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

AF
AL
DZ
AI
AG
AR
AW
AU
AT

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

BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO

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

KH
CM
CA
CV
KY

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

CF
TD
CL

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

CN

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

CO
KM
CG

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

DK
DJ
DM
DO

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

EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET

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

FK
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
DE
GH
GI

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

GR
GD
GT
GN
GW
GY

Haiti / Haiti
Honduras / Hondurasi
Hong Kong / Hong Kongu

HT
HN
HK

CR
CI
HR
CU
CY
CZ
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Hungary / Hungaria

HU

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

IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT

Jamaica / Xhamaika
Japan / Japonia

JM
JP

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

JO
KZ
KE
KI
KR
KG
KW

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

LA
LV
LB
LS
LR

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

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

NA
NR
NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO

Oman / Omani

OM

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

PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT

Qatar / Katari

QA

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

KS
MD
RS
RO
RU
RW

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

SH
KN
LC
VC

Samoa / Samoa
San Marino / San Marino

WS
SM

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

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

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

Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda

TW
TH

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

TG
TO
TT
TN

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

TR
TM
TC
TV

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

UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ

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

VU
VA
VE
VN
VG

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

YE
ZR
ZM
ZW
8

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

MARKA TREGTARE TË
REGJISTRUARA
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(111) 26031
(151) 27/12/2019
(181) 02/09/2018
(210) KS/M/ 2008/1901
(591) E kaltër e hapur dhe e kaltër e mbyllur
(732) SANOFI 54 rue La Boétie, 75008
Paris, FR
(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.
"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparate farmaceutike
10 Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjeksore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë
artificiale, sy dhe dhembë, artikuj ortopedik, materiale per qepje.
42 Dhenja e ndihmës hulumtuese në lidhje me hulumtimet mjeksore, biologjike dhe
farmaceutike; dizajnimin dhe zhvillimi i programeve kompjuterike dhe databazave.
44 Shërbimet mjeksore; konsulencë në fushën e farmacisë dhe shëndetit

(111) 25880
(151) 21/11/2019
(181) 15/08/2022
(210) KS/M/ 2008/3929
(732) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim
am Rhein, DE
(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr.
"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë

(540) Sencor

(511) 5 Produkte për shkatërrimin e bimëve dhe parazitëve.

(111) 25756
(151) 28/10/2019
(181) 16/10/2018
(210) KS/M/ 2008/4780
(732) Philip Morris Brands Sàrl Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 34 Duhan, i papunuar ose i punuar; prodhimet e duhanit duke përfshi cigare, cigaret,
(cigarettes), cigarllosa, duhan qe mbështjllët, cigaret, duhan për çibuk (llullë), duhan për
përtypje, kretek, zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim ne medicinë); artikuj për
duhanxhi, duke përfshirë letrën për cigare dhe gypat e tyre, filtra për cigare, kutia për
duhan, fotrolla për cigare dhe taketuke, llulla, por jo prej metaleve te çmuara, legurat jo
pertypje apo mbështjelljeve me to aparati i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak,
çibrita.

(111) 26166
(151) 26/02/2020
(181) 28/08/2019
(210) KS/M/ 2009/9210
(732) BİLİM ILAÇ SANAYİİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa
Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi No:184,
Beyoglu, Istanbul, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparatet veterinare dhe farmaceutike; preparanet sanitare për qëllime mjekësorë;
substancat dietale të përshtatura për qëllime mjekësore, ushqimi për bebe; llaçet, materialë
për fashim, material për ndalimin e dhëmbëve, parafin dentale; dezinfektues; preparate për
shkatërrimin e parazitëve, kërpudhave, herbicideve.
10 Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentale dhe veterinare, gjymtyrë
artificiale, sy dhe dhëmbë, artikuj ortopedik, materiale qepje.
44 Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; kujdesi i higjienës dhe bukurisë për qeniet
njerëzore ose kafshët; bujqësi, hortikulture dhe shërbime te pylltarisë.
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(111) 26147
(151) 24/02/2020
(181) 28/08/2019
(210) KS/M/ 2009/9211
(732) BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa
Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi No:184,
Beyoğlu, Istanbul, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparatet veterinare dhe farmaceutike; preparanet sanitare për qëllime mjekësorë;
substancat dietale të përshtatura për qëllime mjekësore, ushqimi për bebe; llaçet, materialë
për fashim, material për ndalimin e dhëmbëve, parafin dentale; dezinfektues; preparate për
shkatërrimin e parazitëve, kërpudhave, herbicideve.
10 Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentale dhe veterinare, gjymtyrë
artificiale, sy dhe dhëmbë, artikuj ortopedik, materiale qepje.
44 Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; kujdesi i higjienës dhe bukurisë për qeniet
njerëzore ose kafshët; bujqësi, hortikulture dhe shërbime te pylltarisë.

(111) 26149
(151) 24/02/2020
(181) 28/08/2019
(210) KS/M/ 2009/9217
(732) BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpaşa
Mahallesi, Zincirlikuyu Caddesi, No:184
Beyoğlu İstanbul, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparatet veterinare dhe farmaceutike; preparanet sanitare për qëllime mjekësorë;
substancat dietale të përshtatura për qëllime mjekësore, ushqimi për bebe; llaçet, materialë
për fashim, material për ndalimin e dhëmbëve, parafin dentale; dezinfektues; preparate për
shkatërrimin e parazitëve, kërpudhave, herbicideve.
10 Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentale dhe veterinare, gjymtyrë
artificiale, sy dhe dhëmbë, artikuj ortopedik, materiale qepje.
44 Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; kujdesi i higjienës dhe bukurisë për qeniet
njerëzore ose kafshët; bujqësi, hortikulture dhe shërbime te pylltarisë.
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(111) 26152
(151) 24/02/2020
(181) 28/08/2019
(210) KS/M/ 2009/9218
(732) BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa
Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi No:184
Beyoglu, Istanbul, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparatet veterinare dhe farmaceutike; preparanet sanitare për qëllime mjekësorë;
substancat dietale të përshtatura për qëllime mjekësore, ushqimi për bebe; llaçet, materialë
për fashim, material për ndalimin e dhëmbëve, parafin dentale; dezinfektues; preparate për
shkatërrimin e parazitëve, kërpudhave, herbicideve.
10 Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentale dhe veterinare, gjymtyrë
artificiale, sy dhe dhëmbë, artikuj ortopedik, materiale qepje.
44 Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; kujdesi i higjienës dhe bukurisë për qeniet
njerëzore ose kafshët; bujqësi, hortikulture dhe shërbime te pylltarisë.

(111) 26148
(151) 24/02/2020
(181) 28/08/2019
(210) KS/M/ 2009/9219
(732) BİLİM ILAÇ SANAYİİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa
Mahallesi, Zincirlikuyu Caddesi, No:184
Beyoğlu, Istanbul, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparatet veterinare dhe farmaceutike; preparanet sanitare për qëllime mjekësorë;
substancat dietale të përshtatura për qëllime mjekësore, ushqimi për bebe; llaçet, materialë
për fashim, material për ndalimin e dhëmbëve, parafin dentale; dezinfektues; preparate për
shkatërrimin e parazitëve, kërpudhave, herbicideve.
10 Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentale dhe veterinare, gjymtyrë
artificiale, sy dhe dhëmbë, artikuj ortopedik, materiale qepje.
44 Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; kujdesi i higjienës dhe bukurisë për qeniet
njerëzore ose kafshët; bujqësi, hortikulture dhe shërbime te pylltarisë.
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(111) 25991
(151) 16/12/2019
(181) 14/12/2019
(210) KS/M/ 2009/9593
(732) Keskinoglu Tavukculuk ve Damizlik
Is.San.Tic.A.S. Kayalioglu Kasabasi 45200
Akhisar/MANISA, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 29 Mish, peshk, shpend dhe kafshe gjahu; ekstrakte te mishit; konserve, e ngrire, e
thate dhe peme dhe perime te gatuara; xhelatin, reçel, kompot; ve, qumësht dhe produkte te
qumështit;vaj ushqimor dhe yndyrë.
30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiok, miell palme, kafe artificiale; miell dhe gatitje e
mbaruara me ushqime te thata prej drithërave, buka, torta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë,
melasë; tharm, krip, mustardë, uthull, salce, erëza, akull.
31 Produktet e bujqësisë, hortikulturës dhe pylltarisë dhe drithërat te cilat nuk janë te
përfshira ne klasat tjera; kafshët e gjalla; peme dhe perime te freskëta; farërat, te
mbledhurat natyrale dhe lulet; artikujt ushqimor për kafshe, maltë.

(111) 26118
(151) 12/02/2020
(181) 11/02/2021
(210) KS/M/ 2011/116
(591) E kaltër
(732) TP-LINK TECHNOLOGIES CO.,
LTD. 1ST FLOOR, 3RD TO 5TH FLOOR,
SOUTH BUILDING, INDUSTRY
WORKSHOP NO.24 & 1ST TO 4TH
FLOOR, NORTH BUILDING, INDUSTRY
WORKSHOP NO.28, SCIENCE AND
TECHNOLOGY PARK, SHENNAN
ROAD, NANSHAN, SHENZHEN, CN
(740) Kujtesa Nezaj Nena Tereze 29/1 B.4,
Prishtine, Kosove

(540)

(511) 37 Rregullim, riparim dhe shërbime te mirëmbajtjes se aparateve edhe instalimeve
per paisje kompjuterike-paisjeve te wailesit
38 Telekomunikacione
41 Ofrim i paisjeve online per produkte te internetit-wailesit
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(111) 26060
(151) 15/01/2020
(181) 25/03/2021
(210) KS/M/ 2011/299
(732) MARLES SH.P.K. Fusheiber 40000
Mitrovicë, KS

(540) marles

(511) 19 Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran
dhe bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali. Dërrasa
(dru për ndërtim), dërrasa (dysheme), dërrasa për shtrim parketesh, direkë (shtiza) jo prej
metali, dritare jo prej metali, dru i llustruar, lëndë druri, lëndë druri (e fabrikuar), lëndë
druri (e sharruar), lëndë druri, gjysëm të përpunuar, lëndë druri ndërtim, lëndë druri për
bërjen e enëve të kuzhinës, lëndë druri (për ndërtim), listela jo prej metali, listela prej druri,
panele ndërtimi, jo prje metali, çati (kulme për-)

