastrim lente kontakti; përgatitje mjeksore për rritje floku; përgatitje 
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me opium; përgatitje antikriptogamike; përgatitje me aloe vera për qëllime farmaceutike; 

përgatitje prej elementësh gjurmues për përdorim tek njeriu dhe kafshët; sulfonamide 

[barna]; përgatitje farmaceutike; përgatitje enzime për qëllime veterinare; përgatitje enzime 

për qëllime mjeksore; përgatitje kimiko-farmaceutike; përgatitje kimike për qëllime 

veterinare; përgatitje kimike për diagnozë të shtatzanisë; përgatitje kimike për qëllime 

mjeksore; përgatitje kimike për të trajtuar vrugun e grurit [vrug]; kimikate për trajtimin e 

sëmundjes së hardhisë; përgatitje kimike për trajtimin e mykut; përgatitje kimike për 

trajtimin e filokserës; përgatitje kimike për qëllime farmaceutike; përgatitje për morthe; 

përgatitje për mbrotje nga mola; kolir; ekstrakt Goulardi holluar me ujë; përcjellës kimikë 

për elektroda elektrokardiografie; artikuj ushqimor albuminos për qëllime mjeksore; 

ushqime dietike për qëllime mjeksore; nënprodukte të përpunimit të drithërave për qëllime 

dietike ose mjeksore; peceta higjenike; mbushje higjenike; copa me material absorbues për 

higjenë të femrës [higjenike]; propolis për qëllime mjeksore; pluhur perle për qëllime 

mjeksore; radium për qëllime mjeksore; kloral i hidratuar për qëllime farmaceutike; tretësa 

për largimin e leukoplastëve ngjitës; larësa të vaginës; tretësira për lentet e kontaktit; 

reagentë kimikë për qëllime mjeksore dhe veterinare; gomë për qëllime mjeksore; kauçuk 

për qëllime dentare; çamçakëzë për qëllime mjeksore; zbrapësa insektesh; temjan për 

zbrapsje insektesh; zbrapësa për qen; peceta të ngopura me locione farmaceutike; morenxë 

për qëllime mjeksore; sheqer për qëllime mjeksore; çaj astmatik; shkopinj për tymosje; fara 

liri për qëllime farmaceutike; cigare pa duhan për qëllime mjeksore; sikativa [agjentë 

tharës] për qëllime mjeksore; shurupra për qëllime farmaceutike; terpentin për qëllime 

farmaceutike; yndyrna për qëllime veterinare; yndyrna për qëllime mjeksore; miell 

qumështi për bebe; bar për gjumë; bikarbonat të sodës për qëllime farmaceutike; kripëra 

banje për qëllime mjeksore; kripëra për banja me ujë mineral; kripëra për qëllime mjeksore; 

kripëra kaliumi për qëllime mjeksore; kripëra natriumi për qëllime mjeksore; kripëra 

aromatizuese; kripëra uji mineral; malt për qëllime farmaceutike; spermë për mbarsje 

artificiale; alkol për qëllime farmaceutike; alkol medicinal; aliazhe prej metaleve të çmuara 

për qëllime dentare; ergotinë për qëllime farmaceutike; spraj ftohës për qëllime mjeksore; 

produkte ndihmëse për qëllime mjeksore; përgatitje rrudhëse; vermicide; dezinfektantë për 

qëllime higjenike; dezinfektantë për tualetë kimikë; përgatitje për dush për qëllime 

mjeksore; ndrydhësa oreksi për qëllime mjeksore; përgatitje mjeksore për qëllime hollimi; 

paraziticide; larësa goje për qëllime mjeksore; ulësa temperature; pastruesa; larësa për 

kafshë; detergjentë për qëllime mjeksore; larësa për bagëti; larësa për qen; fshikuzuesa; 

purgativë; barna për djersitje; barna për djersitje të këmbës; kontraceptivë kimikë; 

përgatitje antiparazitike; qetësuesa; laksativë; tonikë [barna]; ilaç për qetësim të nervave; 

dixhestivë për qëllime farmaceutike; mjedis për kultura bakteriologjike; steroidë; strikninë; 

suposto; serume; pilula për nxirrje; pilula për ndrydhje oreksi; pilula për hollim; pilula 

antioksidante; tampon higjenikë; tamponë plagëshërues; timol për qëllime farmaceutike; 

kultura indi biologjik për qëllime veterinare; kultura indi biologjik për qëllime mjeksore; 

bimë për tymosje për qëllime mjeksore; bimë medicinale; brekë, absorbuese, për 

mospërmbajtje; brekë higjenike; pelena për bebe [brekë pelena]; qymur druri për qëllime 

farmaceutike; koper për qëllime mjeksore; porcelan për proteza dentare; fenol për qëllime 

farmaceutike; enzima për qëllime veterinare; enzima për qëllime mjeksore; fermente për 

qëllime farmaceutike; aldehid formik për qëllime farmaceutike; fosfate për qëllime 

farmaceutike; këpurdhëvrasës; kininë për qëllime mjeksore; kuinolin për qëllime mjeksore; 

bukë për diabetik e përshtatur për përdorim mjeksor; kloroform; zbukurime prej sulfuri për 
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qëllime farmaceutike; ngjitësa për thundra kafshësh; ngjitës kocke për qëllime kirurgjikale 

dhe ortopedike; ngjitësa dentarë; çaj medicinal; çajra bimor për qëllime mjeksore; eukalipt 

për qëllime farmaceutike; ekstrakte duhani [insecticide]; ekstrakte kulpëri për qëlllime 

farmaceutike; eliksirë [përgatitje farmaceutike]; etere për qëllime farmaceutike; estere për 

qëllime farmaceutike; estere celuloze për qëllime farmaceutike; etere celuloze për qëllime 

farmaceutike; xinxifë, e veshur me ilaç; helm minjsh; helme; helme bakterialë; xhalap; 

krem prej tartari për qëllime farmaceutike; shirita ngjitës për qëllime mjeksore; përgatitje 

farmaceutike me bazë gëlqeren; përgatitje farmaceutike për trajtimin e djegies nga dielli; 

yndyrna për mjelje.   

 

 

 

(111)  21764 

(151)  15/11/2017 

(181)  01/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1487 

(732)  Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  MILKA WAVES 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokolladë, bombona çokollade, bombona, ëmbëlsira jo medicinale; biskota, 

patispanjë, torte, kuleq të ëmbël; akullore, ëmbëlsira të ngrira   

 

 

 

(111)  21795 

(151)  16/11/2017 

(181)  01/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1488 

(732)  Berko İlac ve Kimya Sanayi Anonim 

Sirketi Yenişehir Mah. Özgür Sok. No:16-18 

Ataşehir, Istanbul, TR 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime mjekësore; shtesa dietetike për qëllime farmaceutike; shtesa ushqimore; preparate 

mjekësore për qëllime të dobësimit; ushqim për foshnje; barishta dhe pije të barishtave të 
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përshtatura për qëllime mjekësore   

 

 

 

(111)  21792 

(151)  16/11/2017 

(181)  02/02/2027 

(210)  KS/M/ 2016/1490 

(591)  E kaltert 

(732)  Nova Plastic San. Tic. A.S. Istanbul 

Tower Kat:10 Daire:48 Muratpaşa  Mah. 

Uluyol Cad. Pk: 34040 No.19 Bayrampaşa 

ISTANBUL, TR 

(740)  Iliriana Osmani Sereqi nga avokatura 

"Osmani" Rr.  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparat për furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; Mekanizma turret tank cisternë, 

shket valvul, valvul lundruse, valvul turret, tanke skuqur, cisterne, tanke fshehur, tank ne 

muri, sifon, sifon gryke, drainers te ujit, lavaman dhe lavaman pajisje, dush kromi, vaskë 

kromi, unaza, vula pershtatese, kullojse plastike kati, kullojse metali kati, kullojse dushi, 

tigan lidhes, lavaman lidhes fleksibil, lidhje oturak, jashteqendror, vende tualeti, mbulim 

tualeti, faktor percaktues vend tualeti, fleksibil tub gome i pandryshkeshem, pajisje dushi, 

aparat vete pastrami, vendos dushe dore,pajisje tualeti lavamani, tualet, bide, enë gatimi, 

artikuj të tjerë shtepiakë dhe artikuj higjienik të tualetit apo artikuj banjoje.   

 

 

 

(111)  21791 

(151)  16/11/2017 

(181)  02/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1491 

(732)  Kosan Kozmetik Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi GOSB Ihsan Dede Cad. 

No:133 Gebze Kocaeli , TR 

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

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Sapun për përdorim personal, krip dhe shkumë banje, shamponë, tonifik flokësh, 

kondicionues (zbutës) flokësh, losione flokësh, xhel stilizues, brilliantinë, preparate për 

pastrim të flokëve, preparate për valëzim të flokëve; ngjyra flokësh, spraje flokësh, 

preparate depilimi, shpërlarës goje jo për qëllime mjekësore, pasta dhëmbësh, kremëra 

kozmetik dhe losione, vajra esencial, pudër për makiazh, preparate për rezitje, sapun dhe 

shkumë për rroje, preparate kozmetike për kujdes të lëkurës, preparate pastrimi për lëkurë, 

tonik lëkure, lagështues, krem kozmetik, maska bukurie, make-up, make-up pudër, 

preparate meke-up-i, maskara, lapsa kozmetik, buzkuq, lustrues thonjësh, llak thonjësh, 
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heqës i lustrës së thonjëve, heqës i make-upit, parfume, kolonjë, krem dhe losion për pas 

rroje, deodorantë për përdorim personal, losion bebesh, vajra për bebe, pudër për bebe dhe 

tonik lëkure për përdorim kozmetik, kremëra kozmetik, qumsht pastrues për bebe   

 

 

 

(111)  21790 

(151)  16/11/2017 

(181)  02/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1492 

(591)  e kaltër 

(732)  TAKO LAKO SHOP d.o.o. Maršala 

Tita 206, 11272 Dobanovci, RS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate për incizim, bartje dhe reprodukim të zërit ose fotografisë; bartës 

magnetik të dhënash, disqe për incizim; kompakt disqe, DVD dhe bartës tjerë digjital të 

dhënash; mekanizma për aparate të cilët lëvizin me monedha ose zhetonë; arka regjistruese, 

makina llogaritëse, paisje për përpunim të dhënash, kompjuter; softuer kompjuteri; aparate 

për shuarjen e zjarit   

16   Letër dhe karton; gjëra të shtypura; materiale libër lidhës;  fotografi; materiale zyre; 

ngjitës për nevoja zyre ose shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina 

shkrimi dhe paisje zyrash (pos mobiljeve); materiale për trajnim dhe  mësimdhënije (pos 

aparateve); materiale plastike për paketim; shkronja shtypi; klishe   

35   Shpallje; udhëheqje punësh, administrim punësh; punë zyrash.   

 

 

 

(111)  21788 

(151)  16/11/2017 

(181)  02/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1493 

(591)  e verdhë, e kuqe 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 
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magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin.   

28   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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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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(511) 9   Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 

kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 

incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 



Buletini Zyrtar Nr. 67 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

257 

 

komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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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(511) 9   Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 
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kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 

incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 

komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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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(511) 9   Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 
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menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 

kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 

incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 

komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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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(511) 9   Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 

kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 

incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 

komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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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(511) 9   Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 

kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 

incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 

komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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   

 

 

 

(111)  21776 

(151)  15/11/2017 

(181)  02/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1499 

(591)  Ngjyrë kafe, e verdhë, e zezë, e bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 9   Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 

kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 

incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 

komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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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(151)  15/11/2017 
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(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  
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(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 

kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 

incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 

komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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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(181)  02/12/2026 
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kaltër 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 
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(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 

kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 

incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 

komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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 
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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   

 

 

 

(111)  21507 

(151)  02/11/2017 

(181)  02/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1502 

(591)  e gjelbër, e verdhë, e kuqe, e zezë, e 

bardhë, ngjyrë kafe, ngjyrë portokalli, e 

kaltër 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 

kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 

incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 

komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim 

të paisjeve për sallat e bixhozit; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime të 
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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   

 

 

 

(111)  21508 

(151)  02/11/2017 

(181)  02/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1503 
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kaltër, ngjyrë vjollce, pembe. 
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 

kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 

incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 

komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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, 
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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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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   

 

 

 

(111)  21510 

(151)  02/11/2017 

(181)  02/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1504 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  AMAZONS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 

kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 

incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 

komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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 
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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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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   

 

 

 

(111)  21511 

(151)  02/11/2017 

(181)  02/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1505 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  AMAZONS' BATTLE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer; softuer kompjuterik për bixhoz; paketime softueri për kompjuter; sisteme 

operative softueri për kompjuter; softer i ncizueshëm kopjuterik; drajver softueri; softuer 

virtuel real; softuer lojërash; softuer argëtues për lojëra kompjuteri; program kopjuteri për 

menaxhim të rrjetit; softuer operues kompkjuterik për kornizat kryesore kompjuterike; 

monitorë (harduer kompjuteri); aparate për incizim të imazheve; monitorë (programe 

kompjuteri); pograme për lojëra kompjuterike; programe kompjuterike për lojëra të 

incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të zërit ose imazheve; server 

komunikimi (harduer kompjuterik); komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i 

aplikueshëm kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për 

administrim të on-line lojërave dhe bixhozit; 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 
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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; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; 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   

 

 

 

(111)  21513 

(151)  02/11/2017 

(181)  02/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1506 

(732)  INNOVIA FILMS LIMITED Station 

Road Wigton, Cumbria CA7 9BG, GB 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  RAYOFACE 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Folje plastike për paketim   

17   Produkte gjysmë-plastike; filma, përveç plastikës për paketim   

 

 

 

(111)  21514 

(151)  02/11/2017 

(181)  02/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1507 

(732)  ORACLE INTERNATIONAL 

CORPORATION 500 Oracle Parkway 

Redwood City, California 94065, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ORACLE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Programe kompjuterike të incizuara në disqe, shirita dhe mediume tjera magnetike   

16   Doracakë elementarë, doracakë dhe udhëzime për përdorues për punë me sisteme të 
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kompjuterizuara menaxhuese me baza të dhënash.    

 

 

 

(111)  21516 

(151)  02/11/2017 

(181)  05/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1508 

(732)  lgor Nikoloski Boge Veljanoski br. 15 

Gostivar, MK 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  Gute Fruchte 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

 

 

 

(111)  21518 

(151)  02/11/2017 

(181)  05/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1509 

(732)  lgor Nikoloski Boge Veljanoski br. 15 

Gostivar, MK 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  BAMBINI 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Gjalpë arre kokosi; gjalpë çokollate me arra; gjalpë kakaoje.   

30   Çokollatë; kakao; produkte kakaoje.   

 

 

 

(111)  21520 

(151)  02/11/2017 

(181)  05/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1510 

(732)  lgor Nikoloski Boge Veljanoski br. 15 

Gostivar, MK 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  HAZEL-DAZEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Gjalpë arre kokosi; gjalpë çokollate me arra; gjalpë kakaoje.   
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30   Çokollatë; kakao; produkte kakaoje; akullore; sheqerka për ushqim; biskota; pije 

çokollate me qumësht; drithëra; drithëra tërshëre; muesli; waffles; kek me arra dhe bajame   

 

 

 

(111)  21521 

(151)  02/11/2017 

(181)  05/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1511 

(732)  lgor Nikoloski Boge Veljanoski br. 15 

Gostivar, MK 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  VIKING 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Gjalpë arre kokosi; gjalpë çokollate me arra; gjalpë kakaoje   

30   Çokollatë; kakao; produkte kakaoje.   

 

 

 

(111)  21535 

(151)  03/11/2017 

(181)  05/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1512 

(732)  Company Total Brends DOO Skopje  

ul. Kozara 33 Skopje, MK 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TOTAL BRANDS 

 
 

     

 
 

 

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

36   Sigurimet;  çështje financiare;  çështje monetare;  çështje të pasurisë së     

       patundshme   

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi   

 

 

 

(111)  21536 

(151)  03/11/2017 

(181)  05/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1513 

(732)  The Whitaker LLC 4550 New Linden 

Hill Road, Wilmington, Delaware, US, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

(540)  PIDG 
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5 10000 Prishtinë, 

 
 

(511) 7   Makineri dhe makinë veglash   

8   Vegla dore   

9   Aparate elektrike dhe instrumente përfshirë edhe lidhjet shtesë.    

 

 

 

(111)  21537 

(151)  03/11/2017 

(181)  05/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1514 

(732)  INTERPANE GLASINDUSTRIE 

AKTIENGESELLSCHAFT Sohnreystrasse 

21, 37697 Lauenförde, , DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  iplus 

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Xham termo-izolues   

 

 

 

(111)  21538 

(151)  03/11/2017 

(181)  05/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1519 

(591)  kafe  dhe e bardhë 

(732)  CC KOZMETİK KİMYA İNŞAAT 

TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SANAYİ 

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yunus 

Emre Mah.Yunus Emre Cad.No:73/1 

Yıldırım Bursa , TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Mjete për zbardhim dhe substanca tjera  për përdorim ne lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim, fshirje dhe preparate gërryese; sapuna; parfumeri, vaj eterik, kozmetikë, 

losione për flokë; pasta për dhemb   

5   Preparate Farmaceutike, medicinale dhe veterinere; preparate sanitare për përdorim ne 

mjekësi; ushqim dietik dhe supstanca të adoptuara për përdorim në mjekësi ose përdorim 

veteriner, ushqim për foshnje; shtojca dietike  ( shtesa ushqimi) për konsum njerëzorë dhe 

kafshë; lekoplaste, materijale për mbështjellëje-lidhje; materijale për mbushjen e dhembit, 
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rrëshira dentale; mjete dezinfektuese; preparate për zhdukjen e demtuesëve  te kafshëve; 

fungicide, herbicide   

35   Shërbime të  agjensioneve reklamuese,  sherbime te entit për marketing dhe publicitet 

duke përfshirë këtu  shërbimet komerciale ose sherbime e reklamimit  të  ekspozitave dhe 

panaireve; ofrimi i shërbimeve të zyrës; menaxhmenti afarist; administrimi afarist;  

qeverisja afariste dhe  këshillimet organizative; shërbimet e kontabilitetit, sherbimet e 

agjensioneve për eksport import; hulumtimet afariste, evolimet, vlerësimet profesionale 

afariste; ankande; integrimi i mallërave te lloj llojshëme  për nevojat e konsumatorit, 

përkatësisht produktet kimike  të cilat përdoren ne industri, shkencë, fotografi, bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari; rreshira të pa përpunuara,  materje plastike të pa përpunuara; 

plehra; përzierje pë shuarjen e zjarrit; preparate per kalitje dhe saldim; supstanca kimike  

për konzervimin e gjërave ushqimore; materje për regjie; supstanca ngjitëse të cilat 

përdoren ne industri. Ngjyra, fernez, llaqe; mjete për mbrojtje nga ndryshku dhe kalbja e 

drurit; materje për ngjyrosje; mjete gërryese;  rrëshira natyrale të pa përpunuara; metale ne 

formë flete dhe pluhuri për fotografim-pikturim, dekorim, shtypje  dhe art. Mjete për 

zbardhim dhe supstanca tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për pastrim, mbushje,  

fshirje dhe preparate gërryese; sapun; parfumeri, vaj eterik, kozmetikë, losionie për flokë; 

pasta për dhemb. Vaj dhe yndyrë industriale; vajëra; bashdyzime për mbledhje, lagëje dhe 

lidhje të pluhurit; lëndë djegëse (duke përfshirë lëndë djegëse te lëngëta motorrike) dhe 

materie për ndriqim; qira dhe fitila për ndriqim. Preparate Farmaceutike, medicinale dhe 

veterinere; preparate sanitare për përdorim ne mjekësi; ushqime dietike dhe supstanca te 

adoptuara për përdorim ne mjekësi ose për përdorim veteriner, ushqim per foshnje; shtesa 

dietike (te ushqimit) për konsum njerëzorë dhe për kafshë; lekoplaste, materiale për lidhje; 

materiale për mbushjën e dhëmbit, rrëshira dentare; mjete dezinfektuse; preparate për 

shkatrrimin e demtuesëve te kafshëve; fungicide, herbicide. Metale te zakonshme dhe 

legurat e tyre; material ndertimorë metalik; konstrukcione bartese metalike; materiale nga 

metalet për binarë hekurudhorë; kabllo dhe tele jo elektrike nga metalet e zakonshme; 

produkte bravandreqësish, produkte te vogla metalike produkte nga hekuri; gypëza dhe 

gypa nga metali; sefa-arka; xehe. Makina dhe vegla makinash; makina motorike dhe 

qarkore (përpos per automjete tokësore); kontaktues makinash dhe elemente transmetive 

(përpos per automjete tokësore); makina bujqësore përveq atyre te cilat menagjohen me 

dorë; inkubator për vezë; makina automatike për shitje. Vegla dore dhe makina (te cilat 

menagjohen me dorë); pajisje për ushqim; armë të ftohta; makina rroje. Aparate dhe 

instrumente shkencore,detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, optike, për matje dhe 

peshime, sinjalizim, kontrollim (inspektim), shpëtim dhe mësim; aparate dhe instrumente 

për bartjen, nderprerjën, transformimin, akumulimin, regullimin ose kontrollimin e 

energjisë elektrike; aparate për xhirim,transmetim dhe reprodukim te zërit ose fotografisë; 

bartësit magnetik të te dhenave, disqe për xhirim; kompakt disqe, DVD  dhe bartesit tjerë 

digjital te të dhenave; mekanizmat për aparate të cilët vihen ne levizje me monedha 

metalike; regjister arke, makina llogaritese,pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuter; 

softuere kompjuterike; aparate për shuarjën e zjarrit. Aparate dhe instrumente kirurgjike, 

medicinale, dentare dhe veterinere, gjymtyrë artificiale sy dhe dhëmb; artikuj ortopedik; 

material kirurgjik për qepje. Aparate për ndriqim, ngrohje, prodhimin e avullit, zierje, 

ftohje, tharje, ventilim, furnizimin me ujë dhe për qellime sanitarie. Automjete; aparate për 

levizje ne tokë, ajër ose ujë. Armë të zjarrit; municion dhe  projektile; eksploziv; mjete për 

fishekzjarre. Metale fisnike dhe legurat e tyre; stoli, gur te çmueshëm; Instrumente ortaresh 
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dhe kronometrike. Instrumente muzikore. Lëter dhe kartuç; gjera te shtypura; material për 

libërlidhje; fotografi; material për zyre; ngjitese për nevoja të zyres dhe përdorim shtepiak; 

material artistik; brushëza; makina te shkrimit dhe pajisje te zyres (përpos mobileve); 

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

te shtypit; klishei. Gomë e pa përpunuar ose gjysëm e përpunuar, gutaperka, kauçuk, azbest, 

liskun dhe zavëndësues i të gjitha këtyre materialeve; plastikë ne form te ekstraduar  për 

përdorim ne prodhimtari; materijale për mbyllje hermetike, mbyllje dhe izolim; gypa 

metalike lakuese. Lëkurë dhe emitimi i lekures; Lëkurë kafshësh, peliqe; valixhe dhe çanta 

te udhëtimit; ombrella dhe çadra te diellit; shkopa për hecje; kamxhik, pajisje saraçesh dhe 

shala te kuajve. Material ndertimorë (jo metalik); gypa të ashper jo metalike për 

ndertimtari; asfalt, katran dhe bitumen (rreshira); konstrukcione bartese jo metalike; 

permendore, jo metalike. Mobile, pasqyra, korniza për foto; asht i pa përpunuar ose gjysem 

i përpunuar, brir, dhemb elefanti, asht delfini ose parica- sedefe; guaska; shkumë deti 

(sepiolit); çelibarë. Makina  dhe enë shtepie ose kuzhine ; krehër dhe shpuza; brusha  

(perpos brushëzave); material për punimin e brushave; pajisje për pastrim; lesh çeliku; qelq 

i pa përpunuar ose gjysëm i përpunuar (përpos qelqit i cili përdoret per ndertimtari); gjëra te 

qelqit, porcelan dhe  poqarie. Konop dhe litarë; rrjeta; shatorra, tenda dhe cerada; vela; 

thasë (thesa); material per vendosje dhe mbushje [përpos letres, kartuçit, gomes ose 

plastikës]; material i pa përpunuar tekstili ose me fije. Tjerr dhe penjë, për përdorim tekstili. 

Tekstil dhe zëvendësues tekstili; mbulesa shtrati; mbulesa tavolinash. Veshje, mbathje, 

mbështjellëse koke. Dantela dhe qendisje, shirita (shirit) dhe gajtana; pulla, kapse dhe 

gjilpëra me kokë, gjilpëra me kokë - mbërthyese dhe gjilpera; Lule artificiale. Çilima, 

asure, shtroja dhe shtroja këmbësh, linoleum dhe material tjetër për mbulimin e dyshemeve; 

mbulesa muresh (jo nga tekstili). Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikorë dhe sportiv; 

dekorues bredhash; Mish,peshk, kafshë dhe shtazë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

te konservuara, ngrira,thara, dhe ziera; xhelatinë, reqel, kompote ; vezë, qumësht dhe 

produkte te qumështit; vaj dhe yndyrë për konsum. Kafe, çaj, kakao dhe zavendesues te 

kafes; oriz; tapioka  dhe  sago; miell dhe produkte drithërash; buk,  kuleç dhe embëlsira;  

akullore; sheqer, mjaltë; melasë; tharem, pluhur për pjekurina; krip; mustardë; uthull, salcë 

(si shtesa); melmesa; akull. Produkte bujqësore, kopshtare dhe pylltarie; farëra dhe rasad i 

pa përpunuar; kafshë të gjalla; fruta dhe perime te freskëta; fara; bimë dhe lule natyrale; 

ushqim kafshësh; embëlsues. Birra; ujë mineral dhe me sodë dhe pije tjera jo alkoolike; pije 

dhe lengje frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve. Pije alkoolike 

(perpos birrave). Duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepëse (përpos transportit për mallërat e 

lartëcekura), mundësimi i konsumatorëve  qe ne mënyrë të thjeshtë ti shiqojnë dhe porositin  

ketë mallë  nga hipermarketet me shitje me shumicë, hipermarketeve te shitjeve me pakicë 

ose permes katalogut te mallërave te konsumit te gjerë me porositjen e tyre  me postë ose 

permes  mjeteve tjera komunikative 
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(111)  21539 

(151)  03/11/2017 

(181)  05/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1520 

(591)  verdhë  dhe e bardhë 

(732)  CC KOZMETİK KİMYA İNŞAAT 

TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SANAYİ 

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yunus 

Emre Mah.Yunus Emre Cad.No:73/1 

Yıldırım Bursa , TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Mjete për zbardhim dhe substanca tjera  për përdorim ne lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim, fshirje dhe preparate gërryese; sapuna; parfumeri, vaj eterik, kozmetikë, 

losione për flokë; pasta për dhemb   

5   Preparate Farmaceutike, medicinale dhe veterinere; preparate sanitare për përdorim ne 

mjekësi; ushqim dietik dhe supstanca të adoptuara për përdorim në mjekësi ose përdorim 

veteriner, ushqim për foshnje; shtojca dietike  ( shtesa ushqimi) për konsum njerëzorë dhe 

kafshë; lekoplaste, materijale për mbështjellëje-lidhje; materijale për mbushjen e dhembit, 

rrëshira dentale; mjete dezinfektuese; preparate për zhdukjen e demtuesëve  te kafshëve; 

fungicide, herbicide   

35   Shërbime të  agjensioneve reklamuese,  sherbime te entit për marketing dhe publicitet 

duke përfshirë këtu  shërbimet komerciale  ose sherbime e reklamimit  të  ekspozitave dhe 

panaireve; ofrimi i shërbimeve të zyrës; menaxhmenti afarist; administrimi afarist;  

qeverisja afariste dhe  këshillimet organizative; shërbimet e kontabilitetit, sherbimet e 

agjensioneve për eksport import; hulumtimet afariste, evolimet, vlerësimet profesionale 

afariste; ankande; integrimi i mallërave te lloj llojshëme  për nevojat e konsumatorit, 

përkatësisht produktet kimike  të cilat përdoren ne industri, shkencë, fotografi, bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari; rreshira të pa përpunuara,  materje plastike të pa përpunuara; 

plehra; përzierje pë shuarjen e zjarrit; preparate per kalitje dhe saldim; supstanca kimike  

për konzervimin e gjërave ushqimore; materje për regjie; supstanca ngjitëse të cilat 

përdoren ne industri. Ngjyra, fernez, llaqe; mjete për mbrojtje nga ndryshku dhe kalbja e 

drurit; materje për ngjyrosje; mjete gërryese;  rrëshira natyrale të pa përpunuara; metale ne 

formë flete dhe pluhuri për fotografim-pikturim, dekorim, shtypje  dhe art. Mjete për 

zbardhim dhe supstanca tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për pastrim, mbushje,  

fshirje dhe preparate gërryese; sapun; parfumeri, vaj eterik, kozmetikë, losionie për flokë; 

pasta për dhemb. Vaj dhe yndyrë industriale; vajëra; bashdyzime për mbledhje, lagëje dhe 

lidhje të pluhurit; lëndë djegëse (duke përfshirë lëndë djegëse te lëngëta motorrike) dhe 

materie për ndriqim; qira dhe fitila për ndriqim. Preparate Farmaceutike, medicinale dhe 

veterinere; preparate sanitare për përdorim ne mjekësi; ushqime dietike dhe supstanca te 
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adoptuara për përdorim ne mjekësi ose për përdorim veteriner, ushqim per foshnje; shtesa 

dietike (te ushqimit) për konsum njerëzorë dhe për kafshë; lekoplaste, materiale për lidhje; 

materiale për mbushjën e dhëmbit, rrëshira dentare; mjete dezinfektuse; preparate për 

shkatrrimin e demtuesëve te kafshëve; fungicide, herbicide. Metale te zakonshme dhe 

legurat e tyre; material ndertimorë metalik; konstrukcione bartese metalike; materiale nga 

metalet për binarë hekurudhorë; kabllo dhe tele jo elektrike nga metalet e zakonshme; 

produkte bravandreqësish, produkte te vogla metalike produkte nga hekuri; gypëza dhe 

gypa nga metali; sefa-arka; xehe. Makina dhe vegla makinash; makina motorike dhe 

qarkore (përpos per automjete tokësore); kontaktues makinash dhe elemente transmetive 

(përpos per automjete tokësore); makina bujqësore përveq atyre te cilat menagjohen me 

dorë; inkubator për vezë; makina automatike për shitje. Vegla dore dhe makina (te cilat 

menagjohen me dorë); pajisje për ushqim; armë të ftohta; makina rroje. Aparate dhe 

instrumente shkencore,detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, optike, për matje dhe 

peshime, sinjalizim, kontrollim (inspektim), shpëtim dhe mësim; aparate dhe instrumente 

për bartjen, nderprerjën, transformimin, akumulimin, regullimin ose kontrollimin e 

energjisë elektrike; aparate për xhirim,transmetim dhe reprodukim te zërit ose fotografisë; 

bartësit magnetik të te dhenave, disqe për xhirim; kompakt disqe, DVD  dhe bartesit tjerë 

digjital te të dhenave; mekanizmat për aparate të cilët vihen ne levizje me monedha 

metalike; regjister arke, makina llogaritese,pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuter; 

softuere kompjuterike; aparate për shuarjën e zjarrit. Aparate dhe instrumente kirurgjike, 

medicinale, dentare dhe veterinere, gjymtyrë artificiale sy dhe dhëmb; artikuj ortopedik; 

material kirurgjik për qepje. Aparate për ndriqim, ngrohje, prodhimin e avullit, zierje, 

ftohje, tharje, ventilim, furnizimin me ujë dhe për qellime sanitarie. Automjete; aparate për 

levizje ne tokë, ajër ose ujë. Armë të zjarrit; municion dhe  projektile; eksploziv; mjete për 

fishekzjarre. Metale fisnike dhe legurat e tyre; stoli, gur te çmueshëm; Instrumente ortaresh 

dhe kronometrike. Instrumente muzikore. Lëter dhe kartuç; gjera te shtypura; material për 

libërlidhje; fotografi; material për zyre; ngjitese për nevoja të zyres dhe përdorim shtepiak; 

material artistik; brushëza; makina te shkrimit dhe pajisje te zyres (përpos mobileve); 

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

te shtypit; klishei. Gomë e pa përpunuar ose gjysëm e përpunuar, gutaperka, kauçuk, azbest, 

liskun dhe zavëndësues i të gjitha këtyre materialeve; plastikë ne form te ekstraduar  për 

përdorim ne prodhimtari; materijale për mbyllje hermetike, mbyllje dhe izolim; gypa 

metalike lakuese. Lëkurë dhe emitimi i lekures; Lëkurë kafshësh, peliqe; valixhe dhe çanta 

te udhëtimit; ombrella dhe çadra te diellit; shkopa për hecje; kamxhik, pajisje saraçesh dhe 

shala te kuajve. Material ndertimorë (jo metalik); gypa të ashper jo metalike për 

ndertimtari; asfalt, katran dhe bitumen (rreshira); konstrukcione bartese jo metalike; 

permendore, jo metalike. Mobile, pasqyra, korniza për foto; asht i pa përpunuar ose gjysem 

i përpunuar, brir, dhemb elefanti, asht delfini ose parica- sedefe; guaska; shkumë deti 

(sepiolit); çelibarë. Makina  dhe enë shtepie ose kuzhine ; krehër dhe shpuza; brusha  

(perpos brushëzave); material për punimin e brushave; pajisje për pastrim; lesh çeliku; qelq 

i pa përpunuar ose gjysëm i përpunuar (përpos qelqit i cili përdoret per ndertimtari); gjëra te 

qelqit, porcelan dhe  poqarie. Konop dhe litarë; rrjeta; shatorra, tenda dhe cerada; vela; 

thasë (thesa); material per vendosje dhe mbushje [përpos letres, kartuçit, gomes ose 

plastikës]; material i pa përpunuar tekstili ose me fije. Tjerr dhe penjë, për përdorim tekstili. 