(111) 25809
(151) 13/11/2019
(181) 11/01/2022
(210) KS/M/ 2012/18
(591) e zezë e gjelbërt e bardhë
(732) Pozavarovalnica “SAVA RE”
“Dunajska Cesta”, 56 Ljublana , SI
(740) Yll Musa Prishtinë, Lagja "Ulpiana "
rr. Henry Dunant"

(540)

(511) 36 Shërbime që trajtojnë sigurimet si shërbimet e ofruara nga agjentët ose
komisionerët e angazhuar në siguracione, shërbime të ofruara për tu siguruar dhe shërbime
të nënshkrimit të siguracioneve

(111)
(151)
(181)
(210)
(591)

25993
18/12/2019
05/06/2022
KS/M/ 2012/611
E kuqe, e bardhë dhe e zezë

(540)
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(732) Mobileria "IDRIZI Fshati Petreshticë
p.n,72000 Shtime, KS
(740) Shpend Dema Imzot Nik Prela B3
Nr.26, Ulpianë 10000 Prishtinë

(511) 20 Mobilet, pasqyrat, kornizat e fotografive; 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
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
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim dhe udhëtimi

(111) 25961
(151) 06/12/2019
(181) 04/07/2023
(210) KS/M/ 2013/651
(732) SADAT Ltd Bulgaria, Plovdiv “Vasil
Levski” str 168, BulStat , BG
(740) Dardan Shala nga N.SH. "SCLR
Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3
Prishtine

(540) OTI

(511) 3 Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për
pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet
kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës.
5 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
16
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plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike;
blloqet tipografike.
25 Rrobat, këpucët, kapelat.

(111) 25764
(151) 31/10/2019
(181) 23/09/2024
(210) KS/M/ 2014/901
(732) N.T.P “ PAJTIMI” Rr.”Gjergj
Kastrioti Skenderbeu”, Malishevë, KS
(740) N.T.P “ PAJTIMI” Rr.”Gjergj
Kastrioti Skenderbeu”, Malishevë

(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.
35 Reklamat;menaxhim biznesi;Administrim biznesi;shërbime zyre.

(111) 25602
(151) 16/10/2019
(181) 20/10/2024
(210) KS/M/ 2014/973
(591) E zezë, gjelbërt,e kaltërt
(732) SHARRCEM SH.P.K Adem Jashari
p.n. Hani i Elezit, 71510 , KS
(740) SHARRCEM SH.P.K Adem Jashari
p.n. Hani i Elezit, 71510

(540)

(511) 19 Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për
ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të
transportueshme; monumentet jo metalike
17
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35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi

(111) 25594
(151) 16/10/2019
(181) 20/10/2024
(210) KS/M/ 2014/974
(591) E kuqe
(732) SHARRCEM SH.P.K Adem Jashari
p.n. Hani i Elezit, 71510, KS
(740) SHARRCEM SH.P.K Adem Jashari
p.n. Hani i Elezit, 71510, KS

(540)

(511) 19 Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për
ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të
transportueshme; monumentet jo metalike
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi

(111) 25597
(151) 16/10/2019
(181) 20/10/2024
(210) KS/M/ 2014/975
(591) E kaltërt
(732) SHARRCEM SH.P.K Adem Jashari
p.n. Hani i Elezit, 71510 , KS
(740) SHARRCEM SH.P.K Adem Jashari
p.n. Hani i Elezit, 71510

(540)

(511) 19 Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për
ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të
transportueshme; monumentet jo metalike
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi
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(111) 25586
(151) 16/10/2019
(181) 20/10/2024
(210) KS/M/ 2014/976
(591) E zezë
(732) SHARRCEM SH.P.K Adem Jashari
p.n. Hani i Elezit, 71510 , KS
(740) SHARRCEM SH.P.K Adem Jashari
p.n. Hani i Elezit, 71510

(540)

(511) 19 Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për
ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të
transportueshme; monumentet jo metalike
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi

(111) 25591
(151) 16/10/2019
(181) 20/10/2024
(210) KS/M/ 2014/977
(591) E gjelbërt
(732) SHARRCEM SH.P.K Adem Jashari
p.n. Hani i Elezit, 71510 , KS
(740) SHARRCEM SH.P.K Adem Jashari
p.n. Hani i Elezit, 71510

(540)

(511) 19 Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për
ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të
transportueshme; monumentet jo metalike
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi

(111) 25891
(151) 22/11/2019
(181) 08/01/2025
(210) KS/M/ 2015/3
(732) Beta sh.p.k. Rr.Sadik Shala p.n.14000
Lipjan, KS

(540)
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(511) 30 Sheqer, miell dhe preparate te prodhuara prej drithave;pluhur per pjekje
35 Reklamat;menaxhim biznesi.
39 Paketimi dhe magazinimi I mallrave;

(111) 25365
(151) 05/09/2019
(181) 06/03/2025
(210) KS/M/ 2015/169
(526) EURO BRAND 444 CEYLON TEA
(732) EURO BRAND LLAPUSHNIKGLLOGOVC, KS

(540)

(511) 30 Kafja,çaji,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale; mielli dhe
produktet e drithërave,buka,brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret;
Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat).
Erëzat,akulli
31 Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në
klasat tjera;kafshët e gjalla ;pemët dhe perimet e freskëta ;farat,bimët dhe lulet natyrore
;ushqimet për kafshë;malta
35 Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore,prodhimeve të
hortikultures,prodhimeve të pylltarisë,hjërave ushqimore,preparateve për larje,preparateve
për pastrim,prodhimeve të detikuara për pastrim ,mieteve për
dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa
recetë,shtesaveushqimore,fishekzjareve,aparatevedhe paisjev elektrike,aparatet elektronike
dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe paisjev kompjuterike ,kompkat disqeve ,softuerit
dhe harduerit kompjuterik,paisjev për ndriqim,veglave ,aparateve për kopshtari dhe paisjev
pë ato,bicikletave dhe paisjev për ato,paisje për automobila,orëve të murit,orëve të dorës
20
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dhe stolive,orendive për zyra dhe ekuizitave për zya,librav dhe gjërav tjera të shtypura
,mobiljeve dhe artikujve tjerëpër mobilerim të interneteve ,mobileve për kopshtari,paisjeve
per kuzhinëdhe arnivistri dhe aksesorëve pë ato,prodhimeve për përdorimin në
amisri,mbulesav të krevatit,përfshijastukët,mbulesave të shtratit ,tekstilit për perdorim ne
amvisëri,rrobave,mbulesave për kokë,këpucëve,prodhimeve nga lekura,paisjeve
sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për
kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit,sherbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve
bujqësore,prodhimeve të hortikulturës,prodhimeve të pylltrarisë,gjërave
ushqimore,preparateve për larje,preparateve për pastrim,,prodhimeve të dedikuara për
pastrim,mjeteve për dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa
recetë, shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve
elektrike,aparateve elektronike dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe pajisjeve
kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,paisjeve për
ndriqim,veglave,aparateve për kopshtari dhe paisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për
ato,pajisjeve për automobila,orëve te murit,orëve te dorës dhe stolive,orendive për zyre dhe
rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për
mobilim të enterierit,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe
aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri,mbulesave të krevatit,përfshi
jastukët, mbulesave të shtratitë ,tekëstilit për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për
kokë,këpucaveprodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave,pajisjeve për argëtim/në
kohë të lirë,gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbime të shites
me shumicë të prodhimeve bujqësore,prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltaris,
gjërave ushqimore,preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara
per pastrim, mjeteve për dezinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa
recetë shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve
elektrike,aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjutereve dhe pajisjeve
kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,pajisjeve për ndriqim,
veglave,aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për
ato,paisjeve për automobila,oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive,orendive për zyra dhe
rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për
mobilim të enteriereve,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe
aksesorëve për ato,prodhimeve për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për
kokë,këpucëve,prodhimeve të lekurës,pajisjeve sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në
kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbimeve të
udhëheqjes të punës në supermarket,shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont,shitoreve të
shitjesë me pakicë,sherbimeve të shpalljeve ,shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit,për
palë të tretë,shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit,gjegjësishtinformatat
për prodhimët për konsumatorë,informata këshilluese për konsumatorë dhe informatave
shërbyese për konsumator,;Sshërbime të organizimit të transaksioneve komerciale për palë
të treta,poasht nëpërmjet internetit;Shërbime të menaxhimit të punës;Sherbime të
planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit,rekrutim
kuadrit;Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit.Sherbime të asistencës në
menaxhimin komercial dhe industrial.Ofrim të shërbimeve për palë të treta,blerje të mallit
dhe shërbime për ndermarrje tjera
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(111) 25366
(151) 05/09/2019
(181) 06/03/2025
(210) KS/M/ 2015/170
(526) EURO BRAND
(732) ESSI SH.P.K LLAPUSHNIKGLLOGOVC, KS

(540)

(511) 30 Kafja,çaji,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale; mielli dhe
produktet e drithërave,buka,brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret;
Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat).
Erëzat,akulli.
31 Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në
klasat tjera;kafshët e gjalla ;pemët dhe perimet e freskëta ;farat,bimët dhe lulet natyrore
;ushqimet për kafshë;malta
35 Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore,prodhimeve të
hortikultures,prodhimeve të pylltarisë,hjërave ushqimore,preparateve për larje,preparateve
për pastrim,prodhimeve të detikuara për pastrim ,mieteve për
dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa
recetë,shtesaveushqimore,fishekzjareve,aparatevedhe paisjev elektrike,aparatet elektronike
dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe paisjev kompjuterike ,kompkat disqeve ,softuerit
dhe harduerit kompjuterik,paisjev për ndriqim,veglave ,aparateve për kopshtari dhe paisjev
pë ato,bicikletave dhe paisjev për ato,paisje për automobila,orëve të murit,orëve të dorës
dhe stolive,orendive për zyra dhe ekuizitave për zya,librav dhe gjërav tjera të shtypura
,mobiljeve dhe artikujve tjerëpër mobilerim të interneteve ,mobileve për kopshtari,paisjeve
per kuzhinëdhe arnivistri dhe aksesorëve pë ato,prodhimeve për përdorimin në
amisri,mbulesav të krevatit,përfshijastukët,mbulesave të shtratit ,tekstilit për perdorim ne
amvisëri,rrobave,mbulesave për kokë,këpucëve,prodhimeve nga lekura,paisjeve
sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për
kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit,sherbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve
bujqësore,prodhimeve të hortikulturës,prodhimeve të pylltrarisë,gjërave
ushqimore,preparateve për larje,preparateve për pastrim,,prodhimeve të dedikuara për
pastrim,mjeteve për dizinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare,barnave që jepen pa
recetë, shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve
elektrike,aparateve elektronike dhe paisjeve për ato,kompjuterëve dhe pajisjeve
kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,paisjeve për
ndriqim,veglave,aparateve për kopshtari dhe paisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për
ato,pajisjeve për automobila,orëve te murit,orëve te dorës dhe stolive,orendive për zyre dhe
rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për
mobilim të enterierit,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe
aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri,mbulesave të krevatit,përfshi
jastukët, mbulesave të shtratitë ,tekëstilit për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për
kokë,këpucaveprodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave,pajisjeve për argëtim/në
kohë të lirë,gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbime të shites
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me shumicë të prodhimeve bujqësore,prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltaris,
gjërave ushqimore,preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara
per pastrim, mjeteve për dezinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa
recetë shtesave ushqimore(suplementave),fishekzjarreve,aparateve dhe pajisjeve
elektrike,aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjutereve dhe pajisjeve
kompjuterike,kompakt disqeve,softuerit dhe harduerit kompjuterik,pajisjeve për ndriqim,
veglave,aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për
ato,paisjeve për automobila,oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive,orendive për zyra dhe
rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për
mobilim të enteriereve,mobiljeve për kopshtari,pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe
aksesorëve për ato,prodhimeve për perdorim në amvisëri,rrobave,mbulesave për
kokë,këpucëve,prodhimeve të lekurës,pajisjeve sportive,lodrave,prodhimeve për argëtim/në
kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë,bimëve,prodhimeve të duhanit;Sherbimeve të
udhëheqjes të punës në supermarket,shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont,shitoreve të
shitjesë me pakicë,sherbimeve të shpalljeve ,shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit,për
palë të tretë,shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit,gjegjësishtinformatat
për prodhimët për konsumatorë,informata këshilluese për konsumatorë dhe informatave
shërbyese për konsumator,;Sshërbime të organizimit të transaksioneve komerciale për palë
të treta,poasht nëpërmjet internetit;Shërbime të menaxhimit të punës;Sherbime të
planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit,rekrutim
kuadrit;Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit.Sherbime të asistencës në
menaxhimin komercial dhe industrial.Ofrim të shërbimeve për palë të treta,blerje të mallit
dhe shërbime për ndermarrje tjera

(111) 26001
(151) 18/12/2019
(181) 30/07/2025
(210) KS/M/ 2015/710
(732) U.S. PHARMACIA
INTERNATIONAL, INC. 966 Hungerford
Dr, Rockville, MD 20850, USA, US
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) Gripex HotActive Forte

(511) 5 Produktet farmaceutike, preparatet analgjezike, preparatet anti-inflamatore, barna
për uljen e temperaturës.

(111)
(151)
(181)
(210)

25896
22/11/2019
27/08/2025
KS/M/ 2015/818

(540) ALPET
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(732) ARBERIA GROUP SHPK Zona
industriale p.nr 10000 Prishtine , KS
(511) 32 Birra, minerale dhe ujrat e gazuarë, thjeshtë dhe pije të tjera të buta(soft) me gaz
karbonik;pije energjike , pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe preparate të tjera për të
bërë pije.

(111) 25845
(540)
(151) 14/11/2019
(181) 30/09/2025
(210) KS/M/ 2015/950
(591) E gjelbër ngjyrë ulliri, e gjelbër e errët,
e bardhë, ari, e gjelbër e hapur
(300) 014556674 14/09/2015 OH
(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
(511) 3 Produktet e kujdesit personal, domethënë, preparatet jo-mjekësore për pastrimin e
trupit dhe të lëkurës; preparatet e kujdesit të flokëve; një locion apo krem për të parandaluar
tharjen e lëkurës për trup dhe lëkurë; krem dhe locione.

(111) 25844
(151) 14/11/2019
(181) 30/09/2025
(210) KS/M/ 2015/951
(300) 014501944 24/08/2015 OH
(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 Produktet e kujdesit personal, domethënë, preparatet jo-mjekësore për pastrimin e
trupit dhe të lëkurës.

(111) 25846
(151) 14/11/2019
(181) 30/09/2025
(210) KS/M/ 2015/952
(300) 014501911 24/08/2015 OH
(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 Produktet e kujdesit personal, domethënë, preparatet jo-mjekësore për pastrimin e
trupit dhe të lëkurës.

(111) 25847
(540)
(151) 14/11/2019
(181) 30/09/2025
(210) KS/M/ 2015/953
(300) 014501936 24/08/2015 OH
(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
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(511) 3 Produktet e kujdesit personal, domethënë, preparatet jo-mjekësore për pastrimin e
trupit dhe të lëkurës.

(111) 25848
(151) 14/11/2019
(181) 30/09/2025
(210) KS/M/ 2015/954
(300) 014501928 24/08/2015 OH
(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 Produktet e kujdesit personal, domethënë, preparatet jo-mjekësore për pastrimin e
trupit dhe të lëkurës.

(111) 25898
(151) 22/11/2019
(181) 05/10/2025
(210) KS/M/ 2015/963
(732) Gent Podrimaj Dardania B.1 H.3
No.33, Prishtine 10000, KS

(540)

(511) 2 Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit;
ngjyrues; acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për
bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët.
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.
17 Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që
nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara të përdorura në fabrikim;
materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali.
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(111) 25582
(151) 15/10/2019
(181) 14/10/2025
(210) KS/M/ 2015/1039
(732) Brand Management Group Ltd Palm
Grove House, PO Box. 438, Road Town
Tortola, VI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) MENAXHERI I RI

(511) 9 Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,
kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet
dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e
drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për
incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave
magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që
operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet
për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.
16 Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë 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.
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.
38 Telekomunikacione.
41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.

(111) 25367
(151) 05/09/2019
(181) 18/12/2025
(210) KS/M/ 2015/1362
(732) "Emona" Sh.p.k. export-import
Kongresi i Manastirit p.n., 42000 Vushtrri,
KS
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540) EMONA

(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.
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5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore;
substanca dietetike që përdoren në mjekësi, ushqim për bebet; leukoplast, materiale për
fashim; materiale për mbushjen e dhëmbëve dhe dell dentar; mjete për dezinfektim,
preparate për shkatërrimin e dëmtuesve, fungicidë, herbicide.
25 Veshje, veshmbathje, mbulesa të kokës.
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;
shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve.
33 Pije alkoolike (pos birës).
35 Reklamë; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; menaxhim biznesi
dhe konsultim; shërbime të menaxhimit të operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve;
shërbime të shitjes me shumicë pakicë dhe.
39 Transporti; paketim dhe magazinim të paketave dhe/ose mallrave, mbledhje,
shpërndarjen dhe dërgim të produkteve të paketuara dhe/ose mallrave;

(111) 25368
(151) 05/09/2019
(181) 20/05/2026
(210) KS/M/ 2016/692
(732) N.T.SH. DELIVERY PIZZA Nënë
Tereza 5, Fushë Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 30 Miell dhe produkte drithërash, bukë, kekë, pica, makarona, pasta.
42 Shërbimet që kanë të bëjnë me punën e ofruesve të ushqimit të shpejtë dhe të
restoranteve
43 Shërbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve;shërbime restorantesh dhe
bufesh;shërbime restorantesh me vetëshërbim;bar-rostiçeritë;shërbime kafeterish
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(111) 26002
(151) 18/12/2019
(181) 30/03/2027
(210) KS/M/ 2017/388
(732) KAN sh.p.k. (1-Fatmir Zymberi; 2Selim Rusi; 3-Ilirjan Rusi) Objekti Afarist,
Fshati Ndërkombëtar, Veternik, Prishtinë,
KS

(540) KAN

(511) 29 Mish, peshk, prodhime te shpezëve; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime te
konservuara, të thata dhe të gatuara; xhelatine, kompote; vezë, qumësht dhe prodhime
qumështi; vajrave dhe yndyrna.
30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, kafe artificiale; miell dhe përgatitjet e bëra
nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, shurupe; maja, sode buke; kripë,
mustard; uthull, salcat (condiments); ereza.
32 Birra; uje me gaz dhe pa gaz dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje
frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije.
43 Sherbime te ofrimit te ushqimit dhe pijeve

(111) 26072
(540) RETRESKA
(151) 22/01/2020
(181) 05/05/2027
(210) KS/M/ 2017/585
(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
(511) 5 Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale,
sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të
sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve
gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve
metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore.

(111)
(151)
(181)
(210)

26009
19/12/2019
11/05/2027
KS/M/ 2017/603

(540) MARA
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(732) N.SH. Renta Car "MARA" Ferizaj
Magj. Prishtinë-Ferizaj, KS
(511) 12 Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit.
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.
36 Sigurimet; Çështjet financiare; Çështjet monetare; Çështjet e patundshmërisë.
38 Telekomunikacione.
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.