Tekstil dhe zëvendësues tekstili; mbulesa shtrati; mbulesa tavolinash. Veshje, mbathje, 

mbështjellëse koke. Dantela dhe qendisje, shirita (shirit) dhe gajtana; pulla, kapse dhe 
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gjilpëra me kokë, gjilpëra me kokë - mbërthyese dhe gjilpera; Lule artificiale. Çilima, 

asure, shtroja dhe shtroja këmbësh, linoleum dhe material tjetër për mbulimin e dyshemeve; 

mbulesa muresh (jo nga tekstili). Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikorë dhe sportiv; 

dekorues bredhash; Mish,peshk, kafshë dhe shtazë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

te konservuara, ngrira,thara, dhe ziera; xhelatinë, reqel, kompote ; vezë, qumësht dhe 

produkte te qumështit; vaj dhe yndyrë për konsum. Kafe, çaj, kakao dhe zavendesues te 

kafes; oriz; tapioka  dhe  sago; miell dhe produkte drithërash; buk,  kuleç dhe embëlsira;  

akullore; sheqer, mjaltë; melasë; tharem, pluhur për pjekurina; krip; mustardë; uthull, salcë 

(si shtesa); melmesa; akull. Produkte bujqësore, kopshtare dhe pylltarie; farëra dhe rasad i 

pa përpunuar; kafshë të gjalla; fruta dhe perime te freskëta; fara; bimë dhe lule natyrale; 

ushqim kafshësh; embëlsues. Birra; ujë mineral dhe me sodë dhe pije tjera jo alkoolike; pije 

dhe lengje frutash; shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve. Pije alkoolike 

(perpos birrave). Duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepëse (përpos transportit për mallërat e 

lartëcekura), mundësimi i konsumatorëve  qe ne mënyrë të thjeshtë ti shiqojnë dhe porositin  

ketë mallë  nga hipermarketet me shitje me shumicë, hipermarketeve te shitjeve me pakicë 

ose permes katalogut te mallërave te konsumit te gjerë me porositjen e tyre  me postë ose 

permes  mjeteve tjera komunikative 

   

 

 

 

(111)  21558 

(151)  06/11/2017 

(181)  07/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1522 

(732)  Deva Holding Anonim Şirketi Halkalı 

Merkez Mahallesi. Basın Ekspres Caddesi. 

No.1. Küçükçekmece, Istanbul, , TR 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  Depores 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor ose të veterinarisë, 

ushqimi për foshnje; shtojca diete për njerëzit dhe kafshët; emplastër, materialet për lidhje; 

materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

 

 

 

(111)  21559 

(151)  06/11/2017 

(181)  07/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1523 

(591)  Gjelber, Kuqe, Kalter dhe Lejla 

(732)  Apple and Pear Australia Limited  

Suite G01 128-136 Jolimont Road 

(540)   

 
 

     



Buletini Zyrtar Nr. 67 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

278 

 

EAST MELBOURNE VICTORIA 3002 

, AU 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

 
 

 

(511) 31   Fruta të freskëta.   

 

 

 

(111)  21560 

(151)  06/11/2017 

(181)  07/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1524 

(732)  The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. 

4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Uiski; musht (pije e fortë alkoolike nga molla); raki; votkë, liker, xhin, ithtësira 

alkoolike; pije alkoolike, pos birrës   

 

 

 

(111)  21561 

(151)  06/11/2017 

(181)  07/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1525 

(732)  The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. 

4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Uiski; musht (pije e fortë alkoolike nga molla); raki; votkë, liker, xhin, ithtësira 

alkoolike; pije alkoolike, pos birrës.   
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(111)  21562 

(151)  06/11/2017 

(181)  07/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1526 

(732)  The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. 

4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Uiski.   

 

 

 

(111)  21563 

(151)  06/11/2017 

(181)  07/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1527 

(732)  The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. 

4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Shërbime baresh dhe restorantesh; furnizim me ushqim dhe pije   

 

 

 

(111)  21564 

(151)  06/11/2017 

(181)  08/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1528 

(591)  E KUQE 

(732)  ASIST” L.L.C. Kuvendi i Bujanit nr. 

26, Taslixhe 1 Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 67 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

280 

 

     

 
 

 

(511) 28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë 

në klasa të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  21565 

(151)  06/11/2017 

(181)  08/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1529 

(732)  “ASIST” L.L.C. Kuvendi i Bujanit nr. 

26, Taslixhe 1 Prishtine, KS 

 
 

(540)  ASSIST 

 
 

     

 
 

 

(511) 28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë 

në klasa të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  21566 

(151)  06/11/2017 

(181)  08/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1530 

(732)  “ASIST” L.L.C. Kuvendi i Bujanit nr. 

26, Taslixhe 1 Prishtine, KS 

 
 

(540)  ASIST 

 
 

     

 
 

 

(511) 28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë 

në klasa të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   
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(111)  21692 

(151)  09/11/2017 

(181)  14/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1561 

(732)  PHARMANOVA DOO Obrenovac   

Društvo za proizvodnju farmaceutskih 

proizvoda Industrijska 8, 11500 Obrenovac, 

Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  AVARICON 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike    

 

 

 

(111)  21689 

(151)  09/11/2017 

(181)  14/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1562 

(732)  PHARMANOVA DOO Obrenovac 

Industrijska 8, 11500 Obrenovac, , RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DUOBIOTIC 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike    

 

 

 

(111)  21696 

(151)  09/11/2017 

(181)  14/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1563 

(732)  PHARMANOVA DOO Obrenovac  

Društvo za proizvodnju farmaceutskih 

proizvoda Industrijska 8, 11500 Obrenovac, 

Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  GYNKGOBIL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike    
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(111)  21694 

(151)  09/11/2017 

(181)  14/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1566 

(732)  PHARMANOVA DOO Obrenovac,   

Društvo za proizvodnju farmaceutskih 

proizvoda Industrijska 8,11500 Obrenovac, 

Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  OSTEO K2 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike .   

 

 

 

(111)  21697 

(151)  09/11/2017 

(181)  14/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1568 

(732)  PHARMANOVA DOO Obrenovac,  

Društvo za proizvodnju farmaceutskih 

proizvoda Industrijska 8, 11500 

Obrenovac,Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  UTISEPT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike .   

 

 

 

(111)  21811 

(151)  21/11/2017 

(181)  20/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1593 

(591)  E gjelbert, e verdhe, oker, e kalter, e 

kuqe, e bardhe, e hirte                                     

(300)  Z-2016/1707  11/10/2016  RS 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja 

Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC Rr. 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 67 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

283 

 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ushqim i shpejtë nga patatet, kryesisht qipsa   

 

 

 

(111)  21619 

(151)  08/11/2017 

(181)  20/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1594 

(591)  Bordo, e verdhe, oker, e kaltert, e 

kuqe, e gjelbert, e bardhe, e hirte 

(300)  Z-2016/1708  11/10/2016  RS 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja 

Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ushqim i shpejtë nga patatet, kryesisht qipsa   

 

 

 

(111)  21622 

(151)  08/11/2017 

(181)  20/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1595 

(732)  PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill 

Road, Purchase, NY 10577, US 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC Rr. 

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

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për pregaditjen e pijeve; pije jo-alkoolike të gazuara; 

pije të lehta   

 

 

 

(111)  21624 

(151)  08/11/2017 

(181)  20/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1597 

(732)  PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill 

Road, Purchase, NY 10577, US 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për pregaditjen e pijeve; pije jo-alkoolike të gazuara; 

pije të lehta   
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(111)  21627 

(151)  08/11/2017 

(181)  20/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1598 

(732)  BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-

Str. 34 81 739 Miinchen, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Pajisje elektrike shtëpiake  dhe makina kuzhine dhe aparate, të përfshira në klasën 

7, në veçanti makina elektrike kuzhine dhe aparatet, duke përfshirë makinë bluarëse, 

rrahëse , dhe aparat për brumë, shtypës frutash, nxjerrësit e  lëngjeve, centrifugat e  

lëngjeve, makinë për bluarjen e mishit, aparatet prerëse, mjete me energji elektrike , hapës 

konservash, aparate për mprehje thikave dhe makina dhe aparatet për bërjen e pijeve dhe / 

ose përgatitjen e ushqimit, pompat e pijeve për shpërndarjen e pijeve të ftohta; makinat 

elektrike shitëse të pijeve apo ushqimeve, makinave automatike të shitjes; aparatet elektrike 

për ngjitjen e plastikes  (paketimin); aparat elektrik për largimin e mbeturinave, 

përkatësisht depozitimin e mbeturinave dhe kompaktorët e mbeturinave; makina larëse për 

enë; makina elektrike dhe pajisje për pastrimin e rrobave dhe veshjeve (të përfshira në 

klasën 07), duke përfshirë makina larëse, tharëset rrotulluese; pajisjet hekuroseshe , makinë 

për hekurosje, të përfshira në klasën 7; pajisje elektrike shtëpiake pastrimi, duke përfshirë 

pajisjet elektrike për pastrimin e  dritareve, lustruesit elektrik të këpucëve dhe pastruesit 

vakuum, aparatet vakum për lagështi dhe tharje; pastruesit vakum robotik; robotë për punët 

e shtëpisë; pjesë e të gjitha mallrave të mësipërme, të përfshira në klasën 7; zorrë gome, 

tuba, filtruesit e pluhurit dhe çanta për filtruesit e pluhurit, të gjitha për pastruesit vakum   

9   Peshore e kuzhinës, peshore e banjës; operuesit nga largësia, aparatura sinjalizuese dhe  

e kontrolluese (elektrike / elektronike) shtëpiake apo makina kuzhine dhe enë kuzhine; 

makinat-lexuesit e regjistrueseve dhe jo regjistrueseve bartës i të dhënave për pajisjet 

shtëpiake; pajisje e  përpunimit të dhënave dhe programet e përpunimit të dhënave për 

kontrollin dhe operimin e pajisjeve shtëpiake; dozimetri; pjesët dhe pjesët shtesë për të 

gjitha mallrat e mësipërme, të përfshira në klasën 9   

11   Aparatet për ngrohje, gjenerim e avulli dhe gatim, ne veçanti furra, pjekje,skuqje, 

tiganisje,  tostim , shkrirje dhe  pajisjet ngrohëse, ngrohës i ujit, ngrohësit  , ene kuzhine me 

ngrohës , furrat me mikrovalë, tosterat ( elektrike), zierës vezësh  , ene kuzhine për zierje te 

shpejt  me vaj (elektrike); makinë elektrike për çaj dhe kafe, makina për kafe ekspres, 

makina automatike për kafe (të përfshira në klasën e 11); aparate ftohëse, në  veçanti 

frigoriferë , frigorifer me ngrirje të thellë, frigorifer me rafte, aparat për ftohjen e pijeve, 

frigorifer-ngrirës, ngrirës, makinat e  akullit dhe aparatet; aparate tharëse, në veçanti, duke 

përfshirë tharësit rrotullues, makinat tharëse në lavanderi, tharëse dore, tharëse flokësh; 

llambat infra të kuqe (jo për përdorim mjekësor); jastëk me  ngrohje (jo për qëllime 

mjekësore), batanije elektrike (jo për qëllime mjekësore); aparat për ventilim, në veçanti 

ventilatorët; filtra të aspiratorit  , pajisjet  aspiratorëve dhe aspirator kuzhine, aparate për 

kondicionimin e ajrit  dhe pajisjet për përmirësimin e cilësisë së ajrit, lagështisë, aparat për 

freskimin e ajrit, aparate për dozimin e aromave , përveç për përdorim personal; aparat për 

pastrimin e  ajrit, aparat për furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, në veçanti duke përfshirë 
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pajisje për largimin e avullit, ventilimin dhe instalimet e furnizimit me ujë; ngrohësit e ujit, 

ngrohësit e ujit të magazinuar dhe ngrohësit e  menjëhershëm të ujit; lavamanë kuzhine;  

pompat e ngrohjes; pjesë për të gjitha mallrat e sipërpërmendur, të përfshira në klasën 11; 

çezmat për shpërndarjen e pijeve të ftohta për përdorim në kombinim me aparatura për 

ftohjen e pijeve (ndryshe nga  shpërndarësit automatikë) 

   

37   Instalim, montim, mirëmbajtje dhe riparim i pajisjeve shtëpiake.   

 

 

 

(111)  21628 

(151)  08/11/2017 

(181)  21/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1607 

(300)  1045653  28/06/2016  NZ 

(732)  MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 

KABUSHIKI KAISHA, A corporation 

organized and existing under the laws of 

Japan Manufacturers and Merchants of, 

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ECLIPSE CROSS 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila dhe pjesët e tyre dhe pajisjet; automobila; automjete motorike  me 

dy rrota, biçikletat dhe pjesët e tyre dhe pajisjet; automjete sportive shërbyese; makina 

elektrike; makina hibride; furgonë [automjet]; trupa për automjete; aspirator për automjete; 

shasi për automobila; goma për automobila; parakolp për automobila; ndezëse cigaresh për 

automobila; disk pllakat frenuese për automobila; jastëkët e ajrit (pajisjet e sigurisë për 

automobila); zinxhirët e automobilave; këllëf i timonit; amortizatorët për automobila; timon 

për automjete; maskë dielli për automobila; roleta të përshtatura për automobila; mbulesat e 

ulëseve të automobilave; ulëset siguruese të fëmijëve për automjete;  rripat e sigurisë për 

ulëset e automjeteve   

 

 

 

(111)  21629 

(151)  08/11/2017 

(181)  21/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1608 

(300)  BX 1334654  21/06/2016  BX 

(732)  GIP Development Société à 

responsabilité limitée  2-4, rue du Château 

d’Eau L-3364 Leudelange, LU 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

(540)   
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(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vëzhguese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolli [vëzhguese], jetë-

shpëtuese dhe për mësim; aparate dhe instrumente për përcimin, ndaljen, transformimin, 

akumulimin, rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për regjistrim, transmetim 

apo reprodukimin e zërit apo imazhit; bartësit e të dhënave magnetike, disce regjistrues; 

Kompakt disqe, DVD dhe media të tjera dixhitale për incizim; Mekanizëm për aparatet që 

operojnë me para të hekurit; Regjistër kace, makina kalkuluese, pajisje për procesimin e të 

dhenave, kompjuter; softver kompjuterik; Aparate për shuarjen e zjarrit ; Njësi elektronike 

që mbahen në dorë për lëshimin e nivelit të zërit në aparatet e ndëgjimit; adapter për lidhjen 

e telefonit me aparatin e ndëgjimit; Bateri për përdorim në aparatet e ndëgjimit; Stetoklip 

ndëgjues I aparatit të ndëgjimit; Aparate për kontorllin nga lart të instalimeve të 

kondicionerëve të ajrit; Pajisje matëse dhe të kontrollit për teknologjinë e ajrit të 

kondicionuar; Sistemet e kontorllit të klimës me përmbajtje të termostateve dixhitale, 

kondicionerëve të ajrit, ngrohësve, ventilimeve dhe pajisjeve të kontorllimit të tharjes; 

Meter ngroohës; Programimet e ngrohësve qëndror; Pajisjet elektrike të kontrollimit për 

menaxhimin e ngrohjes; Monitor temperature [valvola] për radiatorët e ngrohjes qëndrore; 

Pajisjet e kontrollit elektrik për ngrohjen dhe menaxhimin e energjisë; Mbushëit me rrymë 

të baterive për ventilatorët medicinal; Aparate për regjistrimin, transmetimin apo 

reprodukimin e zërit ose imazhit; Aparate për lëshimin e zërit; aparet me audio kaseta; 

Audio aparate dixhitale; Audio kaset aparate; Aparate zëri dixhitale me kaset; Aparat DvD; 

Video aparat; Disk aparat; A[arat me videotraka; Aparat trakash; Aparat incizimi; DVD 

aparat; AParat kaset; CD aparat; MP3 aparat; Aparat videodisk; MP4 aparat; Aparat 

incizimi me disk rrotulles; Aparat medial që mbahet në dorë; Gramafon aparat incizimi; 

Aparat me portaa multimediale; Aparat portablë DVD; Disk optic aparat; Video aparat 

dixhital; Aparat dixhital për lëshimin e muzikës; Aparat portablë për ndëgjimin e muzikës; 

Aparat fonogram për incizim; Aparat me disqe kompakte; Gjilpërë gramafoni për aparate 

incizimi; Aparat radio portabël; Altoparlantë për aparate incizimi; Gjilpëra për aparetet e 

incizimit; Kuti për aparet MP3; aparate te veshme media portabël; Mbështjellës për MP3 

aparate; Stacione lidhëze për aparatet MP3; Altoparlantë për aparatet portabël mediale; 

Kombinimi I video aparatebe me incizuesit; Krahët e tonalitetit për aparatet regjistruese; 

Kuti e përshtatur [ër aparatet CD; Kuti për aparatet e mediave dixhitale; Mbështjellës për 

aparatet e mediave portabël; Kutit e përshtatura për aparatet DVD; Kuti për aparatet e 

mediave portabël; Mbështjellës për aparatet media dixhitale; Rregullator të shpejtësisë për 

aparetet e incizimit; Stacionet lidhëse për aparetet e muzikës dixhitale; Kompakt disk 

aparate për përdorim me kompjuterë; Kuti bartëse për aparatet e muzikës me portabël; 

Kutitë bartëse për aparetet dixhitale të muzikës; Pranues eketrik; Pranues transmetues; 

Pranues televiziv; Pranues audio; GPS pranues; Pranues i rrjetit pa tela (Ëireless); Pranues 

audiovizuel; Pranues satelitor; Video pranues; Pranues telefonik; Pranues optic; Radio 

pranues; Pranues stereo; Pranues i radio-frekuqencave; Pranues i sinjalit të alarmit; Pranues 

i zërit të amplifikuar; Pranues i komunikimit të të dhënave; Pranues televiziv kabllor; 

Pranues telekomande; Audio-video pranues; Pranues Televizioni [Televizorë]; Radio 

pranues dhe transmetues; transmetues dhe marrës pa tela (ëireless); Ekran pajisje, pranues 

televiziv dhe film dhe video pajisje; Audio dhe video pranues pa tela (ëireless); Syze 3D 

për pranuesit televiziv; Modulet e ekranit për pranues televiziv; Dixhital transmetuesit; 

Transmetuesit e të dhënave; Transmetues pa tela; Transmetues optikë; Transmetuesit 
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Video; FM transmetues; Transmetuesit Portabël; Transmetuesit elektrik; Transmetuesit 

shperndarës; Transmetuesit televizivë; Satelit transmetuesit; Radio transmetues; 

Transmetuesit e telekomunikacionit; Audio njësitë e transmetuesit; Radiotransmetimi i-

frekuencave; Aparat për transmetimin e zërit; Altoparlantë; Altoparlanë audio; Altoparlantë 

me zë të lartë; Altoparlantë pa tela; Altoparlantë portabël; Rrethim i altoparlantit të zërit; 

Altoparlanët për kompjuter; Alltoparlantë  zëri për shtëpi; Altoparlantë ndihmëse për 

telefonat mobil; Përforcues; Përforcues i tonit; Përforcues imazhi; Përforcues elektronik për 

altoparlantë; Përforcues optikë; Përforcues dixhital; Përforcues elektrik; Përforcues sinjal; 

Përforcues electroakustik; Përforcues tingulli; Audio përforcues; Stereo përforcues; 

Altoparlantëve të ndërtuar në përforcues; Përforcues elektrik për sinjalet zanore; Mikseta 

zëri me përforcues të integruar në to; Shufra zëri; Projektues kinematografik; Sisteme 

kinemaje për shtëpi; Aparate dhe instrumente kinematografike; Aparatet për përpunimin e 

filmit kinematografik; Terminale të televizorëvë interaktiv; Softëare për televizion 

interaktiv; Aparat me qark të mbyllur televiziv; Aparate për parnimin e  televizion satelitor; 

Ngjitja e sinjalit satelitor televiziv; Antena radio dhe televizion; Televizionit dhe video 

konvertuesit; Filtrat për ekranet televizive; filtra për grupe televizive; sistemet televizive 

me qark të mbyllur (CCTV); Ekranet për pranuesit televiziv; Kamera monitoruese me qarqe 

të mbyllura; Regjistrues televiziv dixhital të programueshëm; HD (Kjartësi të lartë) 

televizione; Televizionet me definicion ultra të lartë; IP (Internet Protocol) televizione; 

Televizione me definicion të lartë (HDTV); Telekomandë për televizorë; Televizionet dhe 

video regjistruesit; Aparat transmetues për transmetimet televizive; aparat televiziv për 

qëllime të projektimit; Antena për radio, për televizion; Ekran televizioni kristal likuid 

(LCD); DMB (Digital Multimedia Broadcasting) televizione; UHD (Ultra High Definition) 

televizionet; Filtra kundër verbimit për televizionet; Ekran i panelit te televizionit plazma 

(PPD); Mbajtëse muri të përshtatura për ngjitjen e televizioneve monitorues; Përsëritës për 

radio dhe televizione; Programet e sistemeve operative për televizionët e mëncur; 

Mekanizma për televizorë që operohen me futjen e monedhave në to; Filtra ekrani për 

kompjuterë dhe televizorë; Aparate transmetuese dhe pranuese për transmetim televiziv; 

Korniza dhe mbështetsës montues të përshtatur për televizorë; Kabllo për transmetimin dhe 

marrjen e sinjaleve televizive kabllore; Mbrojtës ekran televiziv në natyrën e mburoja 

akrilik për t'u montuar mbi ekranet televizive; Filtra ekrani të përshtatura për përdorim tek 

televizionet; Filtra anti reflesk  kunder vezulluese dhe jo vezulluese për televizorë dhe 

monitor kompjuteri; Filtra me ngjyra për televizion dhe kamerat për incizimin e filmave; 

Pajisje ekrani; Televizionet me qasje ne Internet; Televizionet me protokoll interneti; 

Mbështetës për televizionet; Përforcuesit e sinjalit televiziv; Enë televizionio pranuese; 

Aparat televiziv për monitorim; Ekran i aparatit televiziv; Tuba të kamerave televizive; 

Konvertues të televizionit kabllor; Konvertues standard televiziv; Transmetues televizive 

kabllore; Televizionet Portabël; Televizionet e makinave; Priza televizive; Kamerat 

televizive; Televizionet; Kuti kompleti me kjartësi të lartë (high definition); Kuti kompleti 

dixhitale; Kuti kompleti set-top; Antenat e makinave; Makinë stereo; Aparat zëri për 

makina; Kasetofon për makina; Stereo e  automjeteve; Radio automjete; Sistemet e kamera 

multi për automjetet; aparate për incizim për automjete; Kompas navigimi; Instrumente 

naviguese; Kompjuter navigmi për makina; Aparatura navigimi për Marinë; GPS pajisje 

navigimi; Sistemet elektronike të navigimit; Aparaturat elektronike të navigimit; Maqinat 

Loran të navigimit; Pajisjet satelitore të navigimit; Instrumentet e navigimit elektronik; 

Instrumente inerciale të navigimit; Sistemet ndihmëse-satelitore të navigimit; Aparaturat 
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nën ujore sonare për lundrim; Dërrasë për montimin e pajisjeve të navigimit; Softuer për 

sistemet e navigimit satelitor; Softuer për GPS sistemin e navigimit; Kuti për pajisjet e 

navigimit satelitor; Sistemet satleitore të navigimit për bicikleta; Sistemet e senzorëve të 

avionëve, sistemet e navigimit;  Pajisjet e kontrollit për aparaturën e navigimit të 

automjeteve; Aplikacione kompjuterike për aparaturën e navigimit të automjeteve; Sistemet 

e navigimit të automjeteve që shfaqin ekranet onteraktive; Automjete (Aparatura navigimi 

për -) [në kompjuterët në bord]; Pajisjet naviguese, rrëfyese, gjetëse, targetuese dhe për 

përgaditjen e hartave; Softver kompjuterik interaktiv që ofron informata naviguese dhe të 

udhëtimit; Programe kompjuterike për përdorimin në navigim autonom të automjeteve; 

Kamera; Kornizë kamerash; Rrip kamerash; Mbështetës kamere; Lense kamerash; Filter 

kamerash; Mbulesë kamerash; Kuti kamerash; Kamera tripods; Mbajtës kamere; Dritë 

kamere; Syze kamerash; Mbulesë kamerash; Kamera bipod (me dy mbështetëse); Kamera 

monopod (me një mbështetëse); Mbyllje për kamera; Qepen kamerash; Video kamera; 

Kamera-kino; Kamera fotografike; Kamera të palëvizshme; Kamera infra-të kuqe; Kamera 

pllaka; Kamera sigurimil Kamera për përdorim nën ujor; Kamera dixhita;e; Kamera të 

qasshme; Kamera për pamje; Kamera që ngjiten; TV kamera; Kamera në helmeta; Kamera 

dixhitale për përdorim industrial; Kamera dixhitale me lens reflex -të vetme (DSLR); 

Kufje; Kufje telefonash; Kufje pa tela (ëireless); Kufje të relitetit virtual; Kufje ëireless për 

telefona të mencur; Kufje për telefona mobilë; Kufje për përdorim në kompjuter; Kufje 

ëireless për telefonat e mencur; Kufje ëireless për teelfona mobil; Kufje pa përdorim të 

duarve për telefonat mobilë; Kufje; Përforcues kufjesh; Konsol kufjesh; Kufje stereo; Kufje 

muzike; Kufje-mikrofon kombinim; Kufje mrenda veshit;  Prizë dyshe për kufje; Kufje 

personale për aparaturat e transmetimit të zërit; Kufje personale për përdorim me sistemet e 

transmetimit të zërit; D/C AC konvertues; AC/DC furnizues me energji elektrike; Pajisje 

periferike për kompjuter; Pajisje audio që vishen; Përcjellës i aktiviteteve që vishet; 