(111) 25371
(151) 05/09/2019
(181) 13/06/2027
(210) KS/M/ 2017/734
(732) Stupcat Group Sh.P.K Garibaldi Kati
2 Nr.15/8 Prishtinë, KS
(740) Veton Sahiti

(540) Stupcat Group

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

(111) 25841
(151) 14/11/2019
(181) 22/06/2027
(210) KS/M/ 2017/801
(732) Shiseido Americas Corporation a
corporation organized and existing under the
laws of the State of Delaware 301 Route 17

(540) NARS
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North, 10th Floor, Rutherford, New Jersey
07070, United States of America, US
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 3 Kozmetikë, preparate kozmetike, jo preparate mjekësore për përkujdesën e
lëkurës, preparate mbrojtëse nga dielli, preparate për diellzim, parfume
21 Brushë kozmetike

(111) 25919
(151) 27/11/2019
(181) 14/07/2027
(210) KS/M/ 2017/860
(591) e kuqe, e bardhe, e kalter
(732) Tommy Hilfiger Licensing B.V.
Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL
(740) Hekuran RAMA Muharrem Fejza
Rojal H-II/5, Prishtinë

(540)

(511) 18 Lëkurë e papërpunuar ose gjysmë e përpunuar dhe imitim i lekurës; lëkura të
kafshëve; linjë e plotë e prodhimit të çantave; çanta sportive dhe atletike për të gjitha
qëllimet; çanta për mbrëmje ; çanta për libra, çanta për mbartje (ngarkesë); çanta udhëtimi;
çanta shpine; çanta dore; valixhe; çantë e vogël dore; valixhe e vogël; çanta udhëtimi; çanta
shpine për kamping dhe çanta nga tekstili për pazar; çanta plazhi; çanta me rrota për pazar;
çanta shkolle; çanta plastike për udhëtim; rripa për valixhe; çanta për mbrëmje; çanta të
vogla dore pa rripa; çanta udhëtimi që shiten të zbrazura; valixhe me rrota; kuleta të vogla
për monedha; kuleta, kuleta xhepi; çanta për përdorim nga të dyja anët (të dyanshme),
çanta të vogla për monedha; këllëf për çelësa; këllëf lëkure për mbajtjen e kartelave të
kreditit; këllëf të kombinuar për monedha dhe kartela të kreditit; këllëf për kartelë, këllëf
kozmetike të zbrazura, këllëf dhe mbajtëse për produktet e kozmetikës; çanta për mbajtjen e
pajisjeve për manikyr; çanta për mbajtjen e kozmetikës; ombrella, çadër dielli dhe shkop
për ecje; kamxhik dhe shala kuajsh, rripa për kafshë; parzmore për kafshë; mbajtëse për
kafshë; zbukurime lëkure për mobile; zorrë për të përgatitur suxhuk
25 Rroba për meshkuj, femra dhe fëmijë dhe foshnje, domethënë, këmisha, këmisha golfi,
bluza, bluza me mëngë të shkurta, bluza të thurura, xhupa, bluza, fanella nga tekstili i
thurur, jaka golfi, pantallona të shkurta, pantallona të ngrohta elastike, kostume të ngrohta,
xhaketë sportive, pallto sportive, pantallona, xhins (farmerka), funde, fustane, rroba
dasmash (martese), kostume, pantallona të gjera, xhaketa pune, jelek, xhaketa, mantel,
mantel shiu, gëzof me kapelë, kapelë e punuar nga një copë e trashë lecke e leshtë e çarë
në mes koke (ponchos - përdoret në Amerikën e jugut), rroba të ngrohta për not, kostum
noti (bikine), pantallona të shkurta të ngrohta për meshkuj për not, pelerina, rroba rezistuese
ndaj shiut, xhaketa rezistuese ndaj erës, rroba për vallëzim, konkretisht gete dhe rroba për
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balet, rroba gjumi, pizhame, rroba të banjës, kapela dushi, veshje e jashtme pa mëngë për
priftërinjë – kur mbahet mesha (chasubles), ndrresa të brendshme, veshje të brendshme
grash, pantallona të shkurta sportive, rripa brezi të punuar nga lëkura (për rroba), kollare;
kapelë-helmetë, përkatësisht, kapela, kapela të leshta, kapelë e butë e sheshet, streha per
kapela, shirita dekorativ (veshje), kufje të leshta të ngrohta për vesh, facoleta, shall,
manshetë, pëlhurë për rroba; mbathje, këpucë gome, atlete, çorapë, çorapë deri në gju,
artikuj trikotazhi, këpucë, çizme, këpucë plazhi, sandale, pantofla; dorashka (veshje);
shirita të hollë-askia; ndrresa për foshnje për të porsalindur (veshje); brez, kostum zhytjeje
për skijim në ujë; shirit qe varet në krahun e majtë nga priftërinjtë (Maniples); kapelë uji;
maska gjumi; veshje dasmash
35 Shërbime të dyqaneve me pakicë dhe ndihmë bizneseve tregtare në lidhje me
parfumerinë, kozmtikën, veshjet, këpucë, kapelë, mallra tekstili, mallra nga lekura ose
imitim i lekurës, çanta, vath, stoli, orë, instrumentet horologjike dhe kronometrike, pajisje
dhe artikuj për shtëpi; shërbimet e lartëcekura po ashtu në lidhje me franshizën; shërbime të
dyqaneve me pakicë nga kompanitë për porosi të drejtë për drejtë në internet (online) në
fushën e veshjeve, parfumerisë, pajisjeve shtëpiake, kozmetikës, orë, stoli, vath, arkivim,
kompakt disqe, shirita, video, libra, piktura arti, kartela, kalendare, afishe (postera),
printime, libra të shtypura nga letra dhe më materiale që ngjiten, shërbime administrative
lidhur me pëfundimin e marrëveshjeve të franshizës për parfumeri, kozmtikë, veshje,
këpucë, kapelë, mallra tekstili, mallra nga lëkura ose imitim i lëkurës, çanta, vath, stoli, orë,
instrumentet për matjen e kohës dhe kronometrike, pajisje dhe artikuj për shtëpi; sherbimet
e lartëcekura po ashtu në lidhje me franshizën, ndihmesë për menaxhimin e bizneseve
tregtare pjesë e franshizës; organizimi i panaireve tregtare për qëllime të reklamimit apo
komerciale; reklamimi; funksionimi i zyrës; shërbimet e lartëcekura po ashtu të ofruata
përmes internetit; prezantimi i produkteve në mediat për komunikim, për qëllime tregtare;
administrimi tregtar i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; shërbime
promovuese; promovimi i shitjeve për të tjerët; organizimi i eventeve për promovim;
këshillime për menaxhimin e stafit; shërbime të alokimit për biznese; shërbime sekretarie;
kontabilitet; makina me qera apo për shitje, kërkime sponsorizimi

(111) 26015
(151) 20/12/2019
(181) 11/08/2027
(210) KS/M/ 2017/1008
(732) Vllaznim Xhiha Qamil Hoxha
nr.6.Prishtinë, KS
(740) Veton Sahiti “Shita&Associates”
L.L.C Rr. Garibaldi Hy. 51, Nr.3, Prishtine

(540) BONEVET

(511) 7 Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit
tokësore); komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit
tokësor); vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezëshRobotë [makineri]
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41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse;analiza
industriale dhe shërbime kërkimore;projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana
mekanike dhe ajo e programeve

(111) 25915
(151) 26/11/2019
(181) 16/10/2027
(210) KS/M/ 2017/1261
(732) KOMOT sh.p.k. Adr. Lubizhda,
20000 Prizren, Kosova, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) DUAS

(511) 3 Përgatitje dhe substanca për pastrim të trupit dhe flokëve, kryesisht për bebe, për
lustrim, sapunë; parfume, vajra esenciale, kozmetikë, kremra për flokë; pasta dhëmbësh për
bebe dhe fëmijë.
5 Përgatitje farmaceutike për fëmijë dhe foshnja, përgatitje dietike për fëmijë dhe foshnja;
shampo dhe kremra mjekësore për bebe, materiale për mbushjen e dhëmbëve dhe për
daljen e dhëmbëve për fëmije dhe bebe.

(111) 26016
(151) 20/12/2019
(181) 06/11/2027
(210) KS/M/ 2017/1365
(591) Blue, kaltert, bardhe, kuq, gjelbert,
(732) “NPT. FRESH-CO” NRB: 600203434
Rr.Beteja e Loxhës, Pejë. Pa numer., KS
(740) Kenan Katanolli N.P.T. "Katana"- Co"
Rr." Kombinati Këkurkëpuceve" Nr.31 Pejë

(540)

(511) 3 Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim,
lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë,
kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;
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Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës;

(111) 25869
(151) 20/11/2019
(181) 19/12/2027
(210) KS/M/ 2017/1519
(591) E kalter e hapur , e bardhe , e kalter e
mbyllur
(732) Leonora Gashi ‘Europrinty shpk’
Blloku A1 – Lagjia Kalabria – Prishtinë, KS

(540)

(511) 7 Makineri dhe mjete mekinerie , pjese motorike ( perveq , mejte te transporitit
tokesore) komponente makineri lidhjeje dhe transmetimi ( perveq mjeteve te transportit
tokesor), vegla bujeqesore qe nuk ne pune me dore , inkububatore per prodhim vezesh
9 Peshkim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje) shkencore, detare, matëse,
fotografike, kinematografike, optike, aparate dhe instrumente për kursimin e jetës dhe
mësimdhënies; aparate dhe instrumente për kryerjen, kalimin, transformimin, akumulimin,
rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin, transmetimin ose
riprodhimin e zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit;
disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi; mekanizmat për aparatet me
funksion të monedhës; regjistrat e keshit, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të
dhënave, kompjuterët; software kompjuterik; aparat shuarjen e zjarrit.
16 Leter karton dhe mallrat e prodhuara prej ketyre materialve qe nuk jane perfshir ne
klasa tjera, materiale të shtypura, material per lidhje librash, fotografi, artikuj shkrimi,
gjites per qellime kancelarie ose shtepie, materiale artistësh, furqa bojrash, makina shkrimi
dhe artikuj te nevojshem per zyre (perveq orendive), materiale udhëzuese dhe mësimdhënie
(perveq aparateve) materiale plastike per paketim( qe nuk perfshihen në klasa tjera,)
modele stampuese, kallëpe stampimi.
18 Lekure dhe imitime të saj, mallrat e prodhuara nga keto materiale dhe që nuk
perfshihen në klase te tjera, lekura kafshesh, gëzof, valixhe dhe çanta udhëtimi , çadra shiu,
çadra dielli, dhe bastunë, kamzhik, pajime kuajsh dhe shala.