Telefona të mëncur që vishen; Pjesë periferike kompjuterike që vishen; Aparatura 

telekomunikimi që vishen; Monitir që vishen; Kompjuter që vishen; Ora të mencura; 

Bylyzyk të mencur; Rrip ore që i komunikon të dhënta në telefon të mencur; Rripa me 

senzorë që janë rrypa të orës  me senzorët për të komunikuar të dhënat në telefonat e 

mëncur dhe kompjuterët personal; Rrypat e orës që komunikojnë të dhënat tek asistentat 

dixhital personal, telefonat e mëncur, dhe kompjuterat personal  përmes ëebfaqes së 

internetit dhe kompjuterëve të tjerë dhe rrjetit të komunikimit elektronik; Bylyzyk që 

komunikojnë të dhënat tek asistentat dixhital pesonal, telefonat e mencur, dhe kompjuterët 

personal përmes qasjes në internet dhe rrjeteve të tjera të komunikimeve kompjuterike dhe 

elektronike; Softuer virtual real; Softuer i lojërave të realitetit virtual; Aparatura me video 

ekrane të montuara në kokë; Doreza e të dhënave; Aparate për zënien e të dhënave; Kamera 

të montuara në helemeta; Kamera me qëllime të shumta; Kamera akcioni që përdoren gjatë 

akcionit; Radio marinë; Autopilot marine; Kompas marine; Aparaturat e komunikiimit të 

Marinës; Ndëgjues thellësie për marinë; Gjetësit e thellësive të Marinës; Kompjuter tablet; 

Tablet PCs; Monitor tablet; mbështjellës tableti; Tablet kompjuter; tablet dixhital, talbet 

elektronik; Tableta grafike; Stacione të dokeve të tabletave; Tastatura për tablet; Kuti për 

kompjuterët tablet; Sotuer për kompjuter tablet; Kuti lëkure për kompjuterët tablet; 

Mbështjellës që rrotullohet për kompjuterët tablet; Kuti mbrojtëse pqë kompjuterët tablet; 

Mbështjellës mbrojtës për kompjuterët tablet; Mbajtës i përshtatur për kompjutera tabletë; 

Mbajtësi  i tabletave përshtatur për përdorim në makina; Filtra ekrani të përshtatura për 

përdorim me kompjutera tabletë; Computerë; terminale kompjuterike; Mikro-kompjuter; 
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Kompjuter dhe kompjuter hardëare; kompjutera personale; kompjutera portative; Mobile 

kompjutera; Kompjutera që mbahen në dorë; Mikro-kompjutera; Kompjutera me shpejtësi 

shumë të madhe (Maniframe) [kompjutera]; Kompjutera udhëtimi; Proces kompjutera; 

kompjutera netbook; Kompjutera komunikues; Desktop kompjuter; kompjutera palmtop; 

Laptopat; Kompjutera për përdorim në zhytjet nën ujore; kompjutera klient; komponentet 

kompjuterike dhe pjesë; Kompjutera xhepi për marrjen e shënimeve; Vëzhguesit; 

Vëzhguesit [kompjuter hardëare]; Vëzhguesit [Programe kompjuterike]; Korniza të 

kompjuteëve monitorues; Monitorues për bebe; Monitorues komerciale; Monitorues LED; 

Monitorues LCD; Monitor bardh e zi; Monitoron me ngjyra; Ekran vëzhgues; Monitor 

folësi; Monitor ekranet; Monitoruesit e frymëmarrjes [jo-mjekësore]; Monitorë me shkallë 

më të lartë të vëzhgimit; Vëzhguesit për qëllime tregtare; Video monitor për fëmijë; 

Shtypës (printer); Ndarëset e printerit; Programet printer; Printer kompjuter; Printera 

Matrix; Printera optik; Printer për printimin e vektorëve grafik (plotter printer); Printera me 

ngjyra; Printera të digjitalizuar; printera xerografik; lazer printera; Printer termik; Printera 

impakti; Printera foto; printera Video; Printer softëare spooler; kokat termike printer; 

Kontrollorët printer Laser; Ink jet printera; Mbajtës për printera; Printera dixhital me 

ngjyra; Printera të integruar të prodhimit; Ngjyra të printerave Laser; Printer Laser rreze; 

Printera me port ndarjen; Kodi bar printera; Printera me rrota Daisy; printera thatë film; jo-

ndikim printera; Printera me ngjyra jet-ink; shtypura kokat për printera; Kimik printera 

Laser Image; printera për përdorim me kompjuterë; Kontrollin e softëare për printera 

kompjuteri; Fishekë toneri, të paplotësuar për printera; Printer Laser për filma të thatë; 

Fishek ngjyre i paplotësuar për printera kompjuteri; kabllo printeri; shpërndarës printeri; 

printer konvertues; server printeri; mbulesë printeri; Faks pajisje; Faks makinat; Pajisje 

multifunksionale të cilat përfshijnë kopijimin dhe faksimilen si funksione në mënyrë të 

pavarur; skenera; skanera imazhesh; 3D skaner; kompjuter; Aparat kompjuteri periferik; 

pajisjet periferike kompjuterike; pajisjet periferike kompjuterike; kompjutera periferikësh 

pa tela (ëireless); Firmëare për kompjuter periferik; UPI [ndërfaqe universale periferike] 

softëare; pajisjet periferike për riprodhimin e të dhënave; Dorezë kompjuterike; Kabllo 

kompjuteri; Modem kompjuterik; Minj kompjuteri (mouse); Bordet vajz kompjuterik; 

Bordi amë kompjuterik; kompjuter disqet; Çipa kompjuterike; disqe kompjuterike; Strehë 

kompjuterikë; kompjuter kujtimesh; Tastiera kompjuterike: Kompjuter që funksionon me 

prekje në ekran; Hardver kompjuterik; Kompjuter shareëare; Kompjuter groupëare; 

Programet kompjuterike; kompjuter tastierë; Kompjuter majë shkruese; Kabllo 

kompjuterike; Server bazës i të dhënave kompjuterike; Pako e softvuerit kompjuterik; 

Shpërndarës (router) i rrjetit kompjuterik; Pajisjet e telefonisë kompjuterike; Jastëk për 

miun e kompjuterit; minj kompjuteri pa tela (ëireless mouse); Drivera të diskut të 

kompjuterit; Softëare kompjuteri i shkarkueshëm; Pjesët e nën-montueshme kompjuterike; 

Softver kompjuterik antivirus; Programet kompjuterike të regjistruara; Progamet operative 

kompjuterike; Mur i softverit kompjuterik; LAN kartat kompjuterike; Gjurmimi i  topave 

[Kompjuteri Aparat]; mbytet ngrohjes kompjuter; Lojë kompjuterike softëare; Disqet lojë 

kompjuterike; Programet e lojë kompjuterike; përshtatës kartë kompjuter; bordet grafike 

kompjuterike; kaseta lojë kompjuterike; Lojë elektronike fishekë; Bordi përshpejtues 

kompjuter; Dërrasa e prekjes (touchpad) për kompjutera; Pajisja e të dhënave për 

kompjutera; Aparat për ruajtjen e të dhënave kompjuterike; Aparat për ruajtjen e 

programeve kompjuterike; Raftet e magazinimit për disqe kompjuterike; Disqe bosh për 

kompjutera; rrjete kompjuterike dhe të dhënat e pajisjet e komunikimit; Periferikët e 
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përshtatur për përdorim me kompjuterë; Pushues për kycin e dorës qëndron gjatë përdorimit 

me kompjuterë; Pushues për kycin e dorës për përdorim me kompjuter periferik; raste 

kompjuter; DVD raste; raste CD; Rastet për disk; disk kompakt raste; Kompjuteri mbante 

raste; Laptop mbante raste; Rastet për PDAs; kompjuter fletore mbante raste; Rastet 

përshtatur për kompjutera; Rastet përshtatur për kompjutera netbook; Rastet përshtatur për 

kompjutera fletore; Mburoja e rasteve për disqe magnetike; Sleeves për laptopë; Games 

softëare; Lojra kompjuterike; Programet Video lojë; kaseta Video lojë; Programet lojë 

elektronike; Video game softëare; fishekë Video lojë; Disqet Video lojë; Interactive 

programet e lojë kompjuterike; Popular lojë kompjuterike softëare; Programet e fundit të 

video lojërave; Programet interaktive të video lojërave; Softver i lojërave kompjuterike për 

përdorim me të lojërae interaktive on-line; DVD para-regjistruar shfaqur lojëra; kartat e 

kujtesës për makinat video lojë; Softvuer elektronik për lojëra për pajisje pa tel; Kompakt 

disqe te para-regjistruara që shfaqin lojëra; Audio kaseta të para-regjistruara për shfaqjen e 

lojërave; Video kaseta të para-regjistruara për shfaqjen e lojërave; Lazer disqe të para-

regjistruara disqe duke shfaqur lojëra; telefonat celulare; Telefonat Digital celulare; 

instrumente të telekomunikacionit për përdorim në rrjetet radio celulare; telefonat e 

mencur; telefon i mencur me i madh se telefoni ndërsa më i vogël se tableti (phablet); 

Shiritat për telefonat celulare; Mbules për telefonat e mencur; Mbështjellës për telefonat e 

mencur; Ngarkuesit për telefonat e mencur; Ekranet për telefonat e mencur; Stacione për 

doket e telefonave të mencur; Kuti mbrojtëse për telefonat e mencur; Mbirjtëse mbules për 

trelefonat e mencur; Kuti lëkure për telefonat e mencur; Rrip për telefonat mobilë; kuti për 

telefona mobilë; Stacionet dok të telefonave mobil; Mbushës për telefona mobil; Bateri për 

telefona mobil; Tastierë për telefona mobilë; Kuti për telefona mobil; Softver për telefona 

mobil; Ekrane për telefonat mobil; Bartës të përshtatur për telefonat mobilë; Mbajtës të 

përshtatur për telefonat mobilë; Dërrasë e montuar për teelfona mobilë; Aplikacionet 

softverike për telefonat mobilë; Mbushës i baterive për telefonat mobilë; Kuti lëkure për 

telefonat mobilë; Kuti e përshtatur për telefonat mobilë; Grafika të shkarkueshme për 

telefonat mobilë; Softver kompjuterik për telefonat mobilë;  Mbështjellës që sillet për 

telefona mobilë; Kuti mbrojtëse për telefonat mobilë; Bateri ndihmëse për telefonat mobilë; 

Modulet e ekraneve për telefonat mobilë; Mbajtëse të përshtatura për telefonat mobilë; Zile 

telefoni të shkarkueshme për telefonat mobilë; Priza për mbrojtjen nga pluhuri të telefonave 

mobilë;  Mbrojtës të ekraneve të telefonave mobilë në formë të shfaqjes së filmave; 

Furnizues i energjisë elektrike për telefonat mobilë; Sistemi i operimit të programeve për 

teelfonat e mencur; Shkop për bërjen e fotografive selfie që përdoret si aksecor i telefonave 

të mëncur; Film kristal i lëngshëm për mbrojtjen e telefonave të mencur; VOIP telefonat; 

Telefonat dixhital; Video telefonat; Telefonat e internetit; Aparaturat e telekomunikimit; 

Pajisjet e telekomunikimit; Pajisjet telekomunikuese; Aparaturat e telekomunikimit 

elektronik; Aparaturat e telekomunikimit elektrik;  Aparat Audio konferencë; aparat 

konferencë audio-video; gjurmuesit e synuar [Teleskopik]; Gjurmuesit e synuar [satelitore]; 

gjurmuesit e synuar [optik]; gjurmuesit e synuara [Elektronik]; gjurmuesit e synuar 

[elektrik]; Dritë e zbehtë; sensorë të lehtë; dritë diodë; dritë që ndizet; stilolapsa dritë; dritat 

kaotik; ndriçim i zbehtë; Ndriçimi (Bateri për -); ndriçimi fotografike kayotic; ndriçimit 

fazë rregullatorët; elektrikë e zbehtë; çelsi elektrik i lehtë; Balast për dritat  halogjen; Dritat 

paralajmëruese [fener ndezës]; Dritat fener [pajisjeve të sigurisë]; fotovoltazh; Modulet 

fotovoltazhe; Qelizat fotovoltazhe; Inverter fotovoltazh; Modulet fotovoltazhe diellore; 

instalimet fotovoltazhe për prodhimin e energjisë elektrike [termocentralet fotovoltazhe]; 
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Qelizat e referencës së kalibruar fotovoltazhe ; aparat fotovoltaike dhe instalime për 

prodhimin e energjisë elektrike diellore; Aparat fotovoltaike për konvertimin e rrezatimit 

diellor të energjisë elektrike; panele solare; module solare; bateri solare; Celula solare; 

vafer solar; Radio solarët; Grupet e paneleve solare; Mbushëit solar të baterive; Telefonat 

me energji solare; Baterit që mbushen me solar; Vafer për cellat solare; Baterit solare për 

përdorim shtëpiak; Panele solare për gjenerim të rrymës; celula solare për gjenerimin e 

rrymës; bateri solare për përdorim industrial; senzorë elektronik për matjen e rrezatimit 

solar; kolektorë të energjisë solare për gjenerimin e rrymës; panele të lëvizshme solare për 

gjenerimin e rrymës; alarme sigurie; softuer sigurie; aparate sigurie për paralajmërim; 

aparate për kontrollin e sigurisë; aparate për mbikëqyrjen e sigurisë; aparate holografike për 

siguri; alarme për siguri personale; tastiera për alarme sigurie; softuer aplikativ sigurie i 

shkarkueshëm kompjuterik për telefona smart/telefona mobil/televizor smart/ pajisje 

komunikuese elektrike për manipulim me dorë (për përdorim në Internet of Things); 

senzorë për identifikimin e lëvizjes; Gyro senzorë përmes funksioneve GPS; detektorë të 

lëvizjes; senzorë invader; senzorë për mbrojtjen e privacisë; senzorë alarmues për 

frigoriferë; senzorë alarmues për makinat për larjen e rrobave; senzorët e hapësirës; pajisjet 

me senzorë digjital; kontrolluesit e senzorëve; senzorët e presionit; senzorët për 

instrumentet matëse; senzorët për detektimin e hapjes dhe mbylljes së dritareve; senzorët 

për detektimin e objekteve;  senzorët për detektimin e hapjes dhe mbylljes së dyerve; 

aparate për kontroll nga distanca; USB Dongle (adapter me rrjetë ëireless); transmetues dhe 

pranues të sinjaleve elektronike; adapterë për lidhje në rrjetin ëireless; butona me prekje 

multifunksionale; stacione të senzorëve; monitorë (harduerë kompjuterik); dry të dyerve 

(elektrik); telekomandë për TV;  telekomandë për produkte elektronike; pajisje për rrjet 

shtëpiak; sistem elektronik i sigurisë për rrjetin shtëpiak; pajisje të automatizimit shtëpiak; 

aplikacion i shkarkueshëm për telefona smart (softuer); Interface dhe pajisje periferike për 

kompjuterët; server Cloud; server për sistemin e rrjetit shtëpiak; server për automatizim 

shtëpiak; aparat për interface audio digjital; pranues ëireless audio/video; aparat për 

komunikim ëireless; pajisje për mbushjen e baterive; softuer kompjuterik për telekomandë 

të aparateve të sigurisë; softuer kompjuterik për telekomandim të makinave të zyrës; softuer 

kompjuterik për telekomandim të pajisjeve të ndriçimit elektrik; softuer aplikativ për 

telekomandim të aparateve elektronike/pajisjeve shtëpiake; programe kompjuterik për 

telekomandim të aparateve elektronike/pajisjeve shtëpiake (për instalimin e aparateve 

elektronike/pajisjeve shtëpiake); softuer kompjuterik për telekomandim të 

telefonave/telefonave ëireless; softuer kompjuterik për telekomandim të fshesave 

elektrike/printerëve/kompjuterëve; aparate sigurie për qasje (elektrike); panele kontrolluese 

për alarmet e sigurisë; senzorë të lëvizjes për ndriçim sigurie; softuer për kontrollimin e 

hapësirave të ndërtesave, sistemet e qasjes dhe sigurisë; kartelat e koduara me 

karakteristika të sigurisë për qëllime të identifikimit; aparate sigurie për përpunimin e 

sinjaleve audio; foto celulat për përdorim me ndriçimin e sigurisë; aparate telekomanduese 

për kontrollimin e ndriçimit; softuer kompjuterik për kontrollimin dhe menaxhimin e 

aplikacioneve për qasje në server; programet kompjuterike për lidhjen nga distanca të 

kompjuterëve ose rrjetave kompjuterik; kontrolluesit elektronik digjital; priza; priza dhe 

kontakte tjera (lidhje elektrike); softuer kompjuterik dhe firmëare për mundësimin e 

pajisjeve elektronike që të shkëmbejnë të dhënat dhe komunikojnë me njëra tjetrën; softuer 

të sistemit operative kompjuterik; driver të softuerit të pajisjeve elektronike që mundëson 

harduerin kompjuterik dhe pajisjet elektronike që të komunikojnë me njëra tjetrën; 
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Middleëare për menaxhimin e funksioneve softuerike në pajisjet elektronike; softuer për 

rrjeta dhe siguri të pajisjeve; softuer kompjuterik për shfrytëzim nga të tjerët për zhvillimin 

e softuerit për menaxhimin, operimin dhe lidhjen në internet (pajisjet elektronike); softuer 

për menaxhimin e pajisjeve mobile; dry elektrik; dry digjital të dyerve; aparat për mbyllje 

elektronike; dry elektronik që operohen me kartele; dry (elektrik) me alarme; dry mekanik 

(elektrik, metalik); dry me kurdisje mekanike (elektrik); dry kombinues (metalit – elektrik); 

dry për kontrollimin e frekuencave të radios; aparat për mbylljen qendrore të dyerve; pajisje 

për mbyllje sigurie (elektrike); kontrolle për mbylljen e dyerve që operohen përmes radios; 

mekanizmat për mbyllje elektrike për kasafortë; detektorët; detektorët infra të kuq; 

detektorët përafrues; detektorët e nxehtësisë; detektorët lazerik; detektorët e rrjedhës; 

detektorët e voltazhit; detektorët e zjarrit; detektorët e flakës; detektorët e tymit; detektorët 

pasive infra të kuq; senzorët dhe detektorët; kamerat infra të kuqe; kontrolluesit e 

termostatit; termostatet elektrike; qarqet kontrolluese; kontrollet e programuara; kontrollet e 

presionit; kontrollet elektrike; kontrollet termike; kontrollet digjitale për kontrollimin e 

procesit; kontrolluesit kompjuterik; kontrolluesit multiport; kontrolluesit (rregulluesit); 

kontrolluesit e lëvizjes; kontrolluesit e energjisë; kontrolluesit e komunikimit; kontrollues 

elektrik; aparatet për kontrollimin e zjarrit; pajisje për kontrollimin e qasjes; aparate për 

kontrollimin e termostatit; pajisje për kontrollimin e energjisë; aparate për kontrollimin e 

energjisë (elektrike); njësitë për kontrollimin e procesit (elektronike); aparate për 

kontrollimin e temperaturës (termostate); sisteme biometrike për kontrollimin e qasjes; 

pajisje për kontrollimin e rrymës elektrike; transmetuesit dhe pranuesit ëireless për 

përdorim me pajisje të dëgjimit; instrumentet për kontrollimin elektronik të kohës; aparate 

për kontrollimin e qasjes (elektrike-); instalimet për kontrollimin e qasjes (elektrike); njësi 

për kontrollimin e qasjes (elektrike-); njësitë për kontrollimin e procesit (elektrik); kartelat 

për kontrollimin e qasjes (të koduara ose magnetike); aparate për kontrollimin e 

elektricitetit statik; njësitë për kontrollimin e transmetimit të shumëfishtë të sinjalit; 

senzorët e përdorur në kontrollimin e uzinës; instrumente, indikatorë dhe kontrollues për 

matje, detektim dhe monitorim; instrumente të monitorimit; njësi të monitorimit (elektrike); 

aparate për monitorim, elektrike; aparate për monitorimin e sigurisë (elektrik); aparat për 

kontrollimin e monitorimit (elektrik); softueri cloud për monitorimin e rrjetit; monitoruesit 

e temperaturës për shfrytëzim shtëpiak; monitorues të temperaturës për përdorim industrial; 

pajisjet e dëgjimit për monitorimin e bebeve; kamerat për monitorimin e rrjetit për 

mbikëqyrje; video kamerat për qëllime të monitorimit; aparate për monitorimin e avullit për 

detektimin e rrjedhave; kontrolluesit ëireless për monitorimin dhe kontrollimin nga distanca 

të funksionit dhe statusit të sistemit të sigurisë; sistemet për video mbikëqyrje; kamerat për 

video mbikëqyrje; aparate për mbikëqyrje elektronike; kamerat për mbikëqyrje të rrjetit; 

instalimet elektrike dhe elektronike për video mbikëqyrje; sirenat; zile elektrike për dyer; 

sisteme televizive me qark të mbyllur (CCTV); bateri; bateri që rimbushen; bateri litium; 

bateri të thata; bateri elektrike; bateri anode; bateri galvanike; akumulatorë (bateri); bateri 

për ndezje; bateri elektrike; njësi elektrike (bateri); bateri me celula të thata; pako elektrike 

(bateri); bateri për ndriçim; bateri elektrike që rimbushen; bateri për cigare elektronike; 

bateri për tension të lartë; bateri për mbushje elektrike; bateri litium jon; bateri të telefonave 

mobil; bateri nikël-kadmium; bateri sekondare të litiumit; bateri për mbushje elektrike; 

celula dhe bateri elektrike; bateri nikel-kadmium për mbushje; bateri të veturave; bateri për 

vetura elektrike; USB elektrike; mbushës për bateri elektrike; adapter të baterive; pako të 

baterive; plumb të baterive; startues të baterive, testues të baterive; kuti të baterive; kuti të 
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baterive; kabllo për mbushjen e baterive; aparate për testimin e baterive; pajisjet për 

mbushjen e baterive; mbushësit e baterive të telefonit celular për përdorim në vetura; 

mbushësit e baterive për përdorim me telefon; aparate për diagnostikim të motorëve; 

softuer për diagnostikim dhe riparim; aparate diagnostike, jo për qëllime mjekësorë; aparate 

testuese për qëllime diagnostike (që nuk janë mjekësore); programet ndihmëse për kryerjen 

e diagnostikimit të sistemit kompjuterik; aplikacionet për mobil; softuer aplikativ; procesor 

aplikativ; softuer aplikativ kompjuterik për TV; softueri aplikativ për shërbimet 

kompjuterike cloud; kartelat kreditore; terminalet e kartelave kreditor; kartelat kreditore 

magnetike; kartelat e koduara kreditore; lexuesit e kartelave kreditore; makinat për kodimin 

e kartelave kreditore; kartelat e koduara kreditore prepaid; kutitë e kartelave kreditore; 

softuer për lehtësimin e transaksioneve të sigurta të kartelave kreditore; termostatet për 

motorët e veturave; trekëndëshat e sigurisë për vetura; llampat e sigurisë për veturat; 

simulatorët për vozitje me veturë; sistemet për kontrollimin e shpejtësisë së veturës; 

kontrollet cruise për veturat; sistemet autonome të vozitjes që përmbajnë ekrane interaktive 

në veturë; aplikacione kompjuterike për kontrollimin e vozitjes automatike në veturë; 

aplikacione kompjuterike për kontrollimin automatik të parkimit me veturë; sistemet 

elektronike on-board në veturat tokësore për ofrimin e ndihmës për parkim; monitorët për 

ofrimin e pamjes së plotë për vetura; video procesorë për ofrimin e pamjes së plotë për 

veturë; programe kompjuterike për ofrimin e pamjes së plotë për veturë; programet 

kompjuterike për përdorim në ndihmën e vozitjes me veturë; presioni në gomat e veturave 

(indikatorët automatik të presionit të ulët -); indikatorët automatik me presion të ulët në 

gomat e veturave; sistemet e integruara elektronike për ndihmë në vozitje për veturat 

tokësore; alarmet dhe pajisjet e paralajmërimit; siguresat; siguresat e veturave; kabllot për 

ndezje; kabllot për aktivizim të baterisë; pjesë dhe pajisje të aparateve për testimin e 

alkoolit për të gjitha mallrat e lartpërmendura   

11   Njësi sterilizuese për instrumentet mjekësore; aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim të 

avullit, zierje, ngrirje, tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; kondicioner 

ajri; kondicioner ajri; filtër për kondicioner ajri; ventilator për kondicioner ajri; kondicioner 

ajri për dhomë; kondicioner ajri elektrik; aparate për kondicioner ajri; instalime për 

kondicioner ajri; filtra të ajrit për ventilatorët mjekësor; njësi për kondicioner ajri; pajisje 

për kondicioner ajri; aparate për kondicioner ajri; instalime për kondicioner ajri; ventilatorë 

(kondicioner ajri); avullues për kondicioner ajri; valvula për kondicioner ajri; aparate 

mobile për kondicioner ajri; njësi për kondicioner ajri për banim; aparate për kondicioner 

ajri në dritare; aparate shtëpiake për kondicioner ajri; instalime shtëpiake për kondicioner 

ajri; instalime qendrore për kondicioner ajri; instalime për kondicioner ajri; filtra për 

kondicioner ajri; ventilator të motorizuar për kondicioner ajri; aparate për kondicioner ajri 

të llojit qendror; ekstraktues (ventilim ose kondicioner ajri); mbulesa për aparatet e 

kondicionerit të ajrit; ventilatorët për aparatet e kondicioner ajri; ventilatorët aksial për 

kondicioner ajri; njësitë për kondicioner ajri që montohen në dritare; aparate dhe instalime 

për kondicioner ajri; fshesat elektrike me ajër për qëllime të kondicioner ajri; kondicioner 

ajri, aparate dhe instrumente për freskimin dhe ventilimin e ajrit; radiatorë (për qëllime 

industriale të kondicionerit të ajrit); aparate të kombinuara për ngrohje dhe kondicionim të 

ajrit; helika (pjesë të aparatit për kondicioner ajri); instalime për kondicioner ajri për 

qëllime amvisërie; instalime dhe aparate për ventilim (kondicioner ajri); sistemet HVAC 

(ngrohje, ventilim dhe kondicionim ajri); instalime qendrore për kondicionim të ajrit për 

qëllime amvisërie; komponentë për kondicioner ajri dhe sistemet e ftohjes, që do të thotë, 
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ftohësit avullues të ajrit; aparate të lagështisë për përdorim me aparatin për kondicionimin e 

ajrit; pajisje për ngrohje, ventilim, kondicionim të ajrit dhe pastrim (ambient); pjesë për 

sistemet e ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit, dmth., ngrohës dhe ftohës me gaz për vetura; 

aparat tharës për përdorim në sistemet e ngrohjes dhe ventilimit, sistemet e kondicionimit të 

ajrit dhe sistemet e ngrirjes; instalimet për tharje; kabinetet për tharje; aparat për tharje; 

furra për tharje; tharës Thumble (tharës me nxehtësi); aparat për tharjen e flokëve (tharje 

me nxehtësi); aparate për kondicionim të ajrit për përdorim komercial; instalimet për 

kondicionim të ajrit për përdorim komercial; aparat për kondicionim të ajrit për përdorim 

industrial; kondicioner ajri për dhomat për përpunimin e të dhënave; kondicioner ajri për 

përdorim në transport; instalimet për kondicionim të ajrit për përdorim në bujqësi; 

instalimet për kondicionim të ajrit për qëllime industriale; aparate për kondicionimin e ajrit 

për qëllime industriale; kondicioner ajri lokal (për qëllime industriale); instalimet qendrore 

për kondicionim të ajrit për qëllime industriale; instalimet qendrore për kondicionimin e 

ajrit (për qëllime industriale); njësi për ngrohje; armatura për ngrohje; bobina për ngrohje; 

unaza për ngrohje; shufra për ngrohje; korniza për ngrohje; bojler për ngrohje; aparat për 

ngrohje; instalime për ngrohje; elemente për ngrohje; pllaka për ngrohje; radiatorë 