(111) 25850
(151) 15/11/2019
(181) 10/01/2028
(210) KS/M/ 2018/12
(591) E bardhë, E zezë, E kuqe
(732) KIVO L.L.C Magjistrala KaçanikFerizaj, Kaçanik 71000, KS
(740) Ariel Shaban Magjistralja Kaçanik-

(540)
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Ferizaj, Km 14, Kaçanik

(511) 16 Qese të mbeturinave të letrës apo plastikës

(111) 25849
(151) 15/11/2019
(181) 10/01/2028
(210) KS/M/ 2018/13
(591) E përhirtë, E zezë, E portokalltë
(732) KIVO L.L.C Magjistrala KaçanikFerizaj, Kaçanik 71000, KS
(740) Ariel Shaban Magjistralja KaçanikFerizaj,Km.14 Kaçanik

(540)

(511) 16 Qese të mbeturinave nga plastika, folje e plastikës për mbështjellje, folje
absorbuese apo plastikë për mbështjellje të ushqimeve dhe qese të letrës apo plastikës për
mbështjellje.

(111) 25689
(151) 23/10/2019
(181) 15/01/2028
(210) KS/M/ 2018/34
(732) SCLR Partners sh.p.k. Avalla 1/A,
10000 Prishtinë, KS

(540) BESNIKU

(511) 30 Mielli dhe përgatitjet prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, melasa;
tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat, kafe, çaj,
kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sago, kafja artificiale; akulloret; mjalti.
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(111) 25545
(151) 14/10/2019
(181) 17/01/2028
(210) KS/M/ 2018/63
(732) AFERDITA NEZIRI RR. MEHDI
MUSLIU VUSHTRRI, KS

(540)

(511) 2 Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit:
ngjyrosësit: lëndet brejtëse: rrëshirat e papërpunuara natyrore: metalet në formë petash dhe
pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë.

(111) 25555
(151) 15/10/2019
(181) 17/01/2028
(210) KS/M/ 2018/64
(732) AFERDITA NEZIRI RR.MEHDI
MUSLIU VUSHTRRI, KS

(540)

(511) 2 Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit:
ngjyrosësit: lëndet brejtëse: rrëshirat e papërpunuara natyrore: metalet në formë petash dhe
pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë.

(111)
(151)
(181)
(210)

25873
20/11/2019
30/01/2028
KS/M/ 2018/120

(540)
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(591) Ngjyra e bardhë, Ngjyra e kuqe
(732) Advertising Studio D-Line Sh.p.k Rr.
Shefqet Shkupi-1., 10000 Prishtinë, KS
(740) Gresa Kadriu Rr. Shefqet Shkupi-1.,
10000 Prishtinë
(511) 35 Reklamë;menaxhimin e biznesit;administrimin e biznesit;funksionet e zyrës

(111) 25875
(151) 20/11/2019
(181) 30/01/2028
(210) KS/M/ 2018/121
(591) Ngjyra e bardhë, Ngjyra e kaltër
(732) VM3 Sh.p.k Rr. Shefqet Shkupi-1.,
10000 Prishtinë, KS
(740) Gresa Kadriu Rr. Shefqet Shkupi-1.,
10000 Prishtinë

(540)

(511) 35 Reklamë;menaxhimin e biznesit;administrimin e biznesit;funksionet e zyrës

(111) 25830
(151) 13/11/2019
(181) 21/02/2028
(210) KS/M/ 2018/214
(591) E hirit, e portokallt, e pembe, e vjollce
dhe e kaltert
(732) " PRISHTINA PARK " SH.A.
ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS
(740) Shita & Associates L.L.C. Anton Cetta
5a, Prishtine

(540)

(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
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i përkohshëm.
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(111) 25762
(151) 31/10/2019
(181) 21/02/2028
(210) KS/M/ 2018/218
(526) PRISHTINA PARK
(732) " PRISHTINA PARK " SH.A.
ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS
(740) Shita & Associates L.L.C. Anton Cetta
5a, Prishtine

(540) PRISHTINA PARK

(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
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm.

(111) 25660
(151) 21/10/2019
(181) 21/02/2028
(210) KS/M/ 2018/221
(732) " PRISHTINA PARK " SH.A.
ARENA BUILDING Rr. e UÇK-së , KS
(740) Shita & Associates L.L.C. Anton Cetta
5a, Prishtine

(540) THE MALL

(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
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm.

(111) 25572
(151) 15/10/2019
(181) 23/02/2028
(210) KS/M/ 2018/234
(591) E kuqe dhe e bardhe
(732) TAFAJ & CO Magjistrla SuharekëPrizren-Gelancë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.

(540)
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5 10000 Prishtinë

(511) 21 Vegla dhe enë për amvisëri dhe kuzhina (që nuk janë prej metaleve të çmueshme
ose të veshura me to), posaçërisht filxhanë për kafe.
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, tapioka, sago, kafja artificiale; mielli dhe produktet e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat.
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm.

(111) 25776
(151) 05/11/2019
(181) 19/03/2028
(210) KS/M/ 2018/364
(732) CHINT ELECTRIC CO., LTD. 3555,
Sixian Road, Songjiang District
Shanghai 201614, CN
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 9 Transformatorë [energjia elektrike]; Panelet e shpërndarjes [energjia elektrike];
Kutitë e shpërndarjes [energjia elektrike]; Ndërprerësit e qarkut; Shperndares [energjia
elektrike];; Kapacitoret; Gjysemperques; Qarqet e integruara; Aparatet e kontrollit me
telekomandë; Rrufe pritësit; Aparatura elektrike për komutim; Bateritë elektrike; Materialet
për rrjetin elektrik [telat, kabllot]; Alarmet; Programet per kompjuter (sovtver të
shkarkueshëm); Aparatet ndërlidhëse; Aparatet e monitorimit, elektrike; Instrumentet
matëse; Rregullatorët e tensionit elektrik për automjetet; pensne.

(111) 26036
(151) 30/12/2019
(181) 10/04/2028
(210) KS/M/ 2018/447
(732) Société des Produits Nestlé S.A 1800
Vevey, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"

(540) CREATIVA
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kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 11 Aparatura për ngrohje dhe gatim;aparatura për ngrohjen e qumështit dhe për
bërjen e shkumës gjatë ngrohjes së qumështit;aparatura elektrike për përgatitjen e pijeve,
duke përfshirë kafe, çaj, çokollatë, kapuçin dhe / ose pijet me bazë kakao;makina elektrike
për kafe, bërësit elektrike të kafes dhe percolators (pajisje për zierjen e kafes me
filtruese);pjesët dhe komponentët për të gjitha mallrat e lartpërmendura;aparatura elektrike
për përgatitjen e të gjitha llojeve të pijeve;rimbushesitë, kartrigjë dhe pjesë rezervë për
mallrat e lartpërmendura;filtra elektrikë të kafesë
30 Kafe, kafe me aromë , ekstrakte kafeje, preparate dhe pije me bazë kafeje;kafe e
ftohtë;zëvendësuesit e kafesë, ekstraktet për zëvendësues të kafesë, preparatet dhe pijet më
bazë të zëvendësuesve të kafesë;cikor (zëvendësues i kafesë);çaj, ekstrakte çaji, preparate
me bazë çaji dhe pije;çaj i ftohte;preparate me bazë malti për konsum njerëzor;kakao dhe
preparate me bazë kakao dhe pije;çokollata, produkte çokollate, preparate me bazë
çokollate dhe pije;sheqer;biskota

(111) 25765
(151) 31/10/2019
(181) 02/05/2028
(210) KS/M/ 2018/554
(591) E kafte dhe e Portokallt
(732) “Agro Kor” sh.p.k Rr. Hasan Prishtina
p.n., Obiliq, KS
(740) Shita & Associates L.L.C. Anton Cetta
5a, Prishtine

(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.
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
39 Transporti;paketimimi dhe magazinimi i mallrave;përgatitje udhëtimi
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(111) 25766
(151) 31/10/2019
(181) 02/05/2028
(210) KS/M/ 2018/555
(732) “Agro Kor” sh.p.k Rr. Hasan Prishtina
p.n., Obiliq, KS
(740) Shita & Associates L.L.C. Anton Cetta
5a, Prishtine

(540) HÖHÉ

(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.
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
39 Transporti;paketimimi dhe magazinimi i mallrave;përgatitje udhëtimi

(111) 25840
(151) 14/11/2019
(181) 15/05/2028
(210) KS/M/ 2018/629
(591) Ngjyra e Bardhe, Ngjyra e Zeze, e
kuqe
(732) Fatmir Kadriu GNTC “ Gorenje NitiTiki Company “ SH.A Republika e Kosoves,
Prishtine, Veternik, KS
(740) Vjosa Misini Deloitte Kosova sh.p.k
Str. Lidhja e Pejes, Nr. 177, Prishtine

(540)

(511) 7 makineritë dhe aparatet për pastrim, elektrike, pajisje pastrimi me avull, makinë
larëse enësh, makina të ngrirjes , shtrydhëse frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake,
makinë kuzhine, elektrike, mulli të kuzhinës, elektrike
11 akumulatorët e nxehtësisë, regeneratorë të ngrohjes, Këmbyesit e nxehtësisë, përveç
pjesëve të makinave, pompat e nxehtësisë, armë të ngrohjes, kabinete të nxehta të ekranit,
ngrohje për banjot, ngrohje për automjete, ngrohje për pranga për ngrohje, ngrohje,
elektrike, për të ushqyer shishe, aparat i ngrohjes, instalime ngrohjeje, instalime ngrohje
[uji] / instalime të ngrohjes së ujit të ngrohtë, kaldaja për ngrohje, aparate për ngrohje për
lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta, aparate për ngrohje, elektrike, elemente
ngrohjeje, pllaka ngrohjeje, aparat nxehës për shkrirjen e dritareve të automjeteve,
filamente për ngrohje, elektrike, jastekë për ngrohje [jastek], elektrike, jo për qëllime
mjekësore / pads ngrohëse [jastekë], elektrike, jo për qëllime mjekësore, radiatorë,
elektrike, radiatorë [ngrohje], valvola termostatike [pjesët e instalimeve të ngrohjes],
ngrohje uji
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20 pajisje shtrati, jo nga metali, rrota te shtratit, jo nga metali, baze shtrati, karrige
[mobilje] , karrige te punës, varëse rrobash, tavolina, karroca te ushqimit [mobilje],
mobilje, veshje te mobiljeve, jo nga metali, moblilje prej metali, pjesët e mobiljeve prej
druri, rafte te biblotekave, mobilje zyre, divan, guaska, veshje te jastekeve, kanape
25 veshje, veshmbathje, çorapë