(ngrohje); furra për ngrohje të ajrit; aparate për ngrohje; pajisje për ngrohje; instalimet për 

ngrohje; aparate për ngrohje elektrike; instalime për ngrohje elektrike; filament për ngrohje 

elektrike; ventilatorë për ngrohje elektrike; aparate mobile për ngrohje; njësi për ngrohje 

shtëpiake; aparate për ngrohje solare; instalime për ngrohje solare; panele për ngrohje 

solare; aparate për ngrohje të hapësirës; soba për ngrohje; aparate për ngrohjen e 

dyshemeve, aparat për ngrohjen e ajrit; instalime për ngrohjen e ajrit; aparat për ngrohje 

qendrore; bojlerë për ngrohje qendrore; instalimet për ngrohje qendrore; enë për ngrohje 

shtëpiake; elemente për ngrohje elektrike; aparate fikse për ngrohje; elemente për ngrohjen 

e apartamentit; aparate për ngrohje industriale; furra për ngrohje industriale; instalime për 

ngrohje industriale; aparate për ngrohjen nën dysheme; instalime për ngrohje nën dysheme; 

aparate për ngrohje me avull; panele për ngrohje me rreze infra të kuqe; furra (aparate për 

ngrohje); radiatorë për ngrohje qendrore; instalime për ngrohje qendrore; instalime për 

ngrohje me qark të mbyllur; aparate elektrike për ngrohje radiant; furra për ngrohje 

qendrore; aparate për ngrohje me gaz; instalime për ngrohje me gaz; instalime për ngrohje 

për gaz; aparate për ngrohje për kontejner; aparate për ngrohje për furra; aparate për 

ngrohje për vaj; aparat për ngrohje për pellgje; aparat për ngrohje me ajër të ngrohtë; 

aparate për ngrohje me ajër të nxehtë; sisteme të brendshme për ngrohje me radiant; 

kolektorë termal solar (ngrohje); kolektorë të energjisë solare për ngrohje; aparate për 

ngrohje me energji solare; instalime për ngrohje me energji solare; aparate të operuara me 

gaz për ngrohje; pajisjet personale për ngrohje dhe tharje; pajisje të lagështisë për radiatorët 

e ngrohjes qendrore; panele të ngrohjes dhe ftohjes për qëllime të ngrohjes dhe ftohjes së 

brendshme; aparate për akumulimin e dritës së diellit për qëllime të ngrohjes; filtra për 

përdorim me aparat për ngrohje; radiatorë për instalimet e ngrohjes qendrore; aparate për 

ventilim; ventilatorë ventilues; instalime për ventilim; ventilatorë për thithje; njësi për 

ventilim; terminale për ventilim; ventilatorë aeolian; elektro ventilatorë; ventilatorë të 

turbinave (aparate për ventilim); mbulesa për ventilim; aparate për ventilim; ventilatorë për 

ventilim; mbulesa për ventilim të furrave; ventilatorë; aparate mobile për ventilim; njësi për 

ventilim shtëpiak; ventilatorë me ajër të kompresuar; njësi ekstraktuese (ventilim); aparate 

për ventilim industrial; ventilatorë për rigjenerimin e energjisë; ventilatorët për rigjenerimin 

e nxehtësisë; aparate për ventilim përmes energjisë solare; mbulesat për ventilimin e tymit; 
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mbulesat për ventilimin e avullit; ventilatorët për shkëmbyesit e nxehtësisë; ventilatorët 

elektrike për ventilim; ventilatorë elektrik për ventilim; ventilatorët e zjarrit për nxjerrjen e 

gazrave; ventilatorët e zjarrit për nxjerrjen e tymit; ventilatorët e zjarrit për nxjerrjen e 

avullit; ventilatorët e zjarrit për nxjerrjen e gazit; pajisjet shtesë për ventilator, siç janë 

grilat; ventilatorët elektrik për qëllime të ventilimit; push për aparate të ventilimit; mbulesa 

për aparatet e ventilimit; perdet e ajrit për ventilim; frigoriferët; njësitë e ngrirjes; kutitë e 

ngrirjes; raftet e ngrirjes; vitrinat e ngrirjes; frigoriferët elektrik; kontejnerët për ftohje; 

aparate për ftohje; pajisje për ftohje; instalime për ftohje; frigoriferët shtëpiak; dhomat për 

ftohje; frigoriferët portativ; kabinetet për ftohje; makinat për ftohje; odat për ftohje; 

frigoriferët me gaz; frigoriferët Kimchi; kabinetet me vitrina për ftohje; kontejner për ftohje 

(elektrik); njësi të bombolave për pijet e ngrira; aparate për pijet e ngrira; frigoriferë 

portativ (elektrik); instalime ftohëse për ftohje; pajisje për ftohje dhe ngrirje; mure mbyllëse 

për ftohje; aparate dhe makina për ngrirje; pajisje dhe instalime për ngrirje; ngrirës; 

instalime për ngrirje; kabinete për ngrirje; vitrina për ngrirje; dollapë për ngrirje; ngrirës të 

thellë; pllaka për ngrirje; instalime për ngrirje; ngrirës dollap; frigorifer-ngrirës; njësi për 

ngrirës; aparat për ngrirje; aparat për ngrirjen e ajrit; instalime për ngrirjen e ajrit; ngrirësit 

Ëalk-in; instalime ftohëse për ngrirje; aparate për ngrirjen e ushqimit; mbulesa ekstraktuese 

për ngrirës; kombinime të frigoriferëve dhe ngrirësve; instalime ftohëse për ngrirje të thellë; 

ngrirësit elektrik për përdorim shtëpiak; aparate për ftohje; instalime për ftohje; elemente 

për ftohje; ftohës dhomash; instalime për ftohje; stufa; stufa të kombinuara; stufa me 

qymyrgur; stufa shtëpiake; stufa me dru; stufa për zierje; stufa kuzhine; stufa elektrike; 

stufa me gaz; stufa për zierje; stufa elektrike për zierje; sobë; sobë portative; mbulesë 

sobash; soba me mikrovalë; instalime për zierje; njësi për zierje; pajisje për zierje; grila për 

zierje; furra për zierje; aparate për zierje; instalime për zierje; furra mikrovalore për 

përdorim shtëpiak; furra mikrovalore për qëllime amvisërie; furrat mikrovalore për qëllime 

industriale; bojlerë për larje; kazan për larje; ftohës dhe ngrohës uji; aparate për pastrimin e 

ujit; aparate për deskalimin e ujit; njësi për filtrimin e ujit në shtëpi; instalime për ftohjen e 

ujit; instalime për pastrimin e ujit; instalime për ngrohje (ujë të nxehtë-); aparate për 

ngrohjen e ujit të nxehtë; aparate elektrike për ngrohjen e ujit; ngrohës dhe bojlerë uji; 

aparate për zbutjen e ujit; ngrohës për furnizim me ujë të nxehtë; aparate për dezinfektimin 

e ujit; instalime ftohëse për ujë; ngrohës uji për përdorim në amvisëri; ngrohës uji për 

përdorim industrial; instalime për pastrimin e ujit, shkripëzim të ujit, dhe kondicionim të 

ujit; pajisje rregulluese dhe të sigurisë për instalimet e ujit dhe gazit. Makinat e kafesë; 

aparate për bërjen e kafesë; aparate për pjekjen e kafes; gotat elektrike për kafe; makinat 

për espresso kafe; makina elektrike për bërjen e kafes; filtrues elektrik i kafesë; aparatet 

elektrike për bërjen e kafesë; aparatet elektrike për pjekjen e kafes; makinat elektrike për 

kafe; enët elektrike për kafe; vazot elektrike për kafe; enët e kafes me tric wireless; makina 

për pjekjen e kokrrave të kafes; filtrues kafesh për shtëpi (elektrik); instalime automatike 

për bërjen e kafes; aparatet elektrike për bërjen e kafes për përdorim në shtëpi; çajnik; 

çajnik elektrik; çajnik me çaj (elektrik); çajnik elektrik (për qëllime amvisërie); tosterë; 

tosterë buke; tosterë elektrik; furra toster elektrik; aparate (tosterë) për bërjen e sandviçëve; 

tosterë të nxehtë për sandviç; tosterë elektrik për sandviç; tosterë shtëpiak buke (elektrik); 

tosterë elektrik (për qëllime amvisërie); filtra për ujë të pijshëm; filtra për ujë të çezmës në 

shtëpi; fërgues elektrik pa vaj; fërgues elektrik me vaj; fërgues të thellë elektrik; fërgues të 

thellë industrial; fërgues komercial për ushqim; grill; ndezës grilli; grill me qymyrgur; grill 

për Barbecue; grill elektrik; grill me gaz; soba me grill; pllaka për ngrohjen e grillit; grill 
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(pajisje për zierje); pllaka të nxehta; pllaka të nxehta për shtëpi; pllaka të nxehta Inset; 

pllaka të nxehta elektrike; pllaka të nxehta për zierje; pllaka të nxehta (për qëllime 

amvisërie); pllaka të nxehta elektrike për ngrohjen e ushqimit; grillat elektrik për jashtë; 

grillat elektrik për brenda; aparate elektrike për pjekje; gur i llavës për përdorim në grill 

barbecue; briketa të qeramikës për përdorim në grillat barbecue (që nuk ndizen); aparatet 

për bërjen e bukës shtëpiake; tabak për ngrohje; tabak të nxehur; tabak elektrik; soba për 

oriz; soba elektrike për oriz; soba industriale për oriz; soba me avull; soba për zierjen e 

veve; soba për zierjen për krepave; soba për induksion; Sobë elektrike; sobë me gaz; sobë 

për zierje të ngadalshme (elektrike -); sobë me presion, elektrike; sobë shtëpiake me gaz; 

sobë elektrike për bukë; hekur me avull për rroba; hekur me avull për tekstil; tenxhere 

elektrike  me avull për zierje; tenxhere elektrike  me avull për perime; tenxhere elektrike 

me avull për ushqim; tenxhere elektrike për ve për qëllime shtëpiake; pastrues me gaz; 

tigan për petulla; sterilizues për furçë të dhëmbëve; llambë për dredhjen e flokëve; tharëse 

flokësh; tharëse flokësh; tharëse flokësh elektrike; pajisje për tharjen e flokëve; aparat  për 

tharjen e flokëve; tharëse statike e flokëve; tharëse flokësh për udhëtim; tharëse flokësh për 

manipulim me dorë; ventilator për tharje flokësh;   tharëse flokësh elektrike për manipulim 

me dorë; apart për tharje  të flokëve; tharës flokësh[për qëllime shtëpiake]; aparat për tharje 

flokësh me rreze infra të kuqe;  llambë me rreze infra të kuqe për tharje flokësh; tharëse 

flokësh me avull për përdorim në sallonet e bukurisë; makinë për tharje flokësh për 

përdorim në sallonet e bukurisë; tharëse flokësh për përdorim në sallonet e bukurisë; 

tharëse flokësh me avull për përdorim në sallonet e bukurisë; tharëse me ajër të nxehtë për 

tharjen e flokëve; pajisje për ngrohjen e dyllit për depilim;  ndriçues; poqa elektrik; 

instalimet e lehta; pajisje për ndriçim; pajisje montuese për ndriçim; pajisje të lehta; shufra 

ndriçuese; poqa elektrik; hije të dritës; reflektorë të dritës; shpërndarës i dritës; projektor i 

dritës; shpërndarës (dritë -); reflektorë dritash [efektet e dritës]; dritat e kopshtit; dritat e 

pasme të automjeteve; dritat e kërkimit; aparat për ndriçim; dritë rrethore; dritë për 

tavolinë; dritë fluoreshente; dritat elektrike; dritat për vetura; dritat me gaz; dritat e vogla; 

dritat zbukuruese; dritat e automjeteve; dritat solare; dritat emergjente; drita inspektimi; 

drita për helmetë; dritat për disponim; dritat për libra; dritat për akuarium; dritat për 

biçikletë; drita për zhytje; drita për motor; drita për stilolaps; drita për mur; drita për lexim; 

drita për skenë; drita për tavan; drita për kopsht; mekanizëm për ndriçim [aparat për 

ndriçim]; transformatorët e ndriçimit; njësitë e ndriçimit; aparat për ndriçim; ndriçim 

elektrik; elementet e ndriçimit; pajisjet e ndriçimit; ndriçues i ekranit; rotorë për ndriçim; 

ndriçues për sigurim; llambë ndriçuese; dritat louvre; dritat zbukuruese; ndriçues dhe 

reflektorët e dritës; dritat e jashtme; instalimi i ndriçimit; poçet për ndriçim; aparat për 

ndriçimin e skenës; pajisje ndriçimi; instalimi i ndriçimit për automjete; aparatet për 

ndriçimin e automjeteve; instalimi për ndriçimin emergjent; aparatet për ndriçimin 

emergjent; aparatet elektrike për ndriçim; instalimi elektrik për ndriçim; aparatet për 

ndriçim; dritat për akuariumet; dritat për disko; aparatet ndriçuese me dioda për emetimin e 

dritës [LED]; dritat e frenave të automjeteve; drita elektrike për pushim; dritat nënujore 

LED; dritat për disponim LED; dritat për peizazh LED; dritë xhepi për kërkim; dritë 

elektrike për natë; dritat dinamo për biçikletë; telat e dritave; qeskë për drita; dritat 

reflektuese [zbukuruese]; dritat për kulm [llambat]; dritat e pasme të automjetit; dritat 

festive; louvre për dritat; dritat për automobila; drita me dioda për emetimin e dritës për 

automobilat; poçet me dritë inkandeshente; poçet me dritë halogjene; dritë  LED për 

makinat;  poq me dritë LED; poçet me dritë të vogël; shtylla lëvizëse të dritës; poçet 
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elektrik të dritës; pajisjet elektrike të dritës; ndriçues i automjeteve dhe reflektorët e 

ndriçimit; instalimi i ndriçimit për skenën e filmit; pajisjet e brendshme ndriçuese 

fluoreshente; aparatet e ndriçimit dhe instalimet;  llambat për ndriçimin e automjeteve; 

aparatet elektrike për ndriçim zbukurues; pajisje për lirimin elektrik të dritës; pajisje për 

ndriçim të jashtëm elektrik; drita të pasme për vetura; drita LED për vetura; drita të vogla 

për vetura; drita sigurie me lëvizje sensitive; drita për shiritat montues; drita për instalim të 

jashtëm; drita për dekorim festiv; drita për montim në mur; instalime të ndriçimit LED; 

pajisje ndriçuese për përdorim komercial; pajisje ndriçuese për përdorim shtëpiak; llamba 

elektrike për ndriçim të jashtëm; llamba elektrike për ndriçim të brendshëm; drita të 

krishtlindjes (përveç qirinjve); llambë dore; llambë xhepi; llamba që rimbushen; llamba për 

ndriçim; llamba xhepi, elektrike; llamba dore solare; llamba solare; furra solare; njësi të 

llambës solare; llamba solare; ngrohës solar të ujit; panele për akumulimin e nxehtësisë 

solare; kolektorët solar për ngrohje; Struktura mbështetëse për përdorim me tubat për 

ngrohje solare; llamba për ndriçim sigurie; foto celulat (ndriçim sigurie të operuar nga -); 

ndriçim sigurie që inkorporon një sensor të aktivizuar me rreze infra të kuqe; ndriçim 

sigurie që inkorporon një sensor të aktivizuar me lëvizje; ndriçim që përdoret me sistemet e 

sigurisë; ndriçim sigurie që inkorporon një sensor të aktivizuar nga nxehtësia; pastruesit e 

ajrit; pastruesit e ajrit industrial; filtra për pastruesit e ajrit; pastruesit e ajrit për vetura; 

pastruesit e ajrit për përdorim shtëpiak; pastruesit e ajrit (për qëllime amvisërie); pajisjet 

për lagështinë e ajrit; pajisjet për lagështinë e ajrit (kontejner uji për radiator me ngrohje 

qendrore); pajisjet për heqjen e lagështisë së ajrit; ndezësit e grillit; bombolat elektrike për 

aromatizimin e ajrit; sistemet e bombolave për aromatizimin e ajrit; pjesët dhe pajisjet për 

të gjitha mallrat e lartpërmendura   

 

 

 

(111)  21632 

(151)  08/11/2017 

(181)  22/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1609 

(732)  SHENZHEN TECHDOW 

PHARMACEUTICAL CO.,LTD. No.19, 

Gaoxinzhongyi Road, Nanshan District, 

Shenzhen, P.R, CN 

(740)  Arben Avdiu, Ana SH.P.K.  Malush 

Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 

 
 

(540)  Inhixa 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; Droga për qëllime mjekësore; preparate biologjike për 

qëllime mjekësore; preparatet kimike për qëllime farmaceutike; preparatet kimike për 

qëllime mjekësore; substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor; injeksion, 

përkatësisht enoxaparin injeksion natriumi, dalteparin injeksion natriumi, dhe injeksion 

nadroparin natriumi; Tableta; përbërësit aktiv farmaceutik, përbërësit përkatësisht 

enoxaparin natriumi aktiv farmaceutik, dalteparin natriumi përbërësit aktiv farmaceutik, 

dhe nadroparin natriumi përbërësit aktiv farmaceutik; droga biokimike   
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(111)  21646 

(151)  08/11/2017 

(181)  23/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1610 

(591)  E bardhë, e zezë, rozë e ndritshme, 

rozë e errët, vjollcë e ndritshme, vjollcë e 

errët, blu e ndritshme,  

blu e errët. 

(300)  2016 23936  31/10/2016  UA 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); 

cigare elektronike; produktet për ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre 

për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për 

inhalacion ; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj 

për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf 

për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse   

 

 

 

(111)  21650 

(151)  08/11/2017 

(181)  23/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1611 

(591)  E bardhë, e zezë, gri e ndritshme, gri e 

errët, blu 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); 

cigare elektronike; produktet për ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre 

për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për 
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inhalacion ; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj 

për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf 

për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse   

 

 

 

(111)  21653 

(151)  08/11/2017 

(181)  23/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1612 

(591)  E bardhë, blu e errët, gri e ndritshme,  

gri e errët, e zezë 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); 

cigare elektronike; produktet për ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre 

për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për 

inhalacion ; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj 

për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf 

për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse   

 

 

 

(111)  21655 

(151)  08/11/2017 

(181)  23/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1613 

(591)  E kuqe, e bardhë, blu e errët, blu dhe e 

gjelbër 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware corporation  300 Park Avenue, 

New York, New York 10022, US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 3   Pastë për dhëmbë dhe lëngë për shpëlarjen e gojës   

 

 

 

(111)  21686 

(151)  09/11/2017 

(181)  23/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1614 

(591)  E kuqe, ngjyrë gështenje 

(300)  87164391  08/09/2016  US 

(732)  Baker & McKenzie LLP 300 East 

Randolph Street, Suite 500,  

Chicago, IL 60601, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Programe kompjuterikë të shkarkueshëm për përdorim në aplikacione për pajisje 

mobile që bëjnë të mundur qasjen në informacion në fushën e drejtësisë.   

16   Publikime të shtypura, domethënë gazeta, libra, libërtha, manualë, udhëzuesa, pamfletë 

dhe broshura në fushën e drejtësisë   

41   Organizim dhe drejtim seminarësh, takime pune për një çështje apo projekt të vecantë 

(workshop), kurse kualifikimi dhe seminare jo-të shkarkueshëm me Internet, në fushën e 

drejtësisë; publikime elektronike jo-të shkarkueshme në natyrë të gazetave, librave, 

libërthave, manualëve, udhëzuesve, pamfletëve, dhe broshurave në fushën e drejtësisë   

45   Shërbime ligjore.   

 

 

 

(111)  21688 

(151)  09/11/2017 

(181)  23/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1615 

(591)  E bardhë, e kuqe. 

(732)  HALIT CACAJ DHE ISUF CACAJ 

“GOLUX” SH.P.K. RR. LUAN 

HARADINAJ NR. 23. DEÇAN, KS 

(740)  MILOT MALAJ RR. METO 

BAJRAKTARI NR. 28. PRISHTINË 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojra, bojra, llaqet; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër dëmtimit të drurit.   

11   Aparatet për ndriçim, ngrohje, gjenerimin avull, gatim, ftohje, tharje, 

ventilim, furnizimi me ujë dhe qëllime sanitare. 

   

16   Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasat e tjera.   
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18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në kategoritë tjera.   

20   Orendi, pasqyra, foto korniza ; mallrat prej druri (që nuk përfshihen në klasat e tjera), 

tape.   

21   Enë shtëpiake ose enë kuzhine.   

24   Tekstil dhe mallra tekstili, që nuk përfshihen në klasat e tjera; mbulesa për shtretër, 

tavolina.   

27   Qilima, tepihë, shtroja dhe hasër, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese, varëse muri (jo tekstil)   

28   Lojra dhe lodra; artikuj për gjimnastikë dhe sport që nuk janë përfshirë në klasat e 

tjera.   

 

 

 

(111)  21690 

(151)  09/11/2017 

(181)  23/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1616 

(591)  Ngjyrë e kaltër dhe niansat e ngjyrës 

së kaltër, e bardhë.   

(732)  Emona Sh.p.k. export-import kongresi 

I Manastirit p.n.42000 Vushtrri, KS 
   

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Mjete zbardhues dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, shkëlqim, 

fërkim dhe abraziv; sapunë; parfume, vajra esencial, prodhime  kozmetike, losione për 

flokë; preparate për kujdes të dhëmbëve   

16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në 

klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi; 

ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina 

shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi   

29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të konservuara, 

thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime qumështi, vajra 

dhe yndyra ushqimore   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull   

31   Prodhime bujqësore, kopshtare dhe pyjesh dhe prodhime farogjere që nuk janë të 

përfshira me klasat tjera; kafshë (të gjalla), pemë dhe perime të freskëta, farëra, bimë dhe 

lule natyrale, ushqim për kafshë, malto (maja).    

32   Birrë, ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera joalkoolike; pije dhe lëngje frutash; 
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shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve   

 

 

 

(111)  21691 

(151)  09/11/2017 

(181)  23/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1617 

(732)  NBCUniversal Media, LLC 30 

Rockefeller Plaza New York, New York 

10112, US 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  NBC 

 
 

     

 
 

 

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

kinematografike, optike, për peshim, matje, sinjalizim, kontrollë (inspektim), shpetim dhe 

mësimdhënje; aparate dhe instrumente për përquarjen, ndërprerjen, transformimin, 

akumulimin, rregullimin dhe kontrollën e energjisë elektrike; aparate për inçizim, 

transmetim dhe reprodukim të zërit dhe fotografisë; bartësit magnetik të të dhënave, disqe 

për inçizim; mekanizma për aparate të cilët vihen në lëvizje me monedha metalike apo me 

zheton; regjistra të arkës, makina llogaritëse, paisje për përpunimin e të dhënave dhe 

kompjuterë; paisje për shuarjen e zjarrit; mediume digjitale (bartës të dhënash), posaçërisht, 

DVD të inçizuara, CD-të, disqe digjitale me definim superior (high definition), video 

kaseta, viedo disqe digjitale, disqe versatile digjitale, fajla me të dhëna audio dhe video të 

shkarkuara më parë, të gjitha karakterizohen me përmbajtje argëtuese audio-vizuale 

multimediale dhe lojra; përmbajtjet audio, video dhe audio-vizuale nga fusha e argëtimit të 

cilat mund të shkarkohen, posaçërisht, insertet multimediale nga filmat (klipat), 

paralajmërimet për filma (trejlerët), intervista, kritika, komentare, spote muzikore, filma të 

luajtur dhe programe televizive; kompakt disqet të inçizuar me përmbajtje muzikore;  

DVD dhe CD të inçizuara me përmbajtje filmash të luajtur dhe programe televizive;  

datoteka me fotografi (imazhe) të cilat mund të shkarkohen të cilat përmbajnë vizatime, 

tekste, audio përmbajtje, video përmbajtje, lojra dhe përmbajtje grafike të cilat lidhen me 

përmbajtje audio-vizuale multimediale argëtuese; softver për video lojra dhe programe të 

video lojrave; disqe me video lojra; kartrixhë me video lojra; softver për lojra, kryesisht 

softver për aplikacione  për lojra kompjuterike të cilat mund të shkarkohen, softvere për 

lojra kompjuterike të siguruara në CD, DVD, kartrixhë dhe kartela memorike, softver për 

lojra kompjuterike për perdorim në telefona mobil dhe celularë, programe me lojra për 

kompjuter të cilat mund të shkarkohen, programe elektronike për lojra, softver për lojra 

elektronike të cilë mund të shkarkohen për aplikim në telefona mobil dhe celularë dhe 

kompjuter dore (portativ), aplikacione me lojra kompjuterike për paisje mobile dhe softver 

për lojra kompjuterike për kompjuter personal (PC) dhe konzola shtepijake për video lojra;  

programe të inçizuara të softverit kompjuterik me filma të luajtur dhe programe televizive;  

programe të sotverit interaktiv multimedial për edukim dhe argëim; softveri interaktiv 

multimedial për të luajtur lojra; softver me aplikime  të cilat mund të shkarkohen dhe 

softver kompjuterik me aplikim për paisje mobile, paisje portative dhe paisje dore, të cilët u 
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mundësojnë shfytëzuesve të shikojnë dhe të reprodukojnë përmbajtje audio, video dhe 

audio-vizale dhe informata të cilat kanë të bëjnë me përmbajtjet nga fusha e argëtimit;    

softver kompjuterik dhe aplikime të cilat mund të shpërndahen, kanë qasje, shkarkohen, 

lëshim direkt (striming), reprodukim, kërkim (browsing) dhe shikimi i përmbajtjeve 

digjitale dhe të realitetit virtual; paisje periferike kompjuterike; flesh disqe për mbushjen e 

baterive; video, programe televizive dhe filma të shkarkueshëm; melodi zilesh të cilat mund 

te shkarkohen për telefona mobil dhe për paisje portative dhe paisje dore; publikime 

elektronike të cilat mund të shkarkohen, posaqërisht fletore zyrtare, fletëza informative, 

broshura, buletina, publikime periodike, udhëzues stilesh, libra dhe udhëzime, të gjithë me 

informata të cilat kanë të bëjnë me përmbajtje audio-vizuale dhe argëtuese multimediale; 

audio-libra me vepra letrare të zhanreve të ndryshme; magnete; paisje shtesë për aparate 

portative dhe aparate dore, posaqërisht, mbushësit e baterive, dëgjuese, veshore (kufje), 

altoparlantë, qeska, maska mbrojtëse, mbrojtëse për ekrane, kapak mbrojtës për ekrane, 

adapterë, degjuese me tel dhe pa tel të cilat viren në laprën e veshit, mikrofona dhe paisje 

hand-fri; bateri; kalkulatorë; mbështetës për miun (mouse); helmeta; paisje për lundrim; 

tuba ajri për zhytje; syza për notim; maska për notim; syza, kryesisht, syza për të shikuar, 

syza për diell, syza për lexim dhe qeska për syza; syza 3D; kartele dhuratë, posaqërisht 

kartele dhuratë magnetike të koduara dhe kartele dhuratë elektronike të koduara me çip   

38   Telekomunikacion; sherbime të emitimit të programit televiziv; emitim kabllor të 

programit televiziv; emitim satelitor të programit televiziv; emitim pa tel; transmetim të 

përmbajtjeve televizive në bazë të kërkesës; sherbime të komunikimit, posaqërisht,  

transmetim të zërit, audio regjistrimeve, tingujve, video, imazheve, përmbajtjeve grafike, 

mesazheve dhe të dhënave nëpërmjet rjetave telekomunikuese, rrjetave komunikuese pa tel, 

ineternetit, rrjetave të sherbimeve të informacionit dhe rrjetave për transmetim të dhënave; 

sherbime transmetimi, posaqërisht transmetim kabllor të programit televiziv, transmetim 

satelitor, transmetim televiziv dhe transmetim elektronik të të dhënave, përmbajtjeve 

grafike, zërit dhe video inçizimeve; trasnmetim dhe lëshuarje direkt (streaming) të 

programeve, përmbajtjeve të audios dhe vizuale dhe përmbajtje mediale argëtuese 

nëpërmjet të rrjetave globale kompjuterike dhe rrjetave komunikuese pa tel;    

lëshim direkt (streaming) i të dhënave; lëshim direkt (streaming) për shpërndarje e 

përmbajtjeve të realiteteve digjitale virtuale; sherbime mediatike mobile në formë të 

transmetimeve elektronike të përmbajtjeve argëtuese mediatike; emitimi i përmbajtjeve në 

internet (vebkasting); sherbime podkasting; sherbime të tabelave elektronike për shpallje 

(BBS); sigurimi i foltoreve dhe forumeve në internet për transmetim të porosive në mes të 

shfrytëzuesve të kompjuterëve në lidhje me filma, programe televizive, ngjarjeve aktuale, 

profileve, çështjeve kulturale, politike dhe të stilit të jetës; sigurimi i foltoreve  në internet 

për rrjetëzim social (shoqëror); sigurimi i foltoreve virtuale të realizuara  nëpërmjet 

porosive tekstuale; sigurimi i forumit në internet për komunikim në lëminë e përmbajtjeve 

audio, video dhe audiovizuele; komunikimet nëpërmjet terminaleve kompjuterike, 

transmetimi elektronik i kritikave dhe informatave mbi përmbajtjet argëtuese nëpërmjet 

internetit, paisjeve digjitale mobile elektronike, rrjetave komunikuese dhe rrjetave 

telekomunikuese pa tel; sigurimi i qasjes së palëve të treta në infrastukturën e rrjetave për 

perdorim dhe shpërndarje, transmetim, ruajtje të përkohshme  dhe lëshim direkt të 

përmbajtjeve audiovizuale dhe multimediale   

41   Edukim; sigurim të trajnimeve, argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore, 

produkcioni dhe distribucioni i programeve televizive dhe i filmave; produkcioni dhe 
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distribucioni i inçizimeve të zërit dhe vizuele; shërbime për zhvillimin e programeve 

televizive; sigurimi i video përmbajtjeve, programeve televizive dhe filmave me kërkesë;   

sigurimi i video përmbajtjeve, programeve televizive dhe filmave të cilët nuk mund të 

shkarkohen; sherbime argëtimi, posaçërisht, sigurimi i programeve multimediale;  

sherbime argëtuese informimi; produkcioni dhe distribucioni i lojrave interaktive, video 

lojrave dhe lojrave për paisje mobile; sherbime argëtimi, posaçërisht, sigurimi i lojrave në 

internet (onlajn), lojra në rrjetë (veb-bejsd), lojra në bazë të realiteteve virtuale, lojra 

interaktive, video lojra për paisje mobile; softver për lojra në bazë të realiteteve virtuale;   

sigurimi i sherbimeve të argëtimit nëpërmjet rrjetave komunikuese globale në formë të 

internet sajteve me spektër të gjërë të informatave argëtuese të interesit të gjërë të cilat kanë 

të bëjnë me filma, programe televizive, video përmbajtje, inserte (klipa) nga filmat, 

fotografi dhe materiale tjera multimediale; sigurimi i internet sajtave për qellime argëtimi të 

cilët karakterizohen me teknologjinë e cila u mundëson shfrytëzuesve të vendosin dhe të 

shpërndajnë fotografi, video përmbajtje, përmbajtje grafike, të dhëna dhe përmbajtje 

multimediale; sherbime argëtimi, posaqërsiht, sigurimi i podkasti-it dhe vebkast-it;   

sigurimi i publikimeve elektronike të cilave mund tu qaset nëpërmjet internetit (onlajn), të 

cilat nuk mund të shkarkohen; publikimi i librave; sherbime të distribucionit, inçizimit, 

produkcionit dhe publikimit të muzikës; prezantimi i shfaqjeve të gjalla (live);  

arranzhimi dhe organizimi i ekspozitave të lidhura me filmat dhe filmat televiziv;  

sherbime të ciceronit (udhëheqësit) turistik; sherbime të parqeve argëtuese dhe tematike. 
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(511) 9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodete, fotografike, 

kinematografike, optike, për peshim, matje, sinjalizim, kontrollë (inspektim), shpetim dhe 

mësimdhënje; aparate dhe instrumente për përquarjen, ndërprerjen, transformimin, 

akumulimin, rregullimin dhe kontrollën e energjisë elektrike; aparate për inçizim, 

transmetim dhe reprodukim të zërit dhe fotografisë; bartësit magnetik të të dhënave, disqe 

për inçizim; mekanizma për aparate të cilët vihen në lëvizje me monedha metalike apo me 

zheton; regjistra të arkës, makina llogaritëse, paisje për përpunimin e të dhënave dhe 

kompjuterë; paisje për shuarjen e zjarrit; mediume digjitale (bartës të dhënash), posaçërisht, 