(111) 26055
(151) 14/01/2020
(181) 06/06/2028
(210) KS/M/ 2018/720
(732) SPECIALES GILLARDEAU Baie de
Sinche 17560 BOURCEFRANC-LECHAPUS, FR
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, KS

(540)

(511) 29 Peshk, peshk në kanaqe, peshk i konzervuar, peshk i kriposur, guaca të cilat nuk
janë të gjalla, karkaleca deti të cilët nuk jane të gjallë, guacë deti jo e gjallë , miel peshku
për konsum të njerëzve, ushqime të pregatitura nga peshku, ekstrakt algesh për ushqim
31 Peshk i gjallë; guaca të gjalla; karkaleca deti të gjallë; guaca deti (oyster) të gjalla; vezë
peshku; alga për ushqim për njerëzit ose ushqim për kafshë
35 Sherbime të shitjes me pakicë në lidhje me peshkun, peshkun në konzervë, peshkun e
konzervuar, peshkun e kriposur, guacat të cilat nuk janë të gjalla, karkalecat e detit të cilët
nuk janë të gjallë, guacat e deti (oyster) jo të gjalla, miell peshku si ushqim për njerëz,
ushqim i përgatitur nga peshku, ekstraktin e algëve për ushqim, peshkun e gjallë, guacat e
gjalla, karkalwecat e detit të gjallë, guacat (oyster) të gjalla, vezë peshku, algët për ushqim
për njerëz dhe ushqim për kafshë

(111)
(151)
(181)
(210)
(591)
(732)
KS
(740)

25458
10/10/2019
13/06/2028
KS/M/ 2018/775
E bardhe, e kalter
NTSH “Bast Trade” Fshati Shkabaj,

(540)

NTSH “Bast Trade” Fshati Shkabaj
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(511) 11 Aparate dhe instalime sanitare;aksesorë përfunksionimin e aparateve dhe
tubacioneve të ujit ose gazit;aparate dhe instalime për zbutjen e ujit;aparate përtharjen e
duarve për banjat;bojlerë me ngrohje;duqe (rubinete, tapa) (çezma) për
tubacione;dushe;instalime për vaska saunash;kabina dushi (mbyllje);lavamanë për larjen e
duarve (pjesë të instalimeve sanitare);oturakë (pajisje sanitare);pajisje vaskash
21 Pajisjet e kuzhinës apo shtëpiake dhe enët e bëra nga porcelani, porcelan që përmban
kocka nga hiri dhe qelqi;tavolina të bëra nga porcelani, porcelan që përmban kocka nga hiri
dhe qelqi;shishe
35 Publikimi;udheheqja e puneve;administrimi afarist;punet e zyres;sherbimet e import
eksportit;sherbimet e shitjes me shumice dh epakice ne dyqane;sherbimet e shitjes permes
rrjetit global kompjuterik;sherbimet e dhenies franshingut si ndihmes per punen dhe
udheheqjen ose administrimin e puneve te ndermarrjes

(111) 25755
(151) 28/10/2019
(181) 20/06/2028
(210) KS/M/ 2018/796
(732) Essity Hygiene and Health Aktiebolag
405 03 Göteborg, SE
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 3 Preparate për përkujdesjen e lëkurës; kremë për pastrim; krem perineal për
pastrim; zbutës lëkure; krem pastrues; mus për pastrim; locion për parandalimin e tharjes së
lëkurës (moisturizers); locion për lëkurë; kremë parandalues; krem me zink për
parandalimin e tharjes së lëkurës; sapun i lëngshëm; vajëra për përkujdesje të lëkurës [jomedicinale]; shampon për flokë; zbutës pëfr flokë; shami letre të plotësuara me pastrues
lëkure; lecka të lagura për qëllime sanitare dhe kozmetike
5 Pecetë sanitare [peshqir]; pantollona thithës [sanitar]; astar pantollonash [sanitar]’
pantollona absorbues ndaj mosmbajtjes; jastëk për mosmbajtje; pelena për mosmbajtje;
peceta [peshqir] me rryp për mosmbajtje; brekë për qëllime sanitare; brekë për fiksimin e
pecetave sanitare [peshqirëve]; preparate farmaceutike për përkujdesje të lëkurës; lecka
sanitare; lecka të mbushura me locione farmaceutike; pomade për qëllime farmaceutike;
mbështjellës për plagë; preparate antiseptike për përkujdesin e plagëve
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(111) 25559
(151) 15/10/2019
(181) 28/06/2028
(210) KS/M/ 2018/843
(591) Hiri, Bardhë
(732) “ Royal " SH.P.K. Muharrem Fejza,
Mati 1 Prishtinë, KS
(740) Arbër Kryeziu Muharrem Fejza, Mati
1 Prishtinë

(540)

(511) 35 Qendër tregtare; shitja e mallërave dhe produkteve me licencë, duke sjellë së
bashku, për të mirën e të tjerëve, një shumëllojshmëri të mallrave (duke përjashtuar
transportin e tyre), duke u mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë ato mallra; shërbime
të tilla mund të ofrohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, dyqane me shumicë; shërbime të
marketingut

(111) 26010
(151) 19/12/2019
(181) 28/06/2028
(210) KS/M/ 2018/850
(591) e bardhë, e gjelber dhe portkalli
(732) Fresh & Co fabrika za preradu voća
d.o.o. Beograd Batajnički drum 14-16, 11080
Beograd (Zemun), RS
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 32 Birra; ujëra minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe
lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të prodhuar pije.
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(111) 25369
(151) 05/09/2019
(181) 02/07/2028
(210) KS/M/ 2018/859
(732) EDSHOP Rruga Nikolla Lena,
nr.112/1, pasuria me nr.3/123, zona kad. nr.
8250, Tiranë, AL
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) HELIX ORIGINAL

(511) 5 Shtesa ushqimore dietike

(111) 25370
(151) 05/09/2019
(181) 02/07/2028
(210) KS/M/ 2018/860
(591) Blu, e bardhe dhe ari
(732) EDSHOP Rruga Nikolla Lena,
nr.112/1, pasuria me nr.3/123, zona kad. nr.
8250, Tiranë, AL
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 5 Shtesa ushqimore dietike

(111) 25752
(151) 28/10/2019
(181) 03/07/2028
(210) KS/M/ 2018/869
(591) E bardhe ,e verdhe ,ari,kuqe ,e kalter
,ari e mbyllur, e kuqe e hapur,e kuqe e
mbyllte, e gjebert ,e gjelbert e hapur
(732) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS

(540)

(511) 30 Kafe, kakao, kafe artificiale, zëvendësues kafeje, pije me bazë të kafes, tapiko,
45

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

sago; makarona, ravioli, vernicelli, produkte furre; produkte pastash; biskota, nafore,
desertë të bërë nga mielli, , bollgur dhe niseshte për ushqim; sheqer ,llokum, llokum me
arom ,jogurt i ngrirë, çokollatë, prodhime nga çokollata, ëmbëlsira nga çokollata,
çamçakëz, akullore

(111) 25684
(151) 22/10/2019
(181) 16/07/2028
(210) KS/M/ 2018/938
(732) FOURTEEN S.A. a Swiss company
16, Route des Jeunes 1227 CAROUGEGENEVA, CH
(740) Nora Makolli
SDP KOSOVE LLC Nena Tereze 29/1 B.4
10000 Prishtina, Republika e Kosoves

(540)

(511) 25 Veshje, mbathje, mbulesë për kokë; të brendshme; këpucë futbolli; këpucë dhe
çizme sporti; xhaketa sporti, xhaketa dimri, triko, kemishë me mëngë të shurta, këmishë më
mëngë, veshje për ushtrime, pallto, pantollona të shkurtër pantollona, shalla
28 Lojëra; lodra; pajisje futbolli, kryesisht topa futbolli, dorëza, mbrojtëse gjuri, mbrojtësë
bërryli, mbrojtës për shpatulla, mbrojtës kërci, golla futbolli, mure për gjuajtje në gola;
mbushje mbrojtëse (jesë e veshjeve të sportit); canta sporti dhe konteiner (i përdorur për
objekte) për bartjen e pajisjeve të sportit; topa tenisi; reketa; artikuj gjimnastike dhe sporti
jot ë përfshira në klasat e tjera

(111) 25686
(151) 22/10/2019
(181) 16/07/2028
(210) KS/M/ 2018/939
(732) Essity Hygiene and Health AB
Mölndals bro 2, SE-405 03 Göteborg, SE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 3 Sapune, preparate pastruese, peshqirë të mbushur me losione kozmetike, vata
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celuloze për përdorim kozmetike, shtupa pambuku për përdorim kozmetike, preparate për
largimin e makijazhit, losione për përdorim kozmetike, shkopinjë pambuku për përdorim
kozmetike, facoleta të mbushura me preparate kozmetike për makijazh dhe qëllime kujdesi,
produkte letre për qëllime shtëpiake dhe higjienike (për aq sa janë të përfshira në klasën 3),
gjegjësisht letër e lagur tualeti; lecka kozmetike të lagura me lëngje; facoleta të lagura me
lëngje
16 Letër, karton, peshqira letre, peshqirë nga letra për duar, peshqirë letre për fytyrë,
facoleta nga letra, letër tualeti, peceta të bëra nga letra për heqjen e makijazhit, peceta
tavoline, pëlhura tavoline, rulo me letër kuzhine