DVD të inçizuara, CD-të, disqe digjitale me definim superior (high definition), video 

kaseta, viedo disqe digjitale, disqe versatile digjitale, fajla me të dhëna audio dhe video të 
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shkarkuara më parë, të gjitha karakterizohen me përmbajtje argëtuese audio-vizuale 

multimediale dhe lojra; përmbajtjet audio, video dhe audio-vizuale nga fusha e argëtimit të 

cilat mund të shkarkohen, posaçërisht, insertet multimediale nga filmat (klipat), 

paralajmërimet për filma (trejlerët), intervista, kritika, komentare, spote muzikore, filma të 

luajtur dhe programe televizive; kompakt disqet të inçizuar me përmbajtje muzikore;  

DVD dhe CD të inçizuara me përmbajtje filmash të luajtur dhe programe televizive;  

datoteka me fotografi (imazhe) të cilat mund të shkarkohen të cilat përmbajnë vizatime, 

tekste, audio përmbajtje, video përmbajtje, lojra dhe përmbajtje grafike të cilat lidhen me 

përmbajtje audio-vizuale multimediale argëtuese; softver për video lojra dhe programe të 

video lojrave; disqe me video lojra; kartrixhë me video lojra; softver për lojra, kryesisht 

softver për aplikacione  për lojra kompjuterike të cilat mund të shkarkohen, softvere për 

lojra kompjuterike të siguruara në CD, DVD, kartrixhë dhe kartela memorike, softver për 

lojra kompjuterike për perdorim në telefona mobil dhe celularë, programe me lojra për 

kompjuter të cilat mund të shkarkohen, programe elektronike për lojra, softver për lojra 

elektronike të cilë mund të shkarkohen për aplikim në telefona mobil dhe celularë dhe 

kompjuter dore (portativ), aplikacione me lojra kompjuterike për paisje mobile dhe softver 

për lojra kompjuterike për kompjuter personal (PC) dhe konzola shtepijake për video lojra;  

programe të inçizuara të softverit kompjuterik me filma të luajtur dhe programe televizive;  

programe të sotverit interaktiv multimedial për edukim dhe argëtim; softveri interaktiv 

multimedial për të luajtur lojra; softver me aplikime  të cilat mund të shkarkohen dhe 

softver kompjuterik me aplikim për pasije mobile, paisje portative dhe paisje dore, të cilët u 

mundësojnë shfytëzuesve të shikojnë dhe të reprodukojnë përmbajtje audio, video dhe 

audio-vizale dhe informata të cilat kanë të bëjnë me përmbajtjet nga fusha e argëtimit;    

softver kompjuterik dhe aplikime të cilat mund të shpërndahen, kanë qasje, shkarkohen, 

lëshim direkt (striming), reprodukim, kërkim (browsing) dhe shikimi i përmbajtjeve 

digjitale dhe të realitetit virtual; paisje periferike kompjuterike; flesh disqe për mbushjen e 

baterive; video, programe televizive dhe filma të shkarkueshëm; paisje portative dhe paisje 

dore; publikime elektronike të cilat mund të shkarkohen, posaqërisht fletore zyrtare, fletëza 

informative, broshura, buletina, publikime periodike, udhëzues stilesh, libra dhe udhëzime, 

të gjithë me informata të cilat kanë të bëjnë me përmbajtje audio-vizuale dhe argëtuese 

multimediale; audio-libra me vepra letrare të zhanreve të ndryshme; magnete; paisje shtesë 

për aparate portative dhe aparate dore, posaqërisht , mbushësit e baterive, dëgjuese, veshore 

(kufje), altoparlantë, qeska, maska mbrojtëse, mbrojtëse për ekrane, kapak mbrojtës për 

ekrane, adapterë, degjuese me tel dhe pa tel të cilat viren në laprën e veshit, mikrofona dhe 

paisje hand-fri; bateri; kalkulatorë; mbështetës për miun (mouse); helmeta; paisje për 

lundrim; tuba ajri për zhytje; syza për notim; maska për notim; syza, kryesisht, syza për të 

shikuar, syza për diell, syza për lexim dhe qeska për syza; syza 3D; kartele dhuratë, 

posaqërisht kartele dhuratë magnetike të koduara dhe kartele dhuratë elektronike të koduara 

me çip   

38   Telekomunikacion; sherbime të emitimit të programit televiziv; emitim kabllor të 

programit televiziv; emitim satelitor të programit televiziv; emitim pa tel; transmetim të 

përmbajtjeve televizive në bazë të kërkesës; sherbime të komunikimit, posaqërisht,  

transmetim të zërit, audio regjistrimeve, tingujve, video, imazheve, përmbajtjeve grafike, 

mesazheve dhe të dhënave nëpërmjet rjetave telekomunikuese, rrjetave komunikuese pa tel, 

ineternetit, rrjetave të sherbimeve të informacionit dhe rrjetave për transmetim të dhënave; 

sherbime transmetimi, posaqërisht transmetim kabllor të programit televiziv, transmetim 
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satelitor, transmetim televiziv dhe transmetim elektronik të të dhënave, përmbajtjeve 

grafike, zërit dhe video inçizimeve; trasnmetim dhe lëshuarje direkt (streaming) të 

programeve, përmbajtjeve të audios dhe vizuale dhe përmbajtje mediale argëtuese 

nëpërmjet të rrjetave globale kompjuterike dhe rrjetave komunikuese pa tel;    

lëshim direkt (streaming) i të dhënave; lëshim direkt (streaming) për shpërndarje e 

përmbajtjeve të realiteteve digjitale virtuale; sherbime mediatike mobile në formë të 

transmetimeve elektronike të përmbajtjeve argëtuese mediatike; emitimi i përmbajtjeve në 

internet (vebkasting); sherbime podkasting; sherbime të tabelave elektronike për shpallje 

(BBS); sigurimi i foltoreve dhe forumeve në internet për transmetim të porosive në mes të 

shfrytëzuesve të kompjuterëve në lidhje me filma, programe televizive, ngjarjeve aktuale, 

profileve, çështjeve kulturale, politike dhe të stilit të jetës; sigurimi i foltoreve  në internet 

për rrjetëzim social (shoqëror); sigurimi i foltoreve virtuale të realizuara  nëpërmjet 

porosive tekstuale; sigurimi i forumit në internet për komunikim në lëminë e përmbajtjeve 

audio, video dhe audiovizuele; komunikimet nëpërmjet terminaleve kompjuterike, 

transmetimi elektronik i kritikave dhe informatave mbi përmbajtjet argëtuese nëpërmjet 

internetit, paisjeve digjitale mobile elektronike, rrjetave komunikuese dhe rrjetave 

telekomunikuese pa tel; sigurimi i qasjes së palëve të treta në infrastukturën e rrjetave për 

perdorim dhe shpërndarje, transmetim, ruajtje të përkohshme  dhe lëshim direkt të 

përmbajtjeve audiovizuale dhe multimediale   

41   Edukim; sigurim të trajnimeve, argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore, 

produkcioni dhe distribucioni i programeve televizive dhe i filmave; produkcioni dhe 

distribucioni i inçizimeve të zërit dhe vizuele; shërbime për zhvillimin e programeve 

televizive; sigurimi i video përmbajtjeve, programeve televizive dhe filmave me kërkesë;   

sigurimi i video përmbajtjeve, programeve televizive dhe filmave të cilët nuk mund të 

shkarkohen; sherbime argëtimi, posaçërisht, sigurimi i programeve multimediale;  

sherbime argëtuese informimi; produkcioni dhe distribucioni i lojrave interaktive, video 

lojrave dhe lojrave për paisje mobile; sherbime argëtimi, posaçërisht, sigurimi i lojrave në 

internet (onlajn), lojra në rrjetë (veb-bejsd), lojra në bazë të realiteteve virtuale, lojra 

interaktive, video lojra për paisje mobile; softver për lojra në bazë realiteteve virtuale;   

sigurimi i sherbimeve të argëtimit nëpërmjet rrjetave komunikuese globale në formë të 

internet sajteve me spektër të gjërë të informatave argëtuese të interesit të gjërë të cilat kanë 

të bëjnë me filma, programe televizive, video përmbajtje, inserte (klipa) nga filmat, 

fotografi dhe materiale tjera multimediale; sigurimi i internet sajtave për qellime argëtimi të 

cilët karakterizohen me teknologjinë e cila u mundëson shfrytëzuesve të vendosin dhe të 

shpërndajnë fotografi, video përmbajtje, përmbajtje grafike, të dhëna dhe përmbajtje 

multimediale; sherbime argëtimi, posaqërsiht, sigurimi i podkasti-it dhe vebkast-it;   

sigurimi i publikimeve elektronike të cilave mund tu qaset nëpërmjet internetit (onlajn), të 

cilat nuk mund të shkarkohen; publikimi i librave; sherbime të distribucionit, inçizimit, 

produkcionit dhe publikimit të muzikës; prezantimi i shfaqjeve të gjalla (live);  

arranzhimi dhe organizimi i ekspozitave të lidhura me filmat dhe filmat televiziv;  

sherbime të ciceronit (udhëheqësit) turistik; sherbime të parqeve argëtuese dhe tematike 
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(511) 30   Kafe, kafe artificiale; melmesa; miell dhe preparate të bëra nga drithërat; bukë, 

pasta dhe ëmbëlisra; bonbon; çokollatë; shkopinjë me bazë çokollate si zëvendësues të 

ushqimit; melmesa (erëza); meze; ëmbëlsira, biskota dhe shkopinjë drithërash; shkopinj 

energjik; shkopinj drithërash me sasi të madhe të proteinave   

 

 

 

(111)  21701 

(151)  09/11/2017 

(181)  23/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1620 

(732)  ARVEN ILAC  SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI İstinye 

Mahallesi Balabandere Cad. No:14  

İstinye/Sarıyer-İstanbul, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  ARVOHALER  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, medicinal dhe  veterinare; preparate sanitare për përdorim 

në mjekësi; ushqim dietik dhe supstanca të adoptuara për përdorim në mjekësi  ose 

përdorim veteriner,  ushqim për foshnje; shtesa dietike  ( shtesa ushqimi) për njerëz dhe 

kafshë; lekoplaste, material për mbështjellëje; material për mbushjen e 

dhëmbit(bllombimin), rrëshira dentare;  mjete dezinfektuese; preparate për shkatërrimin e  

dëmtuesëve të kafshëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  21731 

(151)  10/11/2017 

(181)  23/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1621 

(732)  ARVEN ILAC  SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI İstinye 

(540)   ARVEN  
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Mahallesi Balabandere Cad. No:14  

İstinye/Sarıyer-İstanbul, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(511) 5   preparate Farmaceutike, medicinal dhe  veterinare; preparate sanitare për përdorim 

në mjekësi; ushqim dietik dhe supstanca të adoptuara për përdorim në mjekësi  ose 

përdorim veteriner,  ushqim për foshnje; shtesa dietike  ( shtesa ushqimi) për njerëz dhe 

kafshë; lekoplaste, material për mbështjellëje; material për mbushjen e 

dhëmbit(bllombimin), rrëshira dentare;  mjete dezinfektuese; preparate për shkatërrimin e  

dëmtuesëve të kafshëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  21732 

(151)  10/11/2017 

(181)  23/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1622 

(732)  ARVEN ILAC  SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI İstinye 

Mahallesi Balabandere Cad. No:14  

İstinye/Sarıyer-İstanbul, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  VENFILAR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   reparate Farmaceutike, medicinal dhe  veterinare; preparate sanitare për përdorim 

në mjekësi; ushqim dietik dhe supstanca të adoptuara për përdorim në mjekësi  ose 

përdorim veteriner,  ushqim për foshnje; shtesa dietike  ( shtesa ushqimi) për njerëz dhe 

kafshë; lekoplaste, material për mbështjellëje; material për mbushjen e 

dhëmbit(bllombimin), rrëshira dentare;  mjete dezinfektuese; preparate për shkatërrimin e  

dëmtuesëve të kafshëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  21733 

(151)  10/11/2017 

(181)  27/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1623 

(591)  zezë, kuqe, bardhë, verdhë,portokalli, 

gjelbërt, kaltërt, vjollce 

(300)  015782741  26/08/2016  OH 

(732)  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)   
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(511) 29   Qumësht, produkte të qumështit, përkatësisht qumësht për pije, qumësht i 

thartuar, dhallë; jogurt, jogurt frutash, pije me bazë të jogurtit, jogurt çokolate ose nga 

kakao; pije të përziera qumështi jo alkoolike, kefir, ajkë, djath i butë i bardhë, djath i butë i 

bardhë më fruta ose bimë; deserte të cilat përbahën kryesisht nga qumështi; gjalp; djath dhe 

produkte nga djathi;  qumësht dhe kumësht  në formë pluhuri si gjëra ushqimore, më ose pa 

aditiv; lyrës (të cilët përmbajnë yndyrë); ajkë qumështi e rrahur (milk shejk); kumësht   

30   Puding, akull për ushqim, pluhur për akullore; produkte  dhe pjekurina bukëpjekësish 

afatgjate, posaçërisht torte të gatëshme dhe vafle; pije më bazë kakao; puding nga orizi   

 

 

 

(111)  21734 

(151)  10/11/2017 

(181)  27/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1625 

(732)  Richter Gedeon Nyrt. 1103 Budapest, 

Gyömrői út 19-21, HU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  CAVINTON 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike    

 

 

 

(111)  21735 

(151)  10/11/2017 

(181)  28/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1626 

(732)  Whirlpool Properties, Inc.  500 

Renaissance Drive, Suite 101 Saint Joseph, 

Michigan 49085, US 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

(540)   
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(511) 7   makina shtëpiake për përdorim në përpunimin ose përgatitjen e ushqimit dhe  

pijeve; aparatet dhe  makinat elektrik të kuzhinës për prerje (grirje), grirje me rende, bluarje 

(copëtim), grirje ne copa, gërryerje, bluarje, shtypje, llomitje, prerja, prerje në feta, 

përzierje (tundje), emulsionim, lëngëzim, rrahje (tundje), përzierje, përzierjen ose qërimin e 

ushqimit (heqja e lëvozhgës), duke përfshirë makinat elektrike të kuzhinës; tundësit; 

përziers; blenderët (pajisje për përzierje); aparat për krijimin e lëngjeve; shtrydhës frutash; 

aparat për shtrydhjen e lëngjeve nga frutat dhe perimet; centrifugat; hanxharët (prerësit); 

bluarësit; përpunuesit e ushqimit; prerës elektrike ne fleta; qërues elektrik i lëvozhgës; thika 

elektrike; makina elektrike për mprehjen e  thikës; prerës universal; mprehës universale; 

makina për pasta; blurës kafeje; mullinj kafeje; blurës të erëzave; hapësit elektrik të 

kanaqëve; makina qepëse; makina thurje; makina për larjen e rrobave; makina për larjen e 

enëve; kompaktorët duke përfshirë kompaktorët e ushqimit dhe mbeturinave; dispozerët 

(mbajtësit) përfshirë dispozerët e mbeturinave; rripa për konvejerë (transportues); makina 

elektrike për pastrim [larëse me presion]; makina për larje të ushqimit; makina për 

hekurosje; fshesë elektrike me vakum; lustruesit (poliruesit) elektrike të dyshemesë; disqet 

për lustrim për përdorim te lustruesit elektrike të dyshemesë; pastrues elektrik me avull; 

motorët duke përfshirë motorët elektrik (me përjashtim për automjete tokësore); 

kompresorët për ngrirje dhe ajrit të kondicionuar; pompa elektro ngasëse; makina 

kondensimi; pjesë këmbimi dhe pajisje tjera për të gjitha mallrat e mësipërme që nuk 

përfshihen në klasat e tjera   

9   Aparate dhe instrumente për peshimin, matjen, kontrollimin; peshore e kuzhinës; 

termostatet për kuzhinë; termometra për furrat dhe pajisjeve për hell; kompjuter personal 

dhe që mbahen me dorë; softuerët dhe firmuerët të kompjuterit për përdorim në operimin 

dhe kontrollin nga largësia e pajisjeve në shtëpi, pajisje të vogla elektrike, ndriçimi, argëtim 

në shtëpi dhe sistemet e kontrollit, sistemet e sigurisë dhe të pajisjet e komunikimit; skanerë 

optike; printerë kompjuterik; monitorë kompjuteri; pajisje periferike te kompjuterit; 

kontrollet automatike shtëpiake që operojnë nëpërmjet një ueb padi, ne veçanti, panele e 

kontrollit elektrike për operim dhe kontroll dixhital te bazuara ne ueb të pajisjeve shtëpiake, 

pajisje të vogla elektrike, ndriçimi, sistemet e argëtimi dhe kontrollit në shtëpi, sistemet e 

sigurisë dhe pajisjet e komunikimit; hardueri i portës qendrore të komunikimit në shtëpi për 

të lehtësuar integrimin e mediumeve të shumta të komunikimit në një portë të vetme të 

komunikimit; modemat e internetit broadband (rrjeti i gjerë); softuer operativ të USB (disk 

memorrizues); matës të kohës automatik për përdorim me pajisjet e gatimit; matës të kohës 

automatik për përdorim me pajisjet për bërjen e pijeve; matës të kohës elektrik; termometra 

për verë; programe kompjuterike që kanë të bëjnë me ushqim dhe zierje (gatim); aparate 

për ruajtjen e të dhënave për informacionet e para-regjistruara në lidhje me gatimin, 

përgatitjen e ushqimit, përpunimin e ushqimit, enët apo aparatet e brendshme; pajisjet e 

kontrollit nga largësia (elektronike); kontrollet nga largësia për operimin e ngrohësve dhe 

kondicionerëve të ajrit; mekanizmat për aparatet që operojnë me monedha; alarmet; bateri 

elektrike; ngarkuesit për bateri; treguesit e temperaturës; transformatorët; aparatet për 

shuarjen e zjarrit; stabilizues të tensionit; stabilizues të energjisë; furnizuesit të energjisë; 

aparatet për furnizim të pandërprerë me energji elektrike (UPS); pjesë këmbimi dhe pajisje 

për të gjitha mallrat e mësipërme që nuk janë përfshirë në klasat e tjera   

11   Aparatet për gatim, ngrohje, pjekje, avullim, tharje, ftohje dhe ngrirje, duke përfshirë 

bojlert i dyfisht (bain-maire) elektrikisht të ngrohura; kabinete frigoriferike; kabinete  për 
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ngrirje; aparate për  ftohje  të pijeve; furrat me mikrovalë; sirtar për  ngrohje të ushqimit; 

aparate për pjekje dhe skarë; kabinete elektrike për nxehje të ushqimit; pajisje ne veçanti 

frigoriferë, ngrirës, kombinim frigorifer-ngrirës, makinat për të bërë akull; rrathët e gatimit 

elektrike, furrat dhe kapakët (pjesa e sipërme e furnelës) për zierje; furra gatimi me gaz, 

vargjet dhe kapakët  për zierje; skarë gazi, elektrike dhe me avull; kapakët për ventilim; 

bodrume të verës me temperature të kontrolluar; furra me metoden e trajtimit të ushqimit 

nga gatim i pjesshme ndjekur nga neshtrimi me vakum-nënshkrimin dhe djegës me 

temperatura elektrike të kontrolluar të pajisur me banjë me ujë; makina dhe kabinete për 

tharje rrobash; kombinimi i largimit te rrudhave ne veshjeve dhe largues te kundërmimit 

dhe tharëse e veshjeve; ngrohje, gjenerimi i avullit, aparate për ftohje dhe ventilimi, duke 

përfshirë furrat, ngrohësit, ndezës konvertues, pompat e ngrohjes, kondicionerët e ajrit, 

njësitë e ajrit të kondicionuar, njësitë e kondensimit, njësitë aparatit të avullimit, 

mbështjelljet e  aparatit të avullimit, thithës te lagështisë, aparat për krijim të lagështisë, 

aparat për krijim të lagështisë qendrore, filtrat e ajrit, njësitë e pastrimit të ajrit, pastruesit 

qendror të ajrit, ventilator për ventilim, ventilator portativ elektrik, kaldaja furre, këmbyes 

të ngrohjes; aparate  kuzhinës dhe shtëpiake për ngrohje, ftohje dhe cilësi të ujit, duke 

përfshirë njësitë e furnizimit me ujë për dispenzim e ujit të ftohtë dhe akullit nga 

frigoriferët; aparatet për dispenzim të ujit të nxehtë, të ftohtë, të valë, me gaz dhe të filtruar; 

dispenzues të ujit të nxehtë; ngrohës te ujit me gaz dhe elektrik; ftohës të ujit; pajisje për 

vendosjen  e ndriçimit LED (diodë që emiton dritë); aplikimet me theks ndriçimi për 

vendosjen  e ndriçimit LED (diodë që emiton dritë) për përdorim në ekran, komerciale, 

industriale, rezidenciale, dhe arkitektonike; pajisje për vendosjen  e ndriçimit LED (diodë 

që emiton dritë) për aplikime të ndriçimit të brendshëm dhe të jashtëm; njësitë e furnizimit 

me ujë; njësitë e filtrimit të ujit; aparate dhe makina për pastrimin e ujit; sterilizues të ujit; 

aparatet e filtrimit të ujit të frigoriferit, njësitë e filtrimit të furnizimit me ujë në shtëpi; 

njësitë për zbutjen e  ujit; njësitë e kondicionimit të ujit; sistemeve të filtrimit të ujit nën 

lavaman; pajisje me osmoze te kthyeshme për përdorim në aparatet e kondicionimit të ujit; 

elementet e osmozes se kthyeshme për reduktimin e njelmësisë së ujit; elementet e osmozës 

se kthyeshme për përdorim në reduktimin e përmbajtjes së kripës në ujë; pajisje për 

filtrimin e ujit në tavolinën e punës në; filtra rubinet të ujit; filtra zëvendësimi; lavamanët; 

lavamanët për lavanderi; pajisje (aksesor) lavamani, në veçanti rubineta, sitat dhe 

spërkatësit; furrat portative apo të tavolinës së punës; ngrirësit portativ; tiganët elektrike për 

gatim (zierje); furnela të ngadaltë; pllakat e tiganit portative apo ne tavoline e punës; skarat 

portative apo ne tavoline e punës; pllakat e ngrohjes portative apo ne tavolinën e punës; 

raftet e rrashte metalik portativ apo ne tavolinën e punës; furnela portative apo ne tavolinën 

e punës; frigoriferë portativ; çilerët portativ ose në tavolinën e punës për verë; aparat për 

bërjen e akulloreve portativ apo ne tavolinën e punës; stufat portative apo ne tavolinën e 

punës; furnelat për pjekje duke rrotulluar; avulloret; furnela me ajër të nxehtë; furnela për 

oriz; njësitë elektrike të ngrohjes ushqimit; tenxhere ngrohëse; enë elektrike për fërgim të 

thellë; ngrohës të pjatave portativë ose në tavolinën e punës; furnela me presion; hell me 

rafte për pjekje portative apo në tavolinë pune; hell për pjekje; tosterët; furrat për toster; 

ibrikët; makinat elektrike për të bërë lëngje të nxehta; tundues elektrik të qumështit; aparat 

për bërjen e çajit; aparat për bërjën e kafesë; makina për ekspreso; aparat për bërjen e 

kapuçinos; furnela për pasta; aparat elektrik për bërjen e kosit; aparat për të bërë sherbet; 

aparat për të bërë akullore; aparat për gatimin e petullave; aparat për zierjen e vezëve; 

aparat për bërjen e sandviçit; aparat për bërjen e picave, aparate për tharjen e flokëve; pjesë 
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këmbimi dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme që nuk janë përfshirë në klasat e tjera   

37   Instalimi, bashkimi, riparimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve dhe aparateve për makinat e 

larjës se rrobave, makinat për tharje të rrobave, makinat për larjën e enëve, mbajtësit e 

mbeturinave të ushqimit, kompaktorët e mbeturinave të ushqimit dhe bërllogut, motorët 

duke përfshirë motorët elektrik (përveç për automjetet tokësore), kompresorë për ngrirje 

dhe ajrit të kondicionuar, pompa elektro ngasëse; pajisje dhe aparate për ngrohje, gatim, 

ftohje, ngrirje, tharje, ajër te kondicionuar, pastrim të ajrit, ventilimin dhe furnizim me ujë   

 

 

 

(111)  21736 

(151)  10/11/2017 

(181)  28/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1627 

(732)  Whirlpool Properties, Inc.  500 

Renaissance Drive, Suite 101 Saint Joseph, 

Michigan 49085, US 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  WHIRLPOOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   makina shtëpiake për përdorim në përpunimin ose përgatitjen e ushqimit dhe  

pijeve; aparatet dhe  makinat elektrik të kuzhinës për prerje (grirje), grirje me rende, bluarje 

(copëtim), grirje ne copa, gërryerje, bluarje, shtypje, llomitje, prerja, prerje në feta, 

përzierje (tundje), emulsionim, lëngëzim, rrahje (tundje), përzierje, përzierjen ose qërimin e 

ushqimit (heqja e lëvozhgës), duke përfshirë makinat elektrike të kuzhinës; tundësit; 

përziers; blenderët (pajisje për përzierje); aparat për krijimin e lëngjeve; shtrydhës frutash; 

aparat për shtrydhjen e lëngjeve nga frutat dhe perimet; centrifugat; hanxharët (prerësit); 

bluarësit; përpunuesit e ushqimit; prerës elektrike ne fleta; qërues elektrik i lëvozhgës; thika 

elektrike; makina elektrike për mprehjen e  thikës; prerës universal; mprehës universale; 

makina për pasta; blurës kafeje; mullinj kafeje; blurës të erëzave; hapësit elektrik të 

kanaqëve; makina qepëse; pjesë këmbimi dhe pajisje tjera për të gjitha mallrat e mësipërme 

që nuk përfshihen në klasat e tjera   

11   furrat portative apo të tavolinës së punës; ngrirësit portativ; tiganët elektrike për gatim 

(zierje); furnela të ngadaltë; pllakat e tiganit portative apo ne tavoline e punës; skarat 

portative apo ne tavoline e punës; pllakat e ngrohjes portative apo ne tavolinën e punës; 

raftet e rrashte metalik portativ apo ne tavolinën e punës; furnela portative apo ne tavolinën 

e punës; frigoriferë portativ; çilerët portativ ose në tavolinën e punës për verë; aparat për 

bërjen e akulloreve portativ apo ne tavolinën e punës; stufat portative apo ne tavolinën e 

punës; furnelat për pjekje duke rrotulluar; avulloret; furnela me ajër të nxehtë; furnela për 

oriz; njësitë elektrike të ngrohjes ushqimit; tenxhere ngrohëse; enë elektrike për fërgim të 

thellë; ngrohës të pjatave portativë ose në tavolinën e punës; furnela me presion; hell me 

rafte për pjekje portative apo në tavolinë pune; hell për pjekje; tosterët; furrat për toster; 

ibrikët; makinat elektrike për të bërë lëngje të nxehta; tundues elektrik të qumështit; aparat 

për bërjen e çajit; aparat për bërjën e kafesë; makina për ekspreso; aparat për bërjen e 

kapuçinos; furnela për pasta; aparat elektrik për bërjen e kosit; aparat për të bërë sherbet; 

aparat për të bërë akullore; aparat për gatimin e petullave; aparat për zierjen e vezëve; 
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aparat për bërjen e sandviçit; aparat për bërjen e picave, aparate për tharjen e flokëve; 

njësitë e furnizimit me ujë; njësitë e filtrimit të ujit; aparate dhe makina për pastrimin e ujit; 

sterilizues të ujit; aparatet e filtrimit të ujit të frigoriferit, njësitë e filtrimit të furnizimit me 

ujë në shtëpi; njësitë për zbutjen e  ujit; njësitë e kondicionimit të ujit; sistemeve të filtrimit 

të ujit nën lavaman; pajisje me osmoze te kthyeshme për përdorim në aparatet e 

kondicionimit të ujit; elementet e osmozes se kthyeshme për reduktimin e njelmësisë së 

ujit; elementet e osmozës se kthyeshme për përdorim në reduktimin e përmbajtjes së kripës 

në ujë; pajisje për filtrimin e ujit në tavolinën e punës; filtra rubinet të ujit; filtra 

zëvendësimi; pjesë këmbimi dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme që nuk janë 

përfshirë në klasat e tjera   

 

 

 

(111)  21737 

(151)  10/11/2017 

(181)  28/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1631 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje  

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 1000 

Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

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

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  MASSIDO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Bllokues beta, selektive, hipertension dhe dështimet  kronike të zemrës   

 

 

 

(111)  21738 

(151)  10/11/2017 

(181)  29/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1632 

(591)  E zezë, e bardhë. 