(111) 25681
(151) 22/10/2019
(181) 16/07/2028
(210) KS/M/ 2018/940
(732) Essity Hygiene and Health AB
Mölndals bro 2, SE-405 03 Göteborg, SE
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 3 Sapune, preparate pastruese, peshqirë të mbushur me losione kozmetike, vata
celuloze për përdorim kozmetike, shtupa pambuku për përdorim kozmetike, preparate për
largimin e makijazhit, losione për përdorim kozmetike, shkopinjë pambuku për përdorim
kozmetike, facoleta të mbushura me preparate kozmetike për makijazh dhe qëllime kujdesi,
produkte letre për qëllime shtëpiake dhe higjienike (për aq sa janë të përfshira në klasën 3),
gjegjësisht letër e lagur tualeti; lecka kozmetike të lagura me lëngje; facoleta të lagura me
lëngje
16 Letër, karton, peshqira letre, peshqirë nga letra për duar, peshqirë letre për fytyrë,
facoleta nga letra, letër tualeti, peceta të bëra nga letra për heqjen e makijazhit, peceta
tavoline, pëlhura tavoline, rulo me letër kuzhine

(111) 25890
(151) 21/11/2019
(181) 18/07/2028
(210) KS/M/ 2018/949
(732) Farmacevtska hemiska kozmetička
industrija ALKALOID AD Skopje
Bul.Aleksandar Makedonski br. 12
1000 Skopje, MK

(540) Dopezal
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(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman
Vokshi nr.20/8, Prishtinë
(511) 5 Produkte farmaceutike

(111) 25751
(151) 28/10/2019
(181) 25/07/2028
(210) KS/M/ 2018/999
(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) FOVELID

(511) 5 Produkte farmaceutike

(111) 25504
(151) 11/10/2019
(181) 25/07/2028
(210) KS/M/ 2018/1003
(591) Kaltër , kaltër e errët, ari, e bardhë
(732) Carlsberg Srbija d.o.o., Proleterska
17, 21413 Čelarevo, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 32 Birra
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(111) 25800
(151) 12/11/2019
(181) 26/07/2028
(210) KS/M/ 2018/1017
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) PRIUS +

(511) 12 Automobilë dhe pjesë strukturore për to

(111) 25816
(151) 13/11/2019
(181) 27/07/2028
(210) KS/M/ 2018/1028
(591) E gjelbër E përhirtë E bardhë
(732) REKS Magjistralja Kaçanik- Ferizaj,
Km. 14, Kaçanik 71 000,Kosovë, KS

(540)

(511) 17 Goma të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, gutaperka, gomë, asbest, mikë
dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastikë dhe granulat për t'u përdorur në
prodhim; paketimin, material izolues; tuba dhe tuba fleksibël, jo prej metali.

(111) 25709
(151) 24/10/2019
(181) 01/08/2028
(210) KS/M/ 2018/1036
(732) ABIOGEN PHARMA S.p.A. Via
Meucci, 36 – 56121 Ospedaletto, Pisa (PI),
IT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) DIBASE
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(511) 5 Preparate farmaceutike dhe veterinare

(111) 25452
(151) 10/10/2019
(181) 09/08/2028
(210) KS/M/ 2018/1094
(526) HOTEL GJILANI
(732) FRUTEX SH.P.K Shaqir Palushi
Brigada 123, p.n Suharekw, KS
(740) FRUTEX SH.P.K Shaqir Palushi
Brigada 123, p.n Suharekë

(540) HOTEL GJILANI

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi
dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim; konserva mishi, peshku, pemësh dhe
perimesh; pije të përziera qumështi (me dominim të qumështit); desertë jogurti dhe ushqime
të fermentuara perimesh
39 Transporti i personave dhe mallrave me anë të mjeteve transportuese të ajrit, tokës,
trenave dhe anijeve; aranzhime udhëtimi, aranzhime të shërbimeve turistike, vizita, eskortë
udhëtarëve; renta eaeroplanëve dhe automjeteve; shpërndarja e pakove postare; paketimi
dhe deponimi i mallrave; deponimi (fizik) i të dhënave ose dokumenteve të deponuara në
mënyrë elektronike; përjashtimi nga taksat i letrave; informata mbi trafikun
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, duke përfshirë shërbime të pijetores,
kafenes, kafeterive, mensave, bar-rosticerive, restoranteve, restorantet vetëshërbyese;
furnizim me ushqim dhe pije; akomodim i përkohshëm duke përfshirë hotelet, pensionet
(shtëpi) familjare, kamp pushimet, shtëpitë e turistëve, motelet; rezervimet për akomodim
të përkohshëm; akomodimi i kafshëve; dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme, të
bareve dhe tendave; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave,
gastarinave dhe pajisjeve të barit

(111) 25453
(151) 10/10/2019
(181) 09/08/2028
(210) KS/M/ 2018/1095
(526) HOTEL GJAKOVA
(591) Ngjyra e zeza, e bardha
(732) FRUTEX SH.P.K Shaqir Palushi
Brigada 123, p.n Suhareke, KS
(740) FRUTEX SH.P.K Shaqir Palushi
Brigada 123, p.n Suhareke

(540) HOTEL GJAKOVA
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(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi
dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim; konserva mishi, peshku, pemësh dhe
perimesh; pije të përziera qumështi (me dominim të qumështit); desertë jogurti dhe ushqime
të fermentuara perimesh
39 Transporti i personave dhe mallrave me anë të mjeteve transportuese të ajrit, tokës,
trenave dhe anijeve; aranzhime udhëtimi, aranzhime të shërbimeve turistike, vizita, eskortë
udhëtarëve; renta eaeroplanëve dhe automjeteve; shpërndarja e pakove postare; paketimi
dhe deponimi i mallrave; deponimi (fizik) i të dhënave ose dokumenteve të deponuara në
mënyrë elektronike; përjashtimi nga taksat i letrave; informata mbi trafikun
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, duke përfshirë shërbime të pijetores,
kafenes, kafeterive, mensave, bar-rosticerive, restoranteve, restorantet vetëshërbyese;
furnizim me ushqim dhe pije; akomodim i përkohshëm duke përfshirë hotelet, pensionet
(shtëpi) familjare, kamp pushimet, shtëpitë e turistëve, motelet; rezervimet për akomodim
të përkohshëm; akomodimi i kafshëve; dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme, të
bareve dhe tendave; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave,
gastarinave dhe pajisjeve të barit

(111) 25715
(151) 24/10/2019
(181) 17/08/2028
(210) KS/M/ 2018/1123
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover New
Jersey 07936, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) ICE RUSH

(511) 30 Ëmbëlësira jo medicinale, ëmbëlësira sheqeri përfshirë çamçzkëzat.

(111) 26037
(151) 30/12/2019
(181) 17/08/2028
(210) KS/M/ 2018/1128
(591) Kuqe, Portokallt, Kaltër, Verdhë,
Vjollcë e hapur, Vjollcë e mbyllur, Gradient.
(300)
(732) N.P. “TROKIT”, O.P. Rruga “Sadik
Zeneli”, Dardani SU 3/1, Lam C2, numër 3,
10000 Prishtinë, KS

(540)
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(511) 25 Rrobat, këpucët, kapelat.
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 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) 25796
(151) 12/11/2019
(181) 20/08/2028
(210) KS/M/ 2018/1130
(732) F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) POLIVY

(511) 5 Preparate farmaceutike.

(111) 25797
(151) 12/11/2019
(181) 20/08/2028
(210) KS/M/ 2018/1131
(732) The Goodyear Tire & Rubber
Company 200 Innovation Way, 44316
Akron, Ohio, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC

(540)
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Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(511) 12 Goma.

(111) 25793
(151) 12/11/2019
(181) 28/08/2028
(210) KS/M/ 2018/1159
(300) 77254/2018 14/08/2018 CH
(732) Philip Morris Brands Sàrl Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 34 Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare,
cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare
, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me
përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e
duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit
për qëllime të mbajtjes ngrohtë; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares
ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet
e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e
cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke,
gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse

(111) 25590
(151) 16/10/2019
(181) 03/09/2028
(210) KS/M/ 2018/1179
(591) E bardhe, Portokalli, Vjollce
(732) Dardan Rreci Prishtinë Lagja Pejton
Rr Sejdi Kryeziu Nr .66, KS

(540)
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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

(111) 25561
(151) 15/10/2019
(181) 05/09/2028
(210) KS/M/ 2018/1183
(591) E bardhe, E kuqe, E verdhe
E zeze, E gjelbert qel
(732) Izedin Statovci Rr. Idriz GjilaniDardani SU-5 , Lam 17 Prishtine, KS

(540)

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet,
kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për
ushqim
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli
dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;
mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat
(mëlmesat); erëzat; akulli
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32 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
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm

(111) 25716
(151) 24/10/2019
(181) 14/09/2028
(210) KS/M/ 2018/1221
(732) Cooperatieve Vereniging SNBREACT U.A. Amstelveenseweg 864
1081 JM Amsterdam, NL
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) REACT

(511) 45 Shërbime ligjore; shërbime personale dhe sociale të ofruara nga të tjerët për të
përmbushur nevojat e individëve; shërbimet e sigurisë për mbrotjen e pronave dhe
individëve; shërbimet ligjore dhe këshillat ligjore, në vecanti në lëminë e mallërave të
falsifikuara; shërbimet të lobimit; ndjekjen e prodhuesve dhe importuesve të mallërave të
falsifikuara (aranzhimin për ndjekjen e prodhuesve dhe importuesve të mallërave të
falsifikuara); informimin rreth kundërshtimit të mallërave të falsifikuara; informatat rreth
mbrojtjes së markave tregtare; licencimin e pronësisë intelektuale; shërbimet e mbykqyrjes
së pronësisë intelektuale; shërbimet në cështje gjyqësore; zbulimin e mashtrimit dhe
falsifikimit

(111) 25425
(151) 08/10/2019
(181) 14/09/2028
(210) KS/M/ 2018/1222
(591) E Kuqe, E Zezë, E Verdhë e Qelur, E
Bardhë, E kaftë e qelur.
(732) Restorant ,,Bujana,, sh.p.k Gjilan Rr
,,Ferizajit,,, KS
(740) Shaban Ismajli NTSH,,Petriti
Consulting,, 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
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; miellidhe produktet e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat ,(mëlmesat); erëzat; akulli
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm

(111) 25722
(151) 24/10/2019
(181) 17/09/2028
(210) KS/M/ 2018/1223
(732) Lorenz Snack-World Holding GmbH
Adelheidstr. 4/5, 30171 Hannover, DE
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 29 çipsa të patateve