(732)  İNCİ DERİ MAMÜLLERİ SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Flatofis 

Otakçılar Caddesi, No: 78, Kat: 1/10-11, 

 Eyüp, İstanbul, TR 

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

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë e papërpunuar ose  gjysë e përpunuar dhe gëzofe kafshësh, imitime 

lëkure, lëkurë e fortë, lëkurë e cila përdoret për astar; mallra të bëra nga lëkura, imitime të 

lëkurës ose materialeve tjera, të dizajnuara për gjëra për bartje, të përfshira në këtë klasë; 
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çanta, kuleta, kuti dhe valixhe të bëra  nga lëkura ose lëkura e fortë; arka çelsash, valixhe 

(bagazh), kofer; çadra; çadra Dielli; çadra plazhi; bastunë; kamxhik; parzmore; shala; 

yzengji; frena nga lëkura (mall shale).     

25   Veshje, përshi veshjet e brendshme dhe të jashtme, të ndryshme nga veshjet e veçanta 

mbrojtëse; çorape, kufje për ngrohje të veshëve (veshje), shalle, bandanë, shalle 

zbukuruese, rripa (veshje); mbathje, këpucë, papuçe, sandale; mbulesa koke, kësula, kapela 

me ballik, bereta, kapela (veshje koke), kapela kafke   

35   Shërbime të agjencive të reklamimit, shërbime të zyrave të marketingut dhe publiciteit 

përfshirë shërbimet për organizimine rekamimit garues dhe panaireve të tregut; sigurim i 

funksioneve të zyrave; menaxhim biznesi; adminsitrim biznesi; agjenci import-eksport; 

hulumtim biznesi, evaulim, vlersim eksperti të biznesit; auksion; të bërrit bashk, për dobi të 

tjerëve, të lëkurës dhe imitimeve të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto materiale dhe të 

cilat nuk janë të përfshira në klasat tjera, lëkurës së kafshëve, gëzofëve, valixheve dhe 

çantave të udhëtimit, çadrave çadrave të diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve dhe 

shalave, veshjeve, mbathjeve, mbulesave të kokës duke ju mundësuar konsumatorëve ti 

shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, të gjitha shërbimet e përmendura nëpërmjet të shitjes me 

pakicë janë të mundshme nëpërmjet shërbimit të shitoreve të shitjes me pakicë, shitjes 

outlet me shumicë, nëpërmjet katalogjeve poristëse të postës ose nëpërmjet mediale 

elektronike, përfshi ueb faqet ose propragamet shtëse televizive   

 

 

 

(111)  21739 

(151)  10/11/2017 

(181)  29/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1633 

(591)  Portokalli 

(300)  VA 2016 01971  17/08/2016  DK 

(732)  H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 

Valby, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Përgatitje dhe substanca farmaceutike dhe mjeksore; vaksina; përgatitje dhe 

substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve në, 

të gjeneruara nga ose që veprojnë në sistemin nervor qendror; përgatitje dhe substanca 

farmaceutike që veprojnë në sistemin nervor qendror; stimulantë të sistemit nervor qendror; 

përgatitje dhe substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe 

sëmundjeve psikiatrike dhe neurologjike; përgatitje dhe substanca farmaceutike për 

parandalimin dhe trajtimin e demencës, sëmundjes dhe çrregullimit të Alzheimer, 

maramendjes, krizave, apopleksisë, depresionit, dëmtimit të njohjes, çrregullimeve dhe 
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sëmundjeve të njohjes, çrregullimeve të gjendjes emocionale, psikozës, ankthit, apatisë, 

epilepsisë, sindromës së Lennox-Gastaut (LGS), sklerozës, porfirit, sëmundjes dhe 

çrregullimit të Huntington, inzomnisë, sëmundjes dhe çrregullimit të Parkinson, rrëzimeve, 

çrregullimeve dhe sëmundjeve të lëvizjes, skizofrenisë, çrregullimit dhe sëmundjes 

bipolare, ADHD, kancerit, migrenës, dhimbjes, alkolizmit dhe varësisë; përgatitje, 

substanca, reagentë dhe agjentë për qëllime mjeksore dhe diagonistikuese   

 

 

 

(111)  21740 

(151)  10/11/2017 

(181)  30/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1650 

(732)  The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. 

4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP 

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

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Uiski; musht (pije e fortë alkoolike nga molla); raki; votkë, liker, xhin, ithtësira 

alkoolike; pije alkoolike, pos birrës   

 

 

 

(111)  21741 

(151)  10/11/2017 

(181)  30/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1651 

(732)  The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. 

4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP 

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

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Uiski.   

 

 

 

(111)  21742 

(151)  10/11/2017 

(181)  30/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1652 

(732)  Himalaya Global Holdings Ltd. 106 

Elizabethan Square, P O Box 1162, Grand 

Cayman, KY1-1102, KY 

(540)  PILEX 
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(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(511) 5   barëra bimore, preparate farmaceutike, preparate veterinere, substanca dietike, 

produkte në formen e shtesave ushqimore për përdorim në medicinë.    

 

 

 

(111)  21933 

(151)  14/12/2017 

(181)  03/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/93 

(591)  E kaltër, e gjelbër 

(732)  Bashkim Fazliu, BFM SH.P.K. 

 12 Qershori, 70000 Ferizaj, KS 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Karikues baterish për paisje elektronike   

 

 

 

(111)  21934 

(151)  14/12/2017 

(181)  03/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/94 

(732)  Bashkim Fazliu, BFM SH.P.K. 

 12 Qershori, 70000 Ferizaj, KS 

 
 

(540)   MikMik 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Karikues baterish për paisje elektronike   

 

 

 

(111)  21935 

(151)  14/12/2017 

(181)  03/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/95 

(591)  E kuqe, e bardhë 

(732)  Bashkim Fazliu, BFM SH.P.K. 

 12 Qershori, 70000 Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Karikues baterish për paisje elektronike   
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(111)  21936 

(151)  14/12/2017 

(181)  03/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/96 

(591)  E kuqe, e bardhë 

(732)  Bashkim Fazliu, BFM SH.P.K. 

 12 Qershori, 70000 Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Karikues baterish për paisje elektronike   

 

 

 

(111)  21937 

(151)  14/12/2017 

(181)  03/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/97 

(732)  Bashkim Fazliu, BFM SH.P.K. 

 12 Qershori, 70000 Ferizaj, KS 

 
 

(540)  Phone 2 All Charger 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Karikues baterish për paisje elektronike   

 

 

 

(111)  21938 

(151)  14/12/2017 

(181)  03/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/98 

(732)  Bashkim Fazliu BFM SH.P.K. 

 12 Qershori, 70000 Ferizaj, KS 

 
 

(540)  Phone 2 Phone Charger 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Karikues baterish për paisje elektronike   

 

 

 

(111)  21939 

(151)  14/12/2017 

(181)  03/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/99 

(732)  Bashkim Fazliu, BFM SH.P.K. 

 12 Qershori, 70000 Ferizaj, KS 

 

(540)      You’ll never be alone ;) 
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(511) 9   Karikues baterish për paisje elektronike   

 

 

 

(111)  21920 

(151)  07/12/2017 

(181)  23/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/339 

(732)  D.P.H. ‘’BOSNA 1’’ Prishtinë/Mulla 

Idriz Gjilani - Dardania, KS 

(740)  NTSH “Petrit Consulting” – Shaban 

Ismajli Gjylekare – Viti 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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   

 

 

 

(111)  21806 

(151)  16/11/2017 

(181)  24/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/355 

(732)  “NPT. FRESH-CO” Rr.Beteja e 

Loxhës, Pejë, KS 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 
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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; 

   

 

 

 

(111)  21932 

(151)  14/12/2017 

(181)  29/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/378 

(732)  Bashkim Fazliu, BFM SH.P.K. 

 12 Qershori, 70000 Ferizaj, KS 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Karikues baterish për paisje elektronike.   

 

 

 

(111)  21879 

(151)  04/12/2017 

(181)  29/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/379 

(732)  BAJGORA GROUP SH.P.K. Rruga 

MIC SOKOLI  pa nr. PRISHTINE, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari;rrëshira artificiale të papërpunuara, lëndë plastike të 

papërpunuara;plehra organike;përbërje për fikjen e zjarrit;preparate për zbutje dhe 

lidhje;lëndë kimike për ruajtjen e mallrave ushqimore;lëndë rregjëse;ngjitës që përdoren në 

industri.   

3   Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie;prepararte pastrues, 

llustrues, krrues dhe gërryes;sapunë;parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione 

flokësh;pluhur dhëmbësh.   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare;preparate sanitare për qëllime mjekësore;lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat;allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare;dizinfektantë;preparate për 
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shkatërrimin e parazitëve;fungicide, herbicideve.   

 

 

 

(111)  21496 

(151)  02/11/2017 

(181)  03/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/404 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Mühlefellner 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet 

prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.   

 

 

 

(111)  21495 

(151)  02/11/2017 

(181)  03/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/405 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre.   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet 

prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   
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(111)  21545 

(151)  03/11/2017 

(181)  04/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/410 

(732)  Stonecastle Vinyards and Vinery 

Bernjaka p.n., Rahovec, KS 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike.   

35   Reklama e produkteve alkoolike, promovimi i pijeve alkoolike; shitja me shumice dhe 

pakicë e pijeve alkoolike.   

 

 

 

(111)  21546 

(151)  03/11/2017 

(181)  04/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/411 

(732)  Stonecastle Vinyards and Vinery 

Bernjaka p.n., Rahovec, KS 

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  NEW CASTLE 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike.   

35   Reklama e produkteve alkoolike, promovimi i pijeve alkoolike; shitja me shumice dhe 

pakicë e pijeve alkoolike. 
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(111)  21923 

(151)  07/12/2017 

(181)  13/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/463 

(732)  MA+P Murseli Architects+Partners 

Agim Ramadani 34/19; 10000 Prishtinë 

RKS, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Konstruksione ndërtimi; riparimi; shërbime instalimi.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që katë bëjë me to; 

analiza industrial dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi I harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë.   

 

 

 

(111)  21924 

(151)  12/12/2017 

(181)  13/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/465 

(732)  “ELKOS”Shpk  pronari  Ramiz 

Kelmendi Nexhdet Basha nr.2 Pejë, KS 

(740)  Ardita Abazaj Uçk Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli 

   

 

 

 

(111)  21925 

(151)  12/12/2017 

(181)  13/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/466 

(732)  ‘’ELKOS “Shpk  pronari Ramiz 

(540)   
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Kelmendi Nexhdet Basha  nr.2 Pejë, KS 

(740)  Ardita Abazaj Uçk Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

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

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli 

   

 

 

 

(111)  21926 

(151)  14/12/2017 

(181)  13/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/467 

(732)  “ELKOS”Shpk  pronari Ramiz 

Kelmendi Nexhdet  Basha  nr.2 Pejë, KS 

(740)  Ardita Abazaj Uçk Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Telekomunikacione   

 

 

 

(111)  21927 

(151)  14/12/2017 

(181)  13/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/468 

(591)  e kuqe ,e bardhë 

(732)  ‘ELKOS”Shpk  pronari Ramiz 

Kelmendi Nexhdet  Basha  nr.2 Pejë, KS 

(740)  Ardita Abazaj Uçk Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, 

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim 

   

 

 

 

(111)  21928 

(151)  14/12/2017 

(181)  13/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/469 

(732)  “ELKOS”Shpk    pronari Ramiz 

Kelmendi Nexhdet Basha nr.2 Pejë, KS 

(740)  Ardita Abazaj Uçk Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, 

ashtit, fildishit, ashtit të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe 

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike 

   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat 

(përveç furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për 

pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, enët prej 

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera 

   

27   Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera 

për mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili) 
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(111)  21929 

(151)  14/12/2017 

(181)  13/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/470 

(732)  ‘’ELKOS”Shpk  pronari Ramiz 

Kelmendi Nexhdet Basha nr.2 Pejë, KS 

(740)  Ardita Abazaj Uçk Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

 

 

 

(111)  21930 

(151)  14/12/2017 

(181)  13/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/471 

(732)  “ELKOS”Shpk  pronari  Ramiz 

Kelmendi Nexhdet Basha nr.2 Pejë, KS 

(740)  Ardita Abazaj  Uçk Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali 

   

 

 

 

(111)  21931 

(151)  14/12/2017 

(181)  13/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/472 

(732)  “ELKOS”Shpk  pronari Ramiz 

(540)   
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Kelmendi Nexhdet  Basha nr.2  Pejë, KS 

(740)  Ardita Abazaj Uçk Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për 

qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqimi për foshnje; emplastër , materialet për lidhje; materialet 

për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet 

 

   

 

 

 

(111)  21607 

(151)  07/11/2017 

(181)  05/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/699 

(732)  Xhelal Selimi 

“Industria e Mishit CALABRIA “ SH.P.K 

 P.N. Velekincë, Gjilan, Republika e 

Kosovës, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, prodhim i produkteve te mishit – gjedheve dhe shpezeve , perpunim dhe 

konzervim i mishit   

35   Sherbimet e shitjes dhe tregtise  me pakice dhe shumice te mishit dhe produkteve te 

mishit   

 

 

 

(111)  21608 

(151)  07/11/2017 

(181)  05/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/700 

(732)  Xhelal Selimi “Industria e Mishit 

CALABRIA “ SH.P.K P.N. Velekincë, 

Gjilan, republika e Kosovës, KS 
 

(540)   
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(511) 29   Mishi, prodhim i produkteve te mishit – gjedheve dhe shpezeve , perpunim dhe 

konzervim i mishit   

35   Sherbimet e shitjes dhe tregtise  me pakice dhe shumice te mishit dhe produkteve te 

mishit   

 

 

 

(111)  53010 

(151)  22/11/2017 

(181)  19/11/2018 

(210)  KS/R/ 2008/7625 

(300)  1311/2005  05/10/2005  RS 

(732)  ConAgra Foods Lamb Weston, Inc. 

One ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 

68102, US 

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

10000 Prishtina Republic of Kosovo 

 
 

(540)  LAMB WESTON 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Meze e ngrirë e përpunuar;produkte nga guaca të ngrira të përpunuara që 

përmbajnë djath, pemë, perime, mish, peshk, patate dhe/apo pula;produkte të ngrira të 

përpunuara nga perimet;produkte të ngrira të përpunuara nga patatet;pemë dhe perime të 

konzervuara, të thara, të ngrira dhe të ziera;mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu   
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VAZHDIME TË REGJISTRIMIT TË 

MARKAVE TREGTARE 
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(111) 8728 

(210) KS/M/ 2007/44 

(180) 12/12/2027 

(220) 12/12/2007 

(730) Choice Hotels International, Inc.  1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 20850, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8178 

(210) KS/M/ 2007/57 

(180) 18/12/2027 

(220) 18/12/2007 

(730) "ELNOR" Sh.p.k.   Lapje Selo, 10000, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8251 

(210) KS/M/ 2007/59 

(180) 19/12/2027 

(220) 19/12/2007 

(730) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.  7100 N.W. 62nd Avenue P.O. Box 1014, 

Johnston, Iowa 50131-1014, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8254 

(210) KS/M/ 2007/62 

(180) 19/12/2027 

(220) 19/12/2007 

(730) ALEANCA KOSOVARE E BIZNESEVE  Dardania SB-6 6/6B4,10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8185 

(210) KS/M/ 2007/65 

(180) 21/12/2027 

(220) 21/12/2007 

(730) Fresenius Kabi AG  Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8180 

(210) KS/M/ 2007/80 

(180) 31/12/2027 

(220) 31/12/2007 
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(730) Ndermarrja Prodhuse Tregtare "Ukaj"  186/4 p.n. Peje, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8845 

(210) KS/M/ 2008/85 

(180) 16/01/2028 

(220) 16/01/2008 

(730) McCroft Tobacco Kosovo L.L.C.  Fabrika e Duhanit,Rr:"Muharem Gashi" p.n. 60000 

Gjilan, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8846 

(210) KS/M/ 2008/86 

(180) 16/01/2028 

(220) 16/01/2008 

(730) McCroft Tobacco Kosovo L.L.C.  Fabrika e Duhanit, Rr:"Muharem Gashi" p.n. 60000 

GJILAN, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8851 

(210) KS/M/ 2008/87 

(180) 16/01/2028 

(220) 16/01/2008 

(730) McCroft Tobacco Kosovo L.L.C.  Fabrika e Duhanit, Rr:"Muharrem Gashi" p.n. 60000 

GJILAN, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8852 

(210) KS/M/ 2008/88 

(180) 16/01/2028 

(220) 16/01/2008 

(730) McCroft Tobacco Kosovo L.L.C.  Fabrika e Duhanit, Rr:"Muharem Gashi" p.n. 60000 

GJILAN, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8853 

(210) KS/M/ 2008/89 

(180) 16/01/2028 

(220) 16/01/2008 

(730) McCroft Tobacco Kosovo L.L.C.  Fabrika e Duhanit, Rr:"Muharem Gashi" p.n. 60000 

GJILAN, KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8854 

(210) KS/M/ 2008/90 

(180) 16/01/2028 

(220) 16/01/2008 

(730) McCroft Tobacco Kosovo L.L.C.  Fabrika e Duhanit, Rr:"Muharem Gashi" p.n. 60000 

Gjilan, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8855 

(210) KS/M/ 2008/91 

(180) 17/01/2028 

(220) 17/01/2008 

(730) McCroft Tobacco Kosovo L.L.C.  Fabrika e Duhanit, Rr:"Muharem Gashi" p.n. 60000 

GJILAN, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8856 

(210) KS/M/ 2008/92 

(180) 17/01/2028 

(220) 17/01/2008 

(730) McCroft Tobacco Kosovo L.L.C.  Fabrika e Duhanit, Rr:"Muharem Gashi" p.n. 60000 

Gjilan, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8847 

(210) KS/M/ 2008/94 

(180) 17/01/2028 

(220) 17/01/2008 

(730) McCroft Tobacco Kosovo L.L.C.  Fabrika e Duhanit, Rr:"Muharem Gashi" p.n. 60000 

GJILAN, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8278 

(210) KS/M/ 2008/103 

(180) 28/01/2028 

(220) 28/01/2008 

(730) Actavis Group PTC ehf.  Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, IS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 67 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

333 

 

(111) 8279 

(210) KS/M/ 2008/104 

(180) 28/01/2028 

(220) 28/01/2008 

(730) Actavis Group PTC ehf.  Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, IS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8006 

(210) KS/M/ 2008/105 

(180) 28/01/2028 

(220) 28/01/2008 

(730) Stafford-Miller (Ireland) Limited  Clocherane Youghal Road Dungarvan Co. Waterford , 

IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8137 

(210) KS/M/ 2008/106 

(180) 31/01/2028 

(220) 31/01/2008 

(730) Juvena  Marlies Möller AG  Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8138 

(210) KS/M/ 2008/107 

(180) 31/01/2028 

(220) 31/01/2008 

(730) Juvena  Marlies Möller AG    Industriestrasse 8, 8604 Volketswil, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8139 

(210) KS/M/ 2008/108 

(180) 31/01/2028 

(220) 31/01/2008 

(730) LABORATOIRES LA PRAIRIE S.A.  Industriestrasse 8 CH-8604 Volketswil, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8190 

(210) KS/M/ 2008/109 

(180) 31/01/2028 

(220) 31/01/2008 

(730) VINDIJA d.d.  Medimurska 6, 42000 Varaždin, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8268 

(210) KS/M/ 2008/110 

(180) 07/02/2028 

(220) 07/02/2008 

(730) NIKE INNOVATE C.V. a limited partnership (commanditaire vennootschap) organized 

and existing under the laws of the Netherlands  One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 

97005-6453, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13725 

(210) KS/M/ 2008/116 

(180) 08/02/2028 

(220) 08/02/2008 

(730) Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A.  Via Foscarini 52, 31040 Nervesa della Battaglia 

(Treviso), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8074 

(210) KS/M/ 2008/127 

(180) 12/02/2028 

(220) 02/12/2008 

(730) HEINEKEN ESPAÑA, S.A.  Avenida de Andalucia, 1 E-41007 Seville , ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8727 

(210) KS/M/ 2008/145 

(180) 26/02/2028 

(220) 26/02/2008 

(730) S.C. Johnson & Son, Inc.  1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10490 

(210) KS/M/ 2008/153 

(180) 28/02/2028 

(220) 28/02/2008 

(730) Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi  Vasif Çinar Cad.No:91 Sultanhamam, 

Eminönü Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8269 

(210) KS/M/ 2008/155 

(180) 03/03/2028 

(220) 03/03/2008 

(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company  1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9086 

(210) KS/M/ 2008/202 

(180) 17/03/2028 

(220) 17/03/2008 

(730) RCN TELEVISION S.A.  Avenida de las Americas, No.65-82, Bogota, CO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9087 

(210) KS/M/ 2008/203 

(180) 17/03/2028 

(220) 17/03/2008 

(730) RCN TELEVISION S.A.  Avenida de las Americas, No.65-82, Bogota, CO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9089 

(210) KS/M/ 2008/206 

(180) 21/03/2028 

(220) 21/03/2008 

(730) RAUCH Fruchtsäfte GmbH  Langgasse 1, 6830 Rankweil,, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9090 

(210) KS/M/ 2008/207 

(180) 21/03/2028 

(220) 21/03/2008 

(730) RAUCH Fruchtsäfte GmbH  Langgasse 1, 6830 Rankweil,, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9091 

(210) KS/M/ 2008/208 

(180) 21/03/2028 

(220) 21/03/2008 

(730) RAUCH Fruchtsäfte GmbH  Langgasse 1, 6830 Rankweil,, AT 

_____________________________________________________________________ 

 



Buletini Zyrtar Nr. 67 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

336 

 

 

(111) 9092 

(210) KS/M/ 2008/209 

(180) 21/03/2028 

(220) 21/03/2008 

(730) RAUCH Fruchtsäfte GmbH  Langgasse 1, 6830 Rankweil,, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10012 

(210) KS/M/ 2008/210 

(180) 21/03/2028 

(220) 21/03/2008 

(730) RAUCH Fruchtasäfte GmbH  Langgasse 1, 6830 Rankweil,, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10011 

(210) KS/M/ 2008/211 

(180) 21/03/2028 

(220) 21/03/2008 

(730) RAUCH Fruchtsäfte GmbH  Langgasse 1, 6830 Rankweil, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9093 

(210) KS/M/ 2008/212 

(180) 21/03/2028 

(220) 21/03/2008 

(730) RAUCH Fruchtsäfte GmbH  Langgasse 1, 6830 Rankweil,, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8281 

(210) KS/M/ 2008/218 

(180) 21/03/2028 

(220) 21/03/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8848 

(210) KS/M/ 2008/233 

(180) 28/03/2028 

(220) 28/03/2008 

(730) McCroft Tobacco Kosovo L.L.C.  Fabrika e duhanit, Rr: "Muharem Gashi" p.n. 60000 

Gjilan, KS 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8849 

(210) KS/M/ 2008/235 

(180) 28/03/2028 

(220) 28/03/2008 

(730) McCroft Tobacco Kosovo L.L.C.  Fabrika e duhanit, Rr: "Muharem Gashi" p.n. 60000 

Gjilan, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8850 

(210) KS/M/ 2008/236 

(180) 28/03/2028 

(220) 28/03/2008 

(730) McCroft Tobacco Kosovo L.L.C.  Fabrika e Duhanit, Rr: "Muharem Gashi" p.n. 60000 

Gjilan, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8287 

(210) KS/M/ 2008/241 

(180) 28/03/2028 

(220) 28/03/2008 

(730) RAUCH Fruchtsäfte GmbH  Langgasse 1, 6830 Rankweil, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8035 

(210) KS/M/ 2008/265 

(180) 02/04/2028 

(220) 02/04/2008 

(730) Podravka d.d. Koprivnica  Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8036 

(210) KS/M/ 2008/266 

(180) 04/02/2028 

(220) 02/04/2008 

(730) Podravka d.d. Koprivnica  Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8292 

(210) KS/M/ 2008/269 

(180) 04/04/2028 

(220) 04/04/2008 

(730) ALOE VERA OF AMERICA, Inc.  13745 Jupiter Road Dallas Texas 75238, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8294 

(210) KS/M/ 2008/271 

(180) 04/04/2028 

(220) 04/04/2008 

(730) ALOE VERA OF AMERICA, Inc.  13745 Jupiter Road Dallas Texas 75238, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8040 

(210) KS/M/ 2008/340 

(180) 16/04/2028 

(220) 16/04/2008 

(730) Podravka d.d. Koprivnica  Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8041 

(210) KS/M/ 2008/341 

(180) 16/04/2028 

(220) 16/04/2008 

(730) Podravka d.d Koprivnica  Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8042 

(210) KS/M/ 2008/343 

(180) 16/04/2028 

(220) 16/04/2008 

(730) Podravka d.d. Koprivnica  Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8044 

(210) KS/M/ 2008/346 

(180) 16/04/2028 

(220) 16/04/2008 

(730) Davidoff & Cie SA  2 rue de Rive, CH-1200 Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8045 

(210) KS/M/ 2008/347 

(180) 16/04/2028 

(220) 16/04/2008 

(730) Davidoff & Cie SA  2 rue de Rive, CH-1200 Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8317 

(210) KS/M/ 2008/351 

(180) 17/04/2028 

(220) 17/04/2008 

(730) Celgene Corporation  86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8318 

(210) KS/M/ 2008/352 

(180) 17/04/2028 

(220) 17/04/2008 

(730) Celgene Corporation  86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8319 

(210) KS/M/ 2008/353 

(180) 17/04/2028 

(220) 17/04/2008 

(730) Celgene Corporation  86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9982 

(210) KS/M/ 2008/388 

(180) 21/04/2028 

(220) 21/04/2008 

(730) Davidoff & Cie SA  2 rue de Rive, CH-1200 Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8357 

(210) KS/M/ 2008/531 

(180) 07/05/2028 

(220) 07/05/2008 

(730) Celgene Corporation  86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8820 

(210) KS/M/ 2008/609 

(180) 14/05/2028 

(220) 14/05/2008 

(730) Jaguar Land Rover Limited  Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4LF, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10083 

(210) KS/M/ 2008/610 

(180) 14/05/2028 

(220) 14/05/2008 

(730) Jaguar Land Rover Limited  Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4LF , UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9968 

(210) KS/M/ 2008/628 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) Biotta AG  Pflanzbergstrasse 8, 8274 Tagewilen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9969 

(210) KS/M/ 2008/629 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) Biotta AG  Pflanzbergstrasse 8, 8274 Tagewilen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8507 

(210) KS/M/ 2008/636 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) ALOE VERA OF AMERICA, Inc.  13745 Jupiter Road Dallas Texas 75238, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9827 

(210) KS/M/ 2008/637 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) Korab Hoxha N.T.P. "Butterfly"  Rr.B.G. Sylejmani Ferizaj, KS 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9779 

(210) KS/M/ 2008/638 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) Korab Hoxha N.T.P. "Butterfly"  Rr.B.G. Sylejmani Ferizaj, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9777 

(210) KS/M/ 2008/639 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) Korab Hoxha N.T.P. "Butterfly"  Rr.B.G. Sylejmani Ferizaj, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10633 

(210) KS/M/ 2008/653 

(180) 21/05/2028 

(220) 21/05/2008 

(730) Calzedonia S.p.A.  Via Portici Umberto I, 5 MALCESINE 37018, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8860 

(210) KS/M/ 2008/654 

(180) 21/05/2028 

(220) 21/05/2008 

(730) Bischoff Dcor AG  Rosengartenstrasse 3, CH-9000 St. Gallen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8866 

(210) KS/M/ 2008/676 

(180) 27/05/2028 

(220) 27/05/2008 

(730) Calzedonia S.p.A.  Via Portici Umberto I, n 5. Malcesine, VR 37018, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9961 

(210) KS/M/ 2008/677 

(180) 27/05/2028 

(220) 27/05/2008 
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(730) Bischoff Textil AG  Bogenstrasse 9, 9000 St. Gallen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10115 

(210) KS/M/ 2008/679 

(180) 27/05/2028 

(220) 27/05/2008 

(730) Stoll Giroflex AG  Bahnhofstrasse 44, 5322 Koblenz, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8508 

(210) KS/M/ 2008/687 

(180) 28/05/2028 

(220) 28/05/2008 

(730) RAUCH Fruchtsäfte GmbH  Langgasse 1, 6830 Rankweil, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10629 

(210) KS/M/ 2008/689 

(180) 28/05/2028 

(220) 28/05/2008 

(730) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.  Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10630 

(210) KS/M/ 2008/691 

(180) 28/05/2028 

(220) 28/05/2008 

(730) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.  Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8510 

(210) KS/M/ 2008/719 

(180) 03/06/2028 

(220) 03/06/2008 

(730) RAUCH Fruchtsäfte GmbH  Langgasse 1, 6830 Rankweil, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8588 

(210) KS/M/ 2008/727 

(180) 05/06/2028 
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(220) 05/06/2008 

(730) Shell Brands International AG  Baarermatte, 6340 Baar, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8835 

(210) KS/M/ 2008/728 

(180) 05/06/2028 

(220) 05/06/2008 

(730) Shell Brands International AG  Baarermatte, 6340 Baar, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8837 

(210) KS/M/ 2008/730 

(180) 05/06/2028 

(220) 05/06/2008 

(730) Shell Brands International AG  Baarermatter 6340 Baar, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8838 

(210) KS/M/ 2008/731 

(180) 05/06/2028 

(220) 05/06/2008 

(730) Shell Brands International AG  Baarermatter 6340 Baar, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12348 

(210) KS/M/ 2008/938 

(180) 16/06/2028 

(220) 16/06/2008 

(730) Société des Produits Nestlé S.A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8576 

(210) KS/M/ 2008/940 

(180) 16/06/2028 

(220) 16/06/2008 

(730) Société des Produits Nestlé S. A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8512 

(210) KS/M/ 2008/941 
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(180) 16/06/2028 

(220) 16/06/2008 

(730) Société des Produits Nestlé S. A.  1800 Vevey, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8511 

(210) KS/M/ 2008/943 

(180) 16/06/2028 

(220) 16/06/2008 

(730) Sociètè des Produits Nestlè S. A.  1800 Vevey, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12592 

(210) KS/M/ 2008/955 

(180) 16/06/2028 

(220) 16/06/2008 

(730) McDonald's Corporation  One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8503 

(210) KS/M/ 2008/959 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) ORANGE BRAND SERVICES LIMITED  3 More London Riverside, SE1 2AQ, London, 

UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8502 

(210) KS/M/ 2008/962 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) ORANGE BRAND SERVICES LIMITED  3 More London Riverside, London, SE1 2AQ, 

UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8597 

(210) KS/M/ 2008/978 

(180) 17/08/2028 

(220) 17/08/2008 

(730) Ricola AG  Baselstrasse 31, 4242 Laufen, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8598 

(210) KS/M/ 2008/980 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) Ricola AG  Baselstrasse 31, 4242 Laufen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10516 

(210) KS/M/ 2008/985 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) Nahrin AG  Industriestrasse 27, 6060 Sarnen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8599 

(210) KS/M/ 2008/992 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) Ricola AG  Baselstrasse 31, 4242 Laufen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8600 

(210) KS/M/ 2008/993 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) Ricola AG  Baselstrasse 31, 4242 Laufen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8397 

(210) KS/M/ 2008/1041 

(180) 19/06/2028 

(220) 19/06/2008 

(730) ISAGRO S.p.A.  Via Caldera 21- 20153 Milan , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8500 

(210) KS/M/ 2008/1047 

(180) 19/06/2028 

(220) 19/06/2008 

(730) Shell Brands International AG  Baarermatte, 6340 Baar, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8499 

(210) KS/M/ 2008/1049 

(180) 19/06/2028 

(220) 19/06/2008 

(730) Shell Brands International AG  Baarermatte, 6340 Baar , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8577 

(210) KS/M/ 2008/1056 

(180) 20/06/2028 

(220) 20/06/2008 

(730) Société des Produits Nestlé S.A.  1800 Vevey , SZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13974 

(210) KS/M/ 2008/1122 

(180) 24/06/2028 

(220) 24/06/2008 

(730) Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG  Seestrasse 204, 8809 Kilchberg, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13972 

(210) KS/M/ 2008/1123 

(180) 24/06/2028 

(220) 24/06/2008 

(730) Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG  Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13968 

(210) KS/M/ 2008/1124 

(180) 24/06/2028 

(220) 24/06/2008 

(730) Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG  Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13965 

(210) KS/M/ 2008/1125 

(180) 24/06/2028 

(220) 24/06/2008 

(730) Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG  Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13964 

(210) KS/M/ 2008/1126 

(180) 24/06/2028 

(220) 24/06/2008 

(730) Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG  Seestrasse 204, 8802 Kilchberg, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15533 

(210) KS/M/ 2008/1136 

(180) 26/06/2028 

(220) 26/06/2008 

(730) REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO, S.L.  Francisco Sancha, 12-28034 

Madrid, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14992 

(210) KS/M/ 2008/1188 

(180) 08/07/2028 

(220) 07/08/2008 

(730) Hügli Nährmittel  Aktiengesellschaft Steinach Bleichestrasse 9323 Steinach , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9778 

(210) KS/M/ 2008/1403 

(180) 31/07/2028 

(220) 31/07/2008 

(730) Korab Hoxha  N.T.P."Butterfly" Rr. "B.G. Sylejmani" Ferizaj, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8408 

(210) KS/M/ 2008/1436 

(180) 11/08/2028 

(220) 11/08/2008 

(730) "Prizren Commerce Group" Sh.p.k.  Lubizhdë p.n. Prizren, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8418 

(210) KS/M/ 2008/1658 

(180) 22/08/2028 
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(220) 22/08/2008 

(730) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI    Organize 

Sanayi Bölgesi, 83412 Nolu Cad., No:4 Şehitkamil Gaziantep, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9138 

(210) KS/M/ 2008/1955 

(180) 05/09/2028 

(220) 05/09/2008 

(730) AUDI AG  85045 Ingolstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9547 

(210) KS/M/ 2008/4895 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Tulip Food Company A/S  Tulipvej 1 8940 Randers SV , DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17007 

(210) KS/M/ 2008/5453 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Alois Dallmayr Kaffee oHG  Dienerstrasse 14-15 80331 München, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16225 

(210) KS/M/ 2008/5456 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Alois Dallmayr Kaffee oHG  Dienerstrasse 14-15 80331 München, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16406 

(210) KS/M/ 2008/5461 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Alois Dallmayr Kaffee oHG  Dienerstrasse 14-15 80331 München, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16233 

(210) KS/M/ 2008/5467 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Alois Dallmayr KG  Dienerstrasse 14-15 80331 München, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17810 

(210) KS/M/ 2008/5469 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Alois Dallmayr Kaffee oHG  Dienerstrasse 14-15 80331 München, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17016 

(210) KS/M/ 2008/5470 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Alois Dallmayr KG  Dienerstrasse 14-15 80331 München, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16234 

(210) KS/M/ 2008/5471 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Alois Dallmayr Kaffee oHG  Dienerstrasse 14-15 80331 München, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17018 

(210) KS/M/ 2008/5472 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Alois Dallmayr Kaffee oHG  Dienerstrasse 14-15 80331 München, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17020 

(210) KS/M/ 2008/5489 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Alois Dallmayr Kaffee oHG  Dienerstrasse 14-15 80331 München, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16251 

(210) KS/M/ 2008/5490 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Alois Dallmayr Kaffee oHG  Dienerstrasse 14-15 80331 München, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16252 

(210) KS/M/ 2008/5493 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Alois Dallmayr Kaffee oHG  Dienerstrasse 14-15 80331 München, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10253 

(210) KS/M/ 2008/5877 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited  Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10255 

(210) KS/M/ 2008/5882 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Power Cleaners B.V.  Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10226 

(210) KS/M/ 2008/6754 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) LRC Products Limited  103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18054 

(210) KS/M/ 2008/7468 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) ALTINBAS PETROL VE TICARET ANONIM SIRKETI  Alemdar Mah. Divanyolu Cad. 

No 80 Kat: 1, Sultanahmet Istanbul, TR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18056 

(210) KS/M/ 2008/7471 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) ALTINBAS KUYUMCULUK ITHALAT IHRACAT SANAYI VE TICARET ANONIM 

SIRKETI  Vezirhan Cad. Seref Han, No: 96, Nuruosmaniye-Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10823 

(210) KS/M/ 2008/7640 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI   4.Organize 

Sanayi Bölgesi, 83412 Nolu Cad., No:4 Şehitkamil Gaziantep , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11427 

(210) KS/M/ 2008/7791 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware corporation  345 Park Avanue, New York, 

New York 10154, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18455 

(210) KS/M/ 2008/7990 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Compagnie des Montres Longines, Francillo S.A. (Longines Watch Co., Francillon Ltd.)  

CH-2610 Saint-Imier, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6147 

(210) KS/M/ 2017/741 

(180) 18/02/2028 

(220) 13/06/2017 

(730) CORPORACIÓN  HABANOS, S.A.  Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 713 

(210) KS/M/ 2017/1368 

(180) 30/12/2027 

(220) 07/11/2017 

(730) Pliant Corporation  1475 Woodfield Road, Suite 700, Schaumburg, Illinois 60173, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3805 

(210) KS/R/ 2008/30 

(180) 27/06/2028 

(220) 14/01/2008 

(730) Pioneer Hi-Bred International, Inc.  7100 N.W. 62nd Avenue, PO Box 1014, Johnston, 

Iowa 50131-1014, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7474 

(210) KS/R/ 2008/38 

(180) 17/01/2028 

(220) 17/01/2008 

(730) GALLUP, Inc.   1001 Gallup Drive, Omaha, Nebraska 68102, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7340 

(210) KS/R/ 2008/114 

(180) 06/02/2028 

(220) 02/07/2008 

(730) NIKE INNOVATE C.V. (commanditaire vennootschap)  One Bowerman Drive, 

Beaverton, Oregon 97005-6453, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7341 

(210) KS/R/ 2008/115 

(180) 06/02/2028 

(220) 02/07/2008 

(730) NIKE INNOVATE C.V. a limited partnership (commanditaire vennootschap) organized 

and existing under the lawes of the Netherlands  One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon, 

97005-6453, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7211 

(210) KS/R/ 2008/126 
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(180) 19/02/2028 

(220) 20/02/2008 

(730) SUNKIST GROWERS INC.  27770 N. Entertainment Drive, Valencia, California, 91355, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7135 

(210) KS/R/ 2008/129 

(180) 19/02/2028 

(220) 20/02/2008 

(730) Koninklijke de Kuyper B.V.   Buintenhavenweg 98, NL-3113 BE Schiedam 

 

, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6079 

(210) KS/R/ 2008/130 

(180) 21/12/2027 

(220) 20/02/2008 

(730) IMG Universe, LLC  11 Madison Avenue, New York NY 10010, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6998 

(210) KS/R/ 2008/159 

(180) 21/12/2027 

(220) 26/02/2008 

(730) S.C. Johnson & Son, Inc.   1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 

, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3960 

(210) KS/R/ 2008/173 

(180) 14/07/2028 

(220) 26/02/2008 

(730) S.C. Johnson & Son, Inc.  1525 Howe Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3961 

(210) KS/R/ 2008/174 

(180) 14/07/2028 

(220) 26/02/2008 

(730) S.C. Johnson & Son, Inc.  1525 Howe Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4714 

(210) KS/R/ 2008/234 

(180) 31/03/2026 

(220) 07/03/2008 

(730) Brand Management Group Ltd  Palm Grove House PO Box. 438 Road Town Tortola, VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7436 

(210) KS/R/ 2008/294 

(180) 08/04/2028 

(220) 04/08/2008 

(730) RICOH COMPANY, LTD  3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2577 

(210) KS/R/ 2008/299 

(180) 02/02/2028 

(220) 15/04/2008 

(730) EUROBANK ERGASIAS S.A.  8 Othonos St., 10557 Athens, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7137 

(210) KS/R/ 2008/308 

(180) 15/04/2028 

(220) 16/04/2008 

(730) PODRAVKA, prehrambena industrija d.d.  Ante Starčevića 32, HR–48000 Koprivnica, 

HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2589 

(210) KS/R/ 2008/322 

(180) 28/04/2028 

(220) 16/04/2008 

(730) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.  Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2561 

(210) KS/R/ 2008/331 

(180) 25/02/2028 
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(220) 16/04/2008 

(730) FORD MOTOR COMPANY  The American Road, Dearborn, Michigan 48121, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2657 

(210) KS/R/ 2008/373 

(180) 21/12/2027 

(220) 21/04/2008 

(730) AstraZeneca UK Limited  15 Stanhope gate, London W1Y1LN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2602 

(210) KS/R/ 2008/401 

(180) 06/01/2028 

(220) 23/04/2008 

(730) AstraZeneca UK Limited  2 Kingdom Street, W2 6BD LONDON, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2612 

(210) KS/R/ 2008/421 

(180) 21/12/2027 

(220) 24/04/2008 

(730) AstraZeneca UK Limited  Cambridge Biomedical Campus, 1 Francis Crick Avenue, 

Cambridge, CB2 OAA, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2613 

(210) KS/R/ 2008/424 

(180) 21/12/2027 

(220) 24/04/2008 

(730) AstraZeneca AB  151 85 Sodertalje, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2723 

(210) KS/R/ 2008/609 

(180) 21/12/2027 

(220) 13/05/2008 

(730) AstraZeneca AB  151 85 Sodertalje, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6132 
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(210) KS/R/ 2008/612 

(180) 26/11/2027 

(220) 14/05/2008 

(730) BADEL 1862, DD  VINA ALKOHOLNA PIĆA ZAGREB, VLAŠKA 116, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7437 

(210) KS/R/ 2008/650 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) RICOH COMPANY, LTD  3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7438 

(210) KS/R/ 2008/651 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) RICOH COMPANY, LTD  3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7439 

(210) KS/R/ 2008/652 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) RICOH COMPANY, LTD  3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7440 

(210) KS/R/ 2008/653 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) RICOH COMPANY, LTD  3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7441 

(210) KS/R/ 2008/654 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) RICOH COMPANY, LTD  3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7442 

(210) KS/R/ 2008/655 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) RICOH COMPANY, LTD  3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7443 

(210) KS/R/ 2008/656 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) RICOH COMPANY, LTD  3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7444 

(210) KS/R/ 2008/657 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) RICOH COMPANY, LTD  3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7445 

(210) KS/R/ 2008/658 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) RICOH COMPANY, LTD  3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7446 

(210) KS/R/ 2008/659 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) RICOH COMPANY, LTD  3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7447 

(210) KS/R/ 2008/660 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) RICOH COMPANY, LTD  3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7448 

(210) KS/R/ 2008/661 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) RICOH COMPANY, LTD  3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7450 

(210) KS/R/ 2008/663 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) RICOH COMPANY, LTD  3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7451 

(210) KS/R/ 2008/664 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) RICOH COMPANY, LTD  3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7452 

(210) KS/R/ 2008/665 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) RICOH COMPANY, LTD  3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7453 

(210) KS/R/ 2008/666 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) RICOH COMPANY, LTD  3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 289 

(210) KS/R/ 2008/673 

(180) 07/08/2027 

(220) 16/05/2008 

(730) JAFFA DOO CRVENKA  Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7454 

(210) KS/R/ 2008/674 

(180) 20/05/2028 

(220) 20/05/2008 

(730) RICOH COMPANY, LTD  3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7455 

(210) KS/R/ 2008/675 

(180) 20/05/2028 

(220) 20/05/2008 

(730) RICOH COMPANY, LTD  3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7202 

(210) KS/R/ 2008/701 

(180) 27/05/2028 

(220) 28/05/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited  Dansome Lane, Hull, HY8 7DS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7075 

(210) KS/R/ 2008/730 

(180) 24/02/2028 

(220) 29/05/2008 

(730) Fresh & Co. Fabrika za preradu voća d.o.o.  I.G. Kovačića 3, Subotica 

, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2893 

(210) KS/R/ 2008/777 

(180) 28/04/2028 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC  One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 53002 

(210) KS/R/ 2008/821 

(180) 05/06/2028 

(220) 05/06/2008 
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(730) Celgene Corporation  86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 53003 

(210) KS/R/ 2008/822 

(180) 05/06/2028 

(220) 05/06/2008 

(730) Celgene Corporation  86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 53004 

(210) KS/R/ 2008/823 

(180) 05/06/2028 

(220) 05/06/2008 

(730) Celgene Corporation  86 Morris Avenue, Summit, NJ 07901, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1745 

(210) KS/R/ 2008/837 

(180) 27/01/2028 

(220) 06/05/2008 

(730) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION  ARMONK, NEW 

YORK 10504, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5998 

(210) KS/R/ 2008/1041 

(180) 15/02/2028 

(220) 24/06/2008 

(730) Warner Communications LLC  One Time Warner Center, New York, New York 10019, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 244 

(210) KS/R/ 2008/1120 

(180) 21/12/2027 

(220) 10/07/2008 

(730) Twentieth Century Fox Film Corporation  10201 West Pico Boulevard, Los Angeles 

California 90035, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 247 

(210) KS/R/ 2008/1168 

(180) 21/12/2027 

(220) 16/07/2008 

(730) Honeywell International Inc.  101 Columbia Road Morristown, NJ 07962, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5697 

(210) KS/R/ 2008/1181 

(180) 09/06/2028 

(220) 18/07/2008 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC  1441 Gardiner Lane, Louisville, 

Kentucky, 40213, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3255 

(210) KS/R/ 2008/1359 

(180) 21/12/2027 

(220) 19/08/2008 

(730) Corning Incorporated   Houghton Park Corning, New York 14831, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3437 

(210) KS/R/ 2008/1588 

(180) 22/03/2028 

(220) 29/08/2008 

(730) Asics Corporation  1-1 Minatojima - Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo 

Prefecture, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 381 

(210) KS/R/ 2008/1632 

(180) 09/12/2027 

(220) 29/08/2008 

(730) RUST-OLEUM CORPORATION   11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 325 

(210) KS/R/ 2008/1833 

(180) 25/06/2028 

(220) 08/09/2008 
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(730) Sociètè des Produits Nestlè S.A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3456 

(210) KS/R/ 2008/1901 

(180) 18/02/2028 

(220) 09/11/2008 

(730) TGI Fridays Franchisor, LLC  19111 North Dallas Parkway, Suite 165, Dallas, TX 75287, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3457 

(210) KS/R/ 2008/1902 

(180) 18/02/2028 

(220) 09/11/2008 

(730) TGI Fridays Franchisor, LLC    19111 North Dallas Parkway, Suite 165, Dallas, TX 

75287, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3458 

(210) KS/R/ 2008/1903 

(180) 18/02/2028 

(220) 09/11/2008 

(730) TGI Fridays Franchisor, LLC  19111 North Dallas Parkway, Suite 165, Dallas, TX 75287, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1855 

(210) KS/R/ 2008/2077 

(180) 27/01/2028 

(220) 17/09/2008 

(730) LEK farmacevtska družba d.d.  Verovškova 57, 1526 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3669 

(210) KS/R/ 2008/2079 

(180) 25/04/2028 

(220) 17/09/2008 

(730) LEK farmacevtska druţba d.d.  Verovškova 57, 1526 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1952 

(210) KS/R/ 2008/2090 

(180) 26/03/2028 

(220) 17/09/2008 

(730) LEK farmacevtska družba d.d.  1526 Ljubljana, Verovškova 57, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1902 

(210) KS/R/ 2008/2327 

(180) 10/12/2027 

(220) 22/09/2008 

(730) Mylan Healthcare GmbH  Freundallee 9A, 30173 Hanover, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 923 

(210) KS/R/ 2008/2531 

(180) 28/01/2028 

(220) 24/09/2008 

(730) SANOFI PASTEUR LIMITED / SANOFI PASTEUR LIMITÉE  1755 Steeles Avenue 

West, Toronto, Ontario M2R 3T4, CA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 841 

(210) KS/R/ 2008/2532 

(180) 28/01/2028 

(220) 24/09/2008 

(730) SANOFI PASTEUR LIMITED / SANOFI PASTEUR LIMITÉE  1755 Steeles Avenue 

West, Toronto, Ontario M2R 3T4, CA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3986 

(210) KS/R/ 2008/2585 

(180) 21/12/2027 

(220) 26/09/2008 

(730) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  Avénué General-Guisan 70, CH-1009 

Pully, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5854 

(210) KS/R/ 2008/2666 

(180) 18/12/2027 

(220) 26/09/2008 
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(730) MERIAL   29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2008 

(210) KS/R/ 2008/2849 

(180) 22/07/2028 

(220) 01/10/2008 

(730) McDonald`s Corporation  One McDonald`s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1993 

(210) KS/R/ 2008/2854 

(180) 10/08/2028 

(220) 01/10/2008 

(730) McDonald`s Corporation  One McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2007 

(210) KS/R/ 2008/2855 

(180) 05/01/2028 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald`s Corporation  One McDonald`s Plaza, Oak Brook, Illinois 60521, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4242 

(210) KS/R/ 2008/2964 

(180) 13/12/2027 

(220) 10/06/2008 

(730) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  800 North Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4221 

(210) KS/R/ 2008/3209 

(180) 29/06/2028 

(220) 13/10/2008 

(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company  1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4524 

(210) KS/R/ 2008/3429 
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(180) 19/11/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, 

COUNTY OF ST.LOUIS,MISSOURI, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5731 

(210) KS/R/ 2008/3432 

(180) 28/01/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) GENERAL MOTORS LLC  300 Renaissance Center, City of Detroit, State Michigan 

48265-3000, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4470 

(210) KS/R/ 2008/3477 

(180) 21/12/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) ARMOR ALL/STP PRODUCTS COMPANY  44 Old Ridgebury Road, Danbury, 

Connecticut 06810, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4392 

(210) KS/R/ 2008/3496 

(180) 13/02/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Mars, Incorporated  6885 Elm Street, McLean,VA 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4481 

(210) KS/R/ 2008/3511 

(180) 21/12/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) Bang & Olufsen a/s  Peter Bangs Vej 15, 7600 Struer, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4490 

(210) KS/R/ 2008/3524 

(180) 21/12/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) BANG & OLUFSEN A/S  PETER BANGS VEJ 15, 7600 STRUER, DK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4798 

(210) KS/R/ 2008/3897 

(180) 13/12/2027 

(220) 15/10/2008 

(730) Monsanto Technology, LLC  800 North Lindbergh Blvd., St. Louis, Missouri 63167, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4799 

(210) KS/R/ 2008/3899 

(180) 22/03/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Odlo International AG  Bösch 47, 6331 Hünenberg, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5751 

(210) KS/R/ 2008/3910 

(180) 14/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Italia S.p.A.  Via Lampedusa 11/2, 20141 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4681 

(210) KS/R/ 2008/3918 

(180) 29/07/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited  Dansome Lane, Hull, HU8 7DS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4875 

(210) KS/R/ 2008/3996 

(180) 29/07/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited  Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 651 

(210) KS/R/ 2008/4184 

(180) 28/01/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Glaxo Group Limited  980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS, GB 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2375 

(210) KS/R/ 2008/4836 

(180) 10/05/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2429 

(210) KS/R/ 2008/4852 

(180) 22/03/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)   6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5018 

(210) KS/R/ 2008/4953 

(180) 21/12/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) Religious Technology Center  1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5866 

(210) KS/R/ 2008/5178 

(180) 21/12/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) SKI Holdings, LLC  4445 Kings Run Drive, Cincinnati, Ohio 45232, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7497 

(210) KS/R/ 2008/5371 

(180) 16/10/2018 

(220) 16/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited  Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5165 

(210) KS/R/ 2008/5372 
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(180) 27/06/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited  Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2646 

(210) KS/R/ 2008/5560 

(180) 20/06/2027 

(220) 16/10/2008 

(730) OLYMPUS CORPORATION  2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2787 

(210) KS/R/ 2008/5619 

(180) 16/09/2026 

(220) 17/10/2008 

(730) LOMBARDINI S.r.l.  Via Cavaliere del Lavoro Adelmo Lombardini, 2 I-42100 REGGIO 

EMILIA, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6847 

(210) KS/R/ 2008/5641 

(180) 09/06/2027 

(220) 17/10/2008 

(730) Melitta Europa GmbH & Co. KG  Ringstrasse 99, D-32427 Minden , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6848 

(210) KS/R/ 2008/5642 

(180) 19/09/2025 

(220) 17/10/2008 

(730) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. Kommanditgesellschaft  Ringstrasse 99, D-32427 

Minden , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4953 

(210) KS/R/ 2008/5721 

(180) 15/02/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) DOW CORNING CORPORATION  2200 W. Salzburg Road, Midland, Michigan 48640, 

US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6991 

(210) KS/R/ 2008/6037 

(180) 12/02/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) Husqvarna Belgium S.A.  Avenue des Artisant 50, ZI No 2, B-7822 ATH, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6993 

(210) KS/R/ 2008/6040 

(180) 18/12/2027 

(220) 11/07/2008 

(730) Husqvarna Belgium S.A,  Avenue des Artisant 50, ZI No 2, B-7822 ATH, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6540 

(210) KS/R/ 2008/6041 

(180) 25/02/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Husqvarna Aktiebolag  Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5293 

(210) KS/R/ 2008/6063 

(180) 17/10/2027 

(220) 11/10/2008 

(730) NeoLife International, LLC  3500 Gateway Blvd., Fremont, California 94538-6525, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6041 

(210) KS/R/ 2008/6344 

(180) 04/06/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6460 

(210) KS/R/ 2008/6355 

(180) 04/06/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6058 

(210) KS/R/ 2008/6373 

(180) 29/04/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1405 

(210) KS/R/ 2008/6604 

(180) 19/12/2027 

(220) 17/11/2008 

(730) RECORDATI ORPHAN DRUGS  Immeuble Le Wilson 70, avenue de General de Gaulle 

92800 Puteaux, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3348 

(210) KS/R/ 2008/6729 

(180) 21/05/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Perkins Holdings Limited  Eastfield, PE1 5NA Peterborough, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1529 

(210) KS/R/ 2008/7023 

(180) 23/01/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Johnson & Johnson (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, NJ 08933-7001, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1528 

(210) KS/R/ 2008/7097 

(180) 23/01/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Johnson & Johnson (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, NJ 08933-7001, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3551 

(210) KS/R/ 2008/7122 

(180) 05/02/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Hollister Inc.  2000 Hollister Drive, Libertyville, Illinois 60048, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1438 

(210) KS/R/ 2008/7211 

(180) 08/01/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) 3M Company (a Delaware corporation)  3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul, 

Minnesota 55144, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1439 

(210) KS/R/ 2008/7212 

(180) 08/01/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) 3M Company (a Delaware corporation)  3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul, 

Minnesota 55144, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3526 

(210) KS/R/ 2008/7225 

(180) 15/01/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) 3M COMPANY (a Delaware corporation)  3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul, 

Minnesota 55144, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1570 

(210) KS/R/ 2008/7297 

(180) 24/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) 3M Company (a Delaware corporation)  3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul, 

Minnesota 55144, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3531 

(210) KS/R/ 2008/7309 
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(180) 13/02/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) 3M Company (a Delaware company)  3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul, 

Minnesota 55144, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1523 

(210) KS/R/ 2008/7310 

(180) 12/03/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) 3M Company (a Delaware corporation)  3M Center, 2501 

Hudson Road, Saint Paul, Minnesota 55144, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6105 

(210) KS/R/ 2008/7329 

(180) 06/02/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KgaA  Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1546 

(210) KS/R/ 2008/7406 

(180) 21/12/2027 

(220) 18/11/2008 

(730) GKN HOLDINGS PLC   P.O.BOX 55, Ipsley House, Ipsley, Church Lane, Redditch B98 

0TL, Worcestershire, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6575 

(210) KS/R/ 2008/7607 

(180) 16/12/2027 

(220) 19/11/2008 

(730) LABORATORIOS ERN, S.A.  Avenida Generalísimo Franco, 343, E-08037 

BARCELONA, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6415 

(210) KS/R/ 2008/7661 

(180) 07/04/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V.  Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5501 

(210) KS/R/ 2008/7766 

(180) 12/06/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001  Bollinger 

Canyon Road San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3770 

(210) KS/R/ 2008/7785 

(180) 27/02/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Eli Lilly and Company   Lilly Corporate Center, 46285 Indianapolis, Indiana, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6598 

(210) KS/R/ 2008/7830 

(180) 24/04/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V.  Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8728 

(210) KS/M/ 2007/44 

(220) 12/12/2007 

(730) Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 20850, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8185 

(210) KS/M/ 2007/65 

(220) 21/12/2007 

(730) Fresenius Kabi AG Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8269 

(210) KS/M/ 2008/155 

(220) 03/03/2008 

(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9762 

(210) KS/M/ 2008/188 

(220) 06/01/2012 

(730) IZI MOBIL, telekomunikacije d.d. Stegne 11B, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9764 

(210) KS/M/ 2008/189 

(220) 06/01/2012 

(730) IZI MOBIL, telekomunikacjie d.d. Stegne 11B, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9763 

(210) KS/M/ 2008/190 

(220) 06/01/2012 

(730) IZI MOBIL, telekomunikacije d.d. Stegne 11B, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11174 

(210) KS/M/ 2008/7501 

(220) 18/09/2009 
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(730) Franke Water Systems AG Haupstrasse 130, 5726 Unterkulm, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12232 

(210) KS/M/ 2010/145 

(220) 01/03/2010 

(730) Cordis Corporation 6500 Paseo Padre Parkway, Fremont, California 94555, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12987 

(210) KS/M/ 2010/977 

(220) 18/10/2010 

(730) OPPO MEDICAL INC. 825 Van Ness Ave, Ste 603, San Francisco, CA 94109, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13618 

(210) KS/M/ 2011/232 

(220) 11/03/2011 

(730) Cordis Corporation 6500 Paseo Padre Parkway, Fremont, California 94555, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2612 

(210) KS/R/ 2008/421 

(220) 24/04/2008 

(730) AstraZeneca UK LIMITED Cambridge Biomedical Campus, 1 Francis Crick Avenue, 

Cambridge, CB2 OAA, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4221 

(210) KS/R/ 2008/3209 

(220) 13/10/2008 

(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4470 

(210) KS/R/ 2008/3477 

(220) 15/10/2008 

(730) ARMOR ALL/STP PRODUCTS COMPANY 44 Old Ridgebury Road, Danbury, 

Connecticut 06810, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4799 

(210) KS/R/ 2008/3899 

(220) 15/10/2008 

(730) Odlo International AG Bösch 47, 6331 Hünenberg, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
(111) 8736 

(210) KS/M/ 2008/1647 

(220) 22/08/2008 

(730) FRUCTAL d.d. Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18488 

(210) KS/M/ 2008/1964 

(220) 08/09/2008 

(730) Coöperatieve Rabobank U.A. Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18487 

(210) KS/M/ 2008/1970 

(220) 08/09/2008 

(730) Coöperatieve Rabobank U.A. Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18489 

(210) KS/M/ 2008/1971 

(220) 08/09/2008 

(730) Coöperatieve Rabobank U.A. Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18867 

(210) KS/M/ 2008/2081 

(220) 09/09/2008 

(730) Coöperatieve Rabobank U.A.   Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9745 

(210) KS/M/ 2008/4605 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9746 

(210) KS/M/ 2008/4606 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9747 

(210) KS/M/ 2008/4607 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9748 

(210) KS/M/ 2008/4608 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9749 

(210) KS/M/ 2008/4626 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9750 

(210) KS/M/ 2008/4627 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11315 

(210) KS/M/ 2008/4628 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9751 

(210) KS/M/ 2008/4638 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9752 

(210) KS/M/ 2008/4640 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9753 

(210) KS/M/ 2008/4641 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16116 

(210) KS/M/ 2008/4654 

(220) 16/10/2008 

(730) Alliance Pharmaceuticals France SAS 35 rue d' Artois, F-75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16117 

(210) KS/M/ 2008/4659 

(220) 16/10/2008 

(730) Alliance Pharmaceuticals France SAS 35, rue d' Artois, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16118 

(210) KS/M/ 2008/4660 

(220) 16/10/2008 

(730) Sinclair Pharmaceuticals France SAS 35 rue d' Artois, F-75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16119 

(210) KS/M/ 2008/4661 

(220) 16/10/2008 

(730) Alliance Pharmaceuticals France SAS 35 rue d' Artois, F-75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10044 

(210) KS/M/ 2008/5316 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10045 

(210) KS/M/ 2008/5317 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10062 

(210) KS/M/ 2008/5319 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10029 

(210) KS/M/ 2008/5321 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10030 

(210) KS/M/ 2008/5324 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10031 

(210) KS/M/ 2008/5329 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9545 

(210) KS/M/ 2008/5330 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15276 

(210) KS/M/ 2008/5332 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10014 

(210) KS/M/ 2008/5333 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10013 

(210) KS/M/ 2008/5335 

(220) 16/10/2008 
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(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2008/5338 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10019 

(210) KS/M/ 2008/5341 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10018 

(210) KS/M/ 2008/5343 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10017 

(210) KS/M/ 2008/5344 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10016 

(210) KS/M/ 2008/5346 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9897 

(210) KS/M/ 2008/6183 
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(220) 17/10/2008 

(730) PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A. Paseo Mikeletegi 71 2a, 2009-

San Sebastian, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10397 

(210) KS/M/ 2008/6240 

(220) 24/10/2008 

(730) Bormioli Rocco S.p.A. Viale Martiri della Libertà 1 - 43036 Fidenza (Parma), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10396 

(210) KS/M/ 2008/6241 

(220) 24/10/2008 

(730) Bormioli Rocco S.p.A. Viale Martiri della Libertà 1 - 43036 Fidenza (Parma), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11174 

(210) KS/M/ 2008/7501 

(220) 18/09/2009 

(730) Franke Water Systems AG Franke-Strasse 9, 446 Aarburg, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15887 

(210) KS/M/ 2009/9022 

(220) 14/07/2009 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16455 

(210) KS/M/ 2010/399 

(220) 29/04/2010 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 67 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

384 

 

(111) 12781 

(210) KS/M/ 2010/514 

(220) 04/06/2010 

(730) PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ, NO: 33 / 37, 

ŞİŞLİ MASLAK - İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13680 

(210) KS/M/ 2011/46 

(220) 20/01/2011 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14671 

(210) KS/M/ 2011/257 

(220) 18/03/2011 

(730) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, 

PROMET I USLUGE UNISOL BEOGRAD  Autoput Beograd - Novi Sad 100b, 11080 

Beograd-Zemun, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14669 

(210) KS/M/ 2011/258 

(220) 18/03/2011 

(730) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, 

PROMET I USLUGE UNISOL BEOGRAD Autoput Beograd - Novi Sad 100b, 11080 

Beograd-Zemun, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14138 

(210) KS/M/ 2011/548 

(220) 24/05/2011 

(730) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, 

PROMET I USLUGE UNISOL BEOGRAD Autoput Beograd - Novi Sad 100b, 11080 

Beograd-Zemun, RS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14136 

(210) KS/M/ 2011/549 

(220) 24/05/2011 

(730) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, 

PROMET I USLUGE UNISOL BEOGRAD Autoput Beograd - Novi Sad 100b, 11080 

Beograd-Zemun, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14135 

(210) KS/M/ 2011/550 

(220) 24/05/2011 

(730) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, 

PROMET I USLUGE UNISOL BEOGRAD Autoput Beograd - Novi Sad 100b, 11080 

Beograd-Zemun, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15756 

(210) KS/M/ 2012/309 

(220) 26/03/2012 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15758 

(210) KS/M/ 2012/310 

(220) 26/03/2012 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15733 

(210) KS/M/ 2012/311 

(220) 26/03/2012 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2012/350 

(220) 05/04/2012 
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(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2012/351 

(220) 05/04/2012 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21948 

(210) KS/M/ 2012/841 

(220) 09/08/2012 

(730) "FORTESA" SH.P.K. Veternik p.n, Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2013/105 

(220) 31/01/2013 

(730) "Moneta" SH.P.K. Rruga: Prishtinë-Graçanicë, Ndërtesa Illyria, Veternik 10000, 

Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17703 

(210) KS/M/ 2014/35 

(220) 24/01/2014 

(730) ADRIA FERRIES S.P.A. Via Vespucci 9-80100 Napoli (NA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18783 

(210) KS/M/ 2014/349 

(220) 17/04/2014 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18780 

(210) KS/M/ 2014/373 

(220) 23/04/2014 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19194 

(210) KS/M/ 2015/355 

(220) 06/05/2015 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19255 

(210) KS/M/ 2015/1156 

(220) 11/11/2015 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 69 

(210) KS/R/ 2008/285 

(220) 04/04/2008 

(730) Underberg GmbH & Co. KG Underbergstrasse 1, D-47495 Rheinberg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 7406 

(210) KS/R/ 2008/3131 

(220) 10/10/2008 

(730) Chubb Limited Bärengasse 32, CH-8001 Zürich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 7408 

(210) KS/R/ 2008/3134 

(220) 10/10/2008 

(730) Chubb Limited Bärengasse 32, CH-8001 Zürich, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6908 

(210) KS/R/ 2008/4940 

(220) 16/10/2008 

(730) Knoch, Kern & Co. KG Ferdinand-Jergitsch-Strasse 15, 9020 Klagenfurt, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5293 

(210) KS/R/ 2008/6063 

(220) 11/10/2008 

(730) NeoLife International, LLC 3500 Gateway Blvd., Fremont, California 94538-6525, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 915 

(210) KS/R/ 2008/6235 

(220) 17/11/2008 

(730) La Roche-Posay Laboratoire Dernatologique   Avenue René Levayer, F-86270 La 

Roche-Posay, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1248 

(210) KS/R/ 2008/6432 

(220) 17/11/2008 

(730) Jacobs Douwe Egberts FR SAS 30 bis, Rue de Paradis, 75010 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
(111) 8270 

(210) KS/M/ 2008/163 

(220) 04/03/2008 

(730) Komercijalna banka AD Skopje Orce Nikolov br.3, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8141 

(210) KS/M/ 2008/250 

(220) 01/04/2008 

(730) DALLI-WERKE GmbH & Co. KG Zweifaller Straße 120, 52224 Stolberg, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8100 

(210) KS/M/ 2008/543 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8101 

(210) KS/M/ 2008/544 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8107 

(210) KS/M/ 2008/550 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8108 

(210) KS/M/ 2008/551 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8109 

(210) KS/M/ 2008/552 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17977 

(210) KS/M/ 2008/553 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8110 

(210) KS/M/ 2008/554 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8114 

(210) KS/M/ 2008/560 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8117 

(210) KS/M/ 2008/563 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8118 

(210) KS/M/ 2008/564 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8120 

(210) KS/M/ 2008/566 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8122 

(210) KS/M/ 2008/568 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8123 

(210) KS/M/ 2008/569 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8124 

(210) KS/M/ 2008/570 
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(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8125 

(210) KS/M/ 2008/571 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8126 

(210) KS/M/ 2008/572 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8127 

(210) KS/M/ 2008/573 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8130 

(210) KS/M/ 2008/576 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8131 

(210) KS/M/ 2008/577 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9977 

(210) KS/M/ 2008/578 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8132 

(210) KS/M/ 2008/579 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8133 

(210) KS/M/ 2008/580 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8481 

(210) KS/M/ 2008/633 

(220) 16/05/2008 

(730) JAFFA DOO CRVENKA Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10047 

(210) KS/M/ 2008/655 

(220) 21/05/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8394 

(210) KS/M/ 2008/715 

(220) 03/06/2008 

(730) Komercijalna banka AD Skopje Orce Nikolov br.3, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15150 

(210) KS/M/ 2008/1418 

(220) 04/08/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16949 

(210) KS/M/ 2008/1429 

(220) 04/08/2008 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8408 

(210) KS/M/ 2008/1436 

(220) 11/08/2008 

(730) "Prizren Commerce Group" Sh.p.k Lubizhdë p.n. Prizren, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8924 

(210) KS/M/ 2008/1875 

(220) 02/09/2008 

(730) ATNAHS PHARMA UK LIMITED Suite 1, 3rd Floor 11-12 St.James's Square 

London SW1Y 4LB, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8927 

(210) KS/M/ 2008/1878 

(220) 02/09/2008 

(730) ATNAHS PHARMA UK LIMITED Suite 1, 3rd FLOOR 11-12 St.James's Square 

London SW1Y 4LB, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16105 

(210) KS/M/ 2008/3410 

(220) 31/12/2012 

(730) INVISTA Textiles (U.K.) Ltd. One St Peter's Square, Manchester, M2 3DE, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2008/3884 

(220) 15/08/2012 

(730) Sight and Life Foundation Wurmisweg 576, 4303 Kaiseraugst, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9788 

(210) KS/M/ 2008/4312 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, WC2R 3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9789 

(210) KS/M/ 2008/4313 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Sreet, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2008/4314 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, WC2R 3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2008/4315 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2008/4316 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, WC2R 3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9790 

(210) KS/M/ 2008/4317 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, WC2R 3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9791 

(210) KS/M/ 2008/4318 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, WC2R 3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9510 

(210) KS/M/ 2008/4410 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3 LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16004 

(210) KS/M/ 2008/4464 

(220) 28/08/2012 

(730) ALD Tour Société Générale Chassagne 15-17 Cours Valmy, 92800 Puteaux, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9744 

(210) KS/M/ 2008/4601 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9744 

(210) KS/M/ 2008/4601 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9745 

(210) KS/M/ 2008/4605 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9746 

(210) KS/M/ 2008/4606 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9747 

(210) KS/M/ 2008/4607 

(220) 16/10/2008 
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(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9748 

(210) KS/M/ 2008/4608 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9749 

(210) KS/M/ 2008/4626 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9750 

(210) KS/M/ 2008/4627 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11315 

(210) KS/M/ 2008/4628 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9751 

(210) KS/M/ 2008/4638 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9752 

(210) KS/M/ 2008/4640 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9753 
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(210) KS/M/ 2008/4641 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9754 

(210) KS/M/ 2008/4643 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9754 

(210) KS/M/ 2008/4643 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10044 

(210) KS/M/ 2008/5316 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10045 

(210) KS/M/ 2008/5317 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10062 

(210) KS/M/ 2008/5319 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10029 

(210) KS/M/ 2008/5321 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10030 

(210) KS/M/ 2008/5324 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10031 

(210) KS/M/ 2008/5329 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9545 

(210) KS/M/ 2008/5330 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15276 

(210) KS/M/ 2008/5332 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10014 

(210) KS/M/ 2008/5333 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10013 

(210) KS/M/ 2008/5335 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10020 

(210) KS/M/ 2008/5340 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10020 

(210) KS/M/ 2008/5340 

(220) 16/10/2008 

(730) Adam Opel GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10019 

(210) KS/M/ 2008/5341 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10018 

(210) KS/M/ 2008/5343 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10017 

(210) KS/M/ 2008/5344 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10016 

(210) KS/M/ 2008/5346 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10197 

(210) KS/M/ 2008/6189 

(220) 17/10/2008 

(730) INVISTA Textiles (U.K.) Ltd. One St Peter's Square, Manchester, M2 3DE, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10397 

(210) KS/M/ 2008/6240 
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(220) 24/10/2008 

(730) BERMUDA ACQUISITIONS S.r.l. Via Camperio no. 14, Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10396 

(210) KS/M/ 2008/6241 

(220) 24/10/2008 

(730) BERMUDA ACQUISITIONS S.r.l. Via Camperio no. 14 Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10638 

(210) KS/M/ 2008/6435 

(220) 31/10/2008 

(730) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10634 

(210) KS/M/ 2008/6441 

(220) 31/10/2008 

(730) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstrasse 5-, 65926 Frankfurt am Main, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10604 

(210) KS/M/ 2008/6444 

(220) 31/10/2008 

(730) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10653 

(210) KS/M/ 2008/6445 

(220) 31/10/2008 

(730) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10925 

(210) KS/M/ 2008/7340 

(220) 18/11/2008 

(730) New Wave Mode AB Akarevägen 18, SE-455 97 Dingle, SE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11174 

(210) KS/M/ 2008/7501 

(220) 18/09/2009 

(730) Franke Washroom Systems AG Franke-Strasse 9, 446 Aarburg, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11174 

(210) KS/M/ 2008/7501 

(220) 18/09/2009 

(730) Franke Technology and Trademark Ltd. Sonnenbergstrasse 9, 6052 Hergiswil, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10851 

(210) KS/M/ 2008/7737 

(220) 04/12/2008 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10851 

(210) KS/M/ 2008/7737 

(220) 04/12/2008 

(730) OVS S.P.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10849 

(210) KS/M/ 2008/7738 

(220) 04/12/2008 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10849 

(210) KS/M/ 2008/7738 

(220) 04/12/2008 

(730) OVS S.P.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10848 

(210) KS/M/ 2008/7741 
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(220) 04/12/2008 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10848 

(210) KS/M/ 2008/7741 

(220) 04/12/2008 

(730) OVS S.P.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11107 

(210) KS/M/ 2008/7811 

(220) 05/12/2008 

(730) COIN S.R.L. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11107 

(210) KS/M/ 2008/7811 

(220) 05/12/2008 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11108 

(210) KS/M/ 2008/7814 

(220) 05/12/2008 

(730) COIN S.R.L. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11108 

(210) KS/M/ 2008/7814 

(220) 05/12/2008 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11111 

(210) KS/M/ 2008/7815 

(220) 05/12/2008 

(730) COIN S.R.L. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11111 

(210) KS/M/ 2008/7815 

(220) 05/12/2008 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11112 

(210) KS/M/ 2008/7816 

(220) 05/12/2008 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11112 

(210) KS/M/ 2008/7816 

(220) 05/12/2008 

(730) COIN S.R.L. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11113 

(210) KS/M/ 2008/7817 

(220) 05/12/2008 

(730) COIN S.R.L. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11113 

(210) KS/M/ 2008/7817 

(220) 05/12/2008 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11119 

(210) KS/M/ 2008/7818 

(220) 05/12/2008 

(730) COIN S.R.L. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11119 

(210) KS/M/ 2008/7818 

(220) 05/12/2008 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11120 

(210) KS/M/ 2008/7819 

(220) 05/12/2008 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11120 

(210) KS/M/ 2008/7819 

(220) 05/12/2008 

(730) COIN S.R.L. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12783 

(210) KS/M/ 2008/7915 

(220) 05/12/2008 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12783 

(210) KS/M/ 2008/7915 

(220) 05/12/2008 

(730) COIN S.R.L. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12463 

(210) KS/M/ 2008/7919 

(220) 05/12/2008 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12463 

(210) KS/M/ 2008/7919 

(220) 05/12/2008 

(730) COIN S.R.L. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11528 

(210) KS/M/ 2008/8086 

(220) 18/12/2008 
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(730) COIN S.R.L. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11528 

(210) KS/M/ 2008/8086 

(220) 18/12/2008 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11316 

(210) KS/M/ 2008/8087 

(220) 18/12/2008 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11316 

(210) KS/M/ 2008/8087 

(220) 18/12/2008 

(730) COIN S.R.L. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12111 

(210) KS/M/ 2009/8596 

(220) 31/03/2009 

(730) Phillips 66 Company  P.O. Box 4428 Houston, Texas 77210, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2009/8978 

(220) 13/07/2009 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, WC2R 3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15887 

(210) KS/M/ 2009/9022 

(220) 14/07/2009 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12311 

(210) KS/M/ 2009/9167 

(220) 24/08/2009 

(730) Chr. Hansen A/S 10-12-Bøge Allé, DK 2970 Hørsholm, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12360 

(210) KS/M/ 2009/9168 

(220) 24/08/2009 

(730) Chr. Hansen A/S 10-12-Bøge Allé, DK 2970 Hørsholm, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11582 

(210) KS/M/ 2009/9465 

(220) 04/11/2009 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12651 

(210) KS/M/ 2009/9469 

(220) 04/11/2009 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12232 

(210) KS/M/ 2010/145 

(220) 01/03/2010 

(730) Cardinal Health Switzerland 515 GmbH Lindenstrasse 10 6340 Baar, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12084 

(210) KS/M/ 2010/270 

(220) 02/04/2010 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12084 

(210) KS/M/ 2010/270 

(220) 02/04/2010 

(730) OVS S.P.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16455 

(210) KS/M/ 2010/399 

(220) 29/04/2010 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12779 

(210) KS/M/ 2010/436 

(220) 11/05/2010 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12782 

(210) KS/M/ 2010/515 

(220) 04/06/2010 

(730) PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ, NO: 33 / 37, 

ŞİŞLİ MASLAK - İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12709 

(210) KS/M/ 2010/516 

(220) 04/06/2010 

(730) PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ, NO: 33 / 37, 

ŞİŞLİ MASLAK - İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12908 

(210) KS/M/ 2010/714 

(220) 04/08/2010 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12908 

(210) KS/M/ 2010/714 

(220) 04/08/2010 

(730) OVS S.P.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15646 

(210) KS/M/ 2010/1124 

(220) 01/12/2010 

(730) OVS S.P.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15646 

(210) KS/M/ 2010/1124 

(220) 01/12/2010 

(730) GRUPPO COIN S.p.A.  Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15999 

(210) KS/M/ 2010/1200 

(220) 22/12/2010 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, Venezia Mestre I-30174, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15999 

(210) KS/M/ 2010/1200 

(220) 22/12/2010 

(730) OVS S.P.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14146 

(210) KS/M/ 2010/1205 

(220) 23/12/2010 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, WC2R 3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14028 

(210) KS/M/ 2010/1206 

(220) 23/12/2010 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, WC2R 3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14011 

(210) KS/M/ 2010/1207 

(220) 23/12/2010 
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(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, WC2R 3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13680 

(210) KS/M/ 2011/46 

(220) 20/01/2011 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13618 

(210) KS/M/ 2011/232 

(220) 11/03/2011 

(730) Cardinal Health Switzerland 515 GmbH Lindenstrasse 10 6340 Baar, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13467 

(210) KS/M/ 2011/556 

(220) 26/05/2011 

(730) OVS S.P.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13467 

(210) KS/M/ 2011/556 

(220) 26/05/2011 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13466 

(210) KS/M/ 2011/557 

(220) 26/05/2011 

(730) OVS S.P.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13466 

(210) KS/M/ 2011/557 

(220) 26/05/2011 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13464 

(210) KS/M/ 2011/559 

(220) 26/05/2011 

(730) OVS S.P.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13464 

(210) KS/M/ 2011/559 

(220) 26/05/2011 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13510 

(210) KS/M/ 2011/560 

(220) 26/05/2011 

(730) OVS S.P.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13510 

(210) KS/M/ 2011/560 

(220) 26/05/2011 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13465 

(210) KS/M/ 2011/561 

(220) 26/05/2011 

(730) OVS S.P.A. Via Terraglio 17, 30174 Venzia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13465 

(210) KS/M/ 2011/561 

(220) 26/05/2011 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venzia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13863 

(210) KS/M/ 2011/587 

(220) 02/06/2011 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, WC2R 3LA London, UK 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13864 

(210) KS/M/ 2011/588 

(220) 02/06/2011 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, WC2R 3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13862 

(210) KS/M/ 2011/589 

(220) 02/06/2011 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, WC2R 3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13861 

(210) KS/M/ 2011/590 

(220) 02/06/2011 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, WC2R 3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13860 

(210) KS/M/ 2011/591 

(220) 02/06/2011 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15746 

(210) KS/M/ 2011/650 

(220) 16/06/2011 

(730) OVS S.P.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15746 

(210) KS/M/ 2011/650 

(220) 16/06/2011 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13614 

(210) KS/M/ 2011/1088 

(220) 18/10/2011 

(730) New Wave Mode AB Akarevägen 18, SE-455 97 Dingle, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13969 

(210) KS/M/ 2011/1089 

(220) 18/10/2011 

(730) New Wave Mode AB Akarevägen 18, SE-455 97 Dingle, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11874 

(210) KS/M/ 2011/1269 

(220) 16/12/2011 

(730) BIRRA PRISHTINA SH.P.K. Magjistralja Prishtinë-Ferizaj Km.8, 10000 Prishtinë, 

KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15756 

(210) KS/M/ 2012/309 

(220) 26/03/2012 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15758 

(210) KS/M/ 2012/310 

(220) 26/03/2012 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15733 

(210) KS/M/ 2012/311 

(220) 26/03/2012 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111)  

(210) KS/M/ 2012/350 

(220) 05/04/2012 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2012/351 

(220) 05/04/2012 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14768 

(210) KS/M/ 2012/494 

(220) 11/05/2012 

(730) Teijin Limited 2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12080 

(210) KS/M/ 2012/837 

(220) 09/08/2012 

(730) Nettuno S.r.l. Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni, Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15215 

(210) KS/M/ 2012/838 

(220) 09/08/2012 

(730) Nettuno S.r.l. Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni, Milano , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11730 

(210) KS/M/ 2012/839 

(220) 09/08/2012 

(730) Nettuno S.r.l. Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San Giovanni, Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20332 

(210) KS/M/ 2012/944 

(220) 14/09/2012 

(730) OVS S.P.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE) , IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 20332 

(210) KS/M/ 2012/944 

(220) 14/09/2012 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14232 

(210) KS/M/ 2012/1229 

(220) 30/11/2012 

(730) OVS S.P.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14232 

(210) KS/M/ 2012/1229 

(220) 30/11/2012 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14233 

(210) KS/M/ 2012/1230 

(220) 30/11/2012 

(730) OVS S.P.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14233 

(210) KS/M/ 2012/1230 

(220) 30/11/2012 

(730) GRUPPO COIN S.p.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15775 

(210) KS/M/ 2013/383 

(220) 16/04/2013 

(730) OVS S.P.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15776 

(210) KS/M/ 2013/384 

(220) 16/04/2013 
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(730) OVS S.P.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15777 

(210) KS/M/ 2013/385 

(220) 16/04/2013 

(730) OVS S.P.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2013/386 

(220) 16/04/2013 

(730) GRUPPO COIN S.P.A.  Via Terraglio 17, I-30174 Venezia Mestre (VE) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17902 

(210) KS/M/ 2013/686 

(220) 12/07/2013 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16978 

(210) KS/M/ 2013/818 

(220) 20/08/2013 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16981 

(210) KS/M/ 2013/819 

(220) 20/08/2013 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16983 

(210) KS/M/ 2013/820 

(220) 20/08/2013 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16984 

(210) KS/M/ 2013/821 

(220) 20/08/2013 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16985 

(210) KS/M/ 2013/822 

(220) 20/08/2013 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16986 

(210) KS/M/ 2013/823 

(220) 20/08/2013 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3 LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18256 

(210) KS/M/ 2013/922 

(220) 17/09/2013 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, WC2R 3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17687 

(210) KS/M/ 2013/1235 

(220) 20/12/2013 

(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING  62, Graf Ignatiev Str.,1000 

Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18783 

(210) KS/M/ 2014/349 

(220) 17/04/2014 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18780 

(210) KS/M/ 2014/373 

(220) 23/04/2014 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19119 

(210) KS/M/ 2014/752 

(220) 29/07/2014 

(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt 

, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19261 

(210) KS/M/ 2014/1116 

(220) 24/11/2014 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18904 

(210) KS/M/ 2014/1117 

(220) 24/11/2014 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19262 

(210) KS/M/ 2014/1118 

(220) 24/11/2014 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18905 

(210) KS/M/ 2014/1119 

(220) 24/11/2014 
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(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA 

, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18907 

(210) KS/M/ 2014/1120 

(220) 24/11/2014 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA 

, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18928 

(210) KS/M/ 2014/1146 

(220) 27/11/2014 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19930 

(210) KS/M/ 2015/297 

(220) 17/04/2015 

(730) JAFFA DOO CREVENKA Maršala Tita 245, 25220 Crvenka 

, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19929 

(210) KS/M/ 2015/298 

(220) 17/04/2015 

(730) JAFFA DOO CRVENKA Maršala TIta 245, 25220 Crvenka 

, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19194 

(210) KS/M/ 2015/355 

(220) 06/05/2015 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19515 
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(210) KS/M/ 2015/703 

(220) 30/07/2015 

(730) Huhtamäki Oyj Revontulenkuja 1 FI-02100 ESPOO, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19517 

(210) KS/M/ 2015/704 

(220) 30/07/2015 

(730) Huhtamäki Oyj Revontulenkuja 1 FI-02100 ESPOO, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19587 

(210) KS/M/ 2015/744 

(220) 10/08/2015 

(730) JAFFA DOO CRVENKA Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19588 

(210) KS/M/ 2015/745 

(220) 10/08/2015 

(730) JAFFA DOO CRVENKA Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19540 

(210) KS/M/ 2015/785 

(220) 21/08/2015 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2015/928 

(220) 29/09/2015 

(730) Ajinomoto Co., Inc. 15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8315, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19865 

(210) KS/M/ 2015/983 

(220) 09/10/2015 

(730) BELRON INTERNATIONAL LIMITED Milton Park, Stroude Road, Egham, Surrey 

TW20 9EL, UK 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19255 

(210) KS/M/ 2015/1156 

(220) 11/11/2015 

(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20604 

(210) KS/M/ 2015/1303 

(220) 11/12/2015 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3520 

(210) KS/M/ 2016/1354 

(220) 21/10/2016 

(730) Craft of Scandinavia AB Box 1774, SE 501 17 Boras, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2016/1384 

(220) 31/10/2016 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited 

 Globe House, 1 Water Street, WC2R 3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2017/44 

(220) 20/01/2017 

(730) Deutsche Börse AG Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2017/370 

(220) 28/03/2017 

(730) Pastificio Antonio Pallante SRL Strada Statale 87 KM 22,200 81020 Capodrise (CE), 

IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2726 

(210) KS/R/ 2008/632 

(220) 15/05/2008 

(730) KELLOG EUROPE TRADING LIMITED Suite 3, One Earlsfort Centre, Lower 

Hatch Street, Dublin 2, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 265 

(210) KS/R/ 2008/667 

(220) 16/05/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 179 

(210) KS/R/ 2008/669 

(220) 16/05/2008 

(730) JAFFA DOO CRVENKA Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7414 

(210) KS/R/ 2008/672 

(220) 16/05/2008 

(730) JAFFA DOO CRVENKA Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 289 

(210) KS/R/ 2008/673 

(220) 16/05/2008 

(730) JAFFA DOO CRVENKA Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 246 

(210) KS/R/ 2008/1122 

(220) 10/07/2008 

(730) JAFFA DOO CRVENKA Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 200 
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(210) KS/R/ 2008/1123 

(220) 10/07/2008 

(730) JAFFA DOO CRVENKA Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 201 

(210) KS/R/ 2008/1124 

(220) 10/07/2008 

(730) JAFFA DOO CRVENKA Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 381 

(210) KS/R/ 2008/1632 

(220) 29/08/2008 

(730) RUST-OLEUM CORPORATION  11 Hawthorn Parkway, Vernon Hills, Illinois 

60061, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 991 

(210) KS/R/ 2008/1778 

(220) 08/09/2008 

(730) JAFFA DOO CRVENKA Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3456 

(210) KS/R/ 2008/1901 

(220) 09/11/2008 

(730) TGI Friday's Inc.  19111 North Dallas Parkway, Suite 165, Dallas, TX 75287, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3457 

(210) KS/R/ 2008/1902 

(220) 09/11/2008 

(730) TGI Friday's Inc.   19111 North Dallas Parkway, Suite 165, Dallas, TX 75287, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3458 

(210) KS/R/ 2008/1903 

(220) 09/11/2008 

(730) TIG Friday's Inc. 19111 North Dallas Parkway, Suite 165, Dallas, TX 75287, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3460 

(210) KS/R/ 2008/1905 

(220) 11/09/2008 

(730) TGI Friday's Inc. 1911 North Dallas Parkway, Suite 165, Dallas, TX 75287, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3647 

(210) KS/R/ 2008/2390 

(220) 23/09/2008 

(730) INVISTA Textiles (U.K.) Ltd. One St Peter's Square, Manchester, M2 3DE, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3684 

(210) KS/R/ 2008/2406 

(220) 23/09/2008 

(730) INVISTA Textiles (U.K.) Ltd. One St Peter's Square, Manchester, M2 3DE, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2229 

(210) KS/R/ 2008/4385 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2230 

(210) KS/R/ 2008/4386 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, WC2R 3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5290 

(210) KS/R/ 2008/6060 

(220) 11/10/2008 

(730) NeoLife International, LLC 3500 Gateway Blvd., Fremont California 94538-6525, 

US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5291 

(210) KS/R/ 2008/6061 

(220) 11/10/2008 

(730) NeoLife International, LLC 3500 Gateway Blvd., Fremont, California 94538-6525, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6290 

(210) KS/R/ 2008/6673 

(220) 17/11/2008 

(730) NeoLife International, LLC 3500 Gateway Blvd., Fremont, California 94538-6525, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6218 

(210) KS/R/ 2008/7026 

(220) 18/11/2008 

(730) Amiantit Intl Holding Ltd. Flat 2102, Building 1411, Road 4626, Block 346, 

Manama, BH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6642 

(210) KS/R/ 2008/7081 

(220) 18/11/2008 

(730) Amiantit Intl Holding Ltd. Flat 2102, Building 1411, Road 4626, Block 346, 

Manama, BH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