(111)
(151)
(181)
(210)
(591)

25703
24/10/2019
17/09/2028
KS/M/ 2018/1225
e kuqe, bardhë rozë/pembe

(540)
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(732) THE CAPITAL MAHARAJA
ORGANISATION LIMITED, A.F. JONES
EXPORTERS CEYLON (PRIVATE)
LIMITED PO Box 261 146 Dawson Street,
Colombo 2, LK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 5 Peceta higjienike, pelena për të rritur dhe foshnje

(111) 25707
(151) 24/10/2019
(181) 17/09/2028
(210) KS/M/ 2018/1226
(732) KARE Design GmbH Zeppelinstrasse
16, 85748 Garching-Hochbrück, DE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) KARE

(511) 11 Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim,
furnizim me ujë dhe qëllime higjenike
20 Mobilje, pasqyra, korniza pikturash; mallra (të përfshira në këtë klasë) druri, tape,
kallami, thupre, xunkthi, briri, kocke, fildishi, kocke balene, guaske, qelibari, perle, shkume
deti, zëvendësuesit për të gjithë këta materiale apo prej materialeve plastike
21 Pajisje dhe enë shtëpiake apo kuzhine (as prej metali të çmuar dhe as të veshur me to);
krëhëra dhe sfungjerë; furça (përjashtuar penelet); qelq i papërpunuar apo gjysmë i
përpunuar (përjashtuar xhamin e përdorur për ndërtim); artikuj prej qelqi, porcelani dhe
argjile (të përfshira në këtë klasë)

(111) 25725
(151) 24/10/2019
(181) 18/09/2028
(210) KS/M/ 2018/1229
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC

(540) GR 86
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Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(511) 12 Automobilë dhe pjesë strukturore për to.

(111) 25723
(151) 24/10/2019
(181) 18/09/2028
(210) KS/M/ 2018/1230
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) GR YARIS

(511) 12 Automobilë dhe pjesë strukturore për to.

(111) 25721
(151) 24/10/2019
(181) 18/09/2028
(210) KS/M/ 2018/1231
(300) 017892613 26/04/2018 EU
(732) Wienerberger AG Wienerberg City,
Wienerbergstr. 11, 1100 Wien, AT
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) CONSTANT ECO

(511) 19 Plaka mbulimi jo-metalike; letër për mbulim e lyer me zift; shajak për mbulim
asfalti; letër për mubulim asfalti; pllaka catie të lakuara (pantiles), jo nga metali; Ulluqet
(Kulm-), jo nga metali; Skelat [zdukthtari]; Gur rrasash për mbulim; Dërrasa kulmi; Kulmet
jo-metalike; Enë oxhaku, jo nga metali; Çati oxhaku, jo nga metali; Linja oxhaku, jo nga
metali; Oxhak, jo nga metali; Dhe për tulla; Tulla; Shtresë bituminozi për kulm; Bllok çatie,
jo nga metali; Mbulim jo nga metali; Shtresë mbulimi
37 Riparim i kulmeve; shërbime të punës për kulme; shërbime të riparimit të kulmeve;
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shërbime të përmirësimit të kulmeve

(111) 25718
(151) 24/10/2019
(181) 18/09/2028
(210) KS/M/ 2018/1232
(300) 017892620 26/04/2018 EU
(732) Wienerberger AG Wienerberg City,
Wienerbergstr. 11, 1100 Wien, AT
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) VENERA

(511) 19 Plaka mbulimi jo-metalike; letër për mbulim e lyer me zift; shajak për mbulim
asfalti; letër për mubulim asfalti; pllaka catie të lakuara (pantiles), jo nga metali; Ulluqet
(Kulm-), jo nga metali; Skelat [zdukthtari]; Gur rrasash për mbulim; Dërrasa kulmi; Kulmet
jo-metalike; Enë oxhaku, jo nga metali; Çati oxhaku, jo nga metali; Linja oxhaku, jo nga
metali; Oxhak, jo nga metali; Dhe për tulla; Tulla; Shtresë bituminozi për kulm; Bllok çatie,
jo nga metali; Mbulim jo nga metali; Shtresë mbulimi
37 Riparim i kulmeve; shërbime të punës për kulme; shërbime të riparimit të kulmeve;
shërbime të përmirësimit të kulmeve

(111) 25620
(151) 16/10/2019
(181) 18/09/2028
(210) KS/M/ 2018/1233
(300) 017892623 26/04/2018 EU
(732) Wienerberger AG Wienerberg City,
Wienerbergstr. 11, 1100 Wien, AT
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) KANALICA ADRIATIC

(511) 19 Plaka mbulimi jo-metalike; letër për mbulim e lyer me zift; shajak për mbulim
asfalti; letër për mubulim asfalti; pllaka catie të lakuara (pantiles), jo nga metali; Ulluqet
(Kulm-), jo nga metali; Skelat [zdukthtari]; Gur rrasash për mbulim; Dërrasa kulmi; Kulmet
jo-metalike; Enë oxhaku, jo nga metali; Çati oxhaku, jo nga metali; Linja oxhaku, jo nga
metali; Oxhak, jo nga metali; Dhe për tulla; Tulla; Shtresë bituminozi për kulm; Bllok çatie,
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jo nga metali; Mbulim jo nga metali; Shtresë mbulimi
37 Riparim i kulmeve; shërbime të punës për kulme; shërbime të riparimit të kulmeve;
shërbime të përmirësimit të kulmeve

(111) 25581
(151) 15/10/2019
(181) 18/09/2028
(210) KS/M/ 2018/1234
(732) MAGIC PRODUCTION GROUP
(M.P.G.) S.A. FINDEL BUSINESS
CENTER, COMPLEXE B, RUE DE
TRÈVES, L-2632 FINDEL, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) MAGIC KINDER

(511) 9 Softuer, softuer kompjuterik të shkarkueshëm; softuer për shkarkim të lojërave
kompjuterike; softuer; softuer i aplikacioneve kompjuterike për telefonat mobil; kompakt
disqe , DVD dhe media të tjera digjitale incizuese
41 Edukim; ofrim i trajnimeve; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; ofrim i
argëtimeve nëpërmjet rrjetit global të komunikimit; radio, argëtime televizive dhe interneti;
organizimi dhe ofrimi i lojërave dhe garave nëpërmjet internetit; ofrim i informacioneve
on-line (në internet) në lidhje me argëtimin ose edukimin; shpërndarjen e materialeve
edukative; shërbimet e lojërave elektronike të ofruara nëpërmjet internetit ose rrjeteve të
tjera të komunikimit

(111) 25585
(151) 16/10/2019
(181) 18/09/2028
(210) KS/M/ 2018/1235
(591) Portokalli –në të kuqe, e bardhë,
nuanca e ndryshme të kaltërtës, e zezë
(732) MAGIC PRODUCTION GROUP
(M.P.G.) S.A. FINDEL BUSINESS
CENTER COMPLEXE B, RUE DE
TRÈVES L-2632 FINDEL, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 9 Softuer, softuer kompjuterik të shkarkueshëm; softuer për shkarkim të lojërave
kompjuterike; softuer; softuer i aplikacioneve kompjuterike për telefonat mobil; kompakt
disqe , DVD dhe media të tjera digjitale incizuese
41 Edukim; ofrim i trajnimeve; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; ofrim i
argëtimeve nëpërmjet rrjetit global të komunikimit; radio, argëtime televizive dhe interneti;
organizimi dhe ofrimi i lojërave dhe garave nëpërmjet internetit; ofrim i informacioneve
on-line (në internet) në lidhje me argëtimin ose edukimin; shpërndarjen e materialeve
edukative; shërbimet e lojërave elektronike të ofruara nëpërmjet internetit ose rrjeteve të
tjera të komunikimit

(111) 25500
(151) 11/10/2019
(181) 18/09/2028
(210) KS/M/ 2018/1236
(732) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a
corporation organized and existing under the
laws of the State of Delaware 3800 West
143rd Street, Cleveland, State Of Ohio
44111, US
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 2 Kompozimet e veshjes në natyrën e ngjyrave për përdorim në automjete

(111) 25411
(151) 02/10/2019
(181) 19/09/2028
(210) KS/M/ 2018/1237
(591) kuqe, bardhe, e gjelbërt, kafeje
(732) Albi Commerce Sh.p.k. Prishtinë,
Zona e Re Industriale - Veternik p. nr, KS
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5,

(540)
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(511) 29 Qumësht, qumësht me çokollatë
30 Preparate prej cokollate, çokollatë, çokollatë e nxehtë, kokos, lajthi, dredhëz, tiramisu
dhe çokollatë e zezë
35 Veprimtari e shpalljeve, shërbime të shitjes me shumicë, shërbime të shitjes me pakicë,
duke përfshirë të gjitha produktet e përmendura në klasën 29 dhe 30

(111) 25412
(151) 02/10/2019
(181) 19/09/2028
(210) KS/M/ 2018/1238
(591) Cian, bardhe, e gjelbërt, kafeje, e kuqe
(732) Albi Commerce Sh.p.k. Prishtinë,
Zona e Re Industriale - Veternik p. nr,, KS
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5,

(540)

(511) 29 Qumështë, qumësht me çokollatë
30 Preparate çokollate, çokollatë e nxehtë, kokos, lajthi, dredhëz, tiramisu, çokollatë e
bardhë dhe çokollatë e zezë
35 Veprimtari e shpalljeve, shërbime të shitjes me shumicë, shërbime të shitjes me pakicë,
duke përfshirë të gjitha produktet e përmendura në klasën 29 dhe 30

(111) 25413
(151) 02/10/2019
(181) 19/09/2028
(210) KS/M/ 2018/1239
(591) Kafe e çelur, e bardhe, e gjelbërt,
kafeje, e kuq
(732) Albi Commerce Sh.p.k. Prishtinë,
Zona e Re Industriale - Veternik p. nr,, KS
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,

(540)
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Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5,

(511) 29 Qumësht, qumësht me çokollatë
30 Preparate çokollate, çokollatë e nxehtë, kokos, lajthi, dredhëz, tiramisu, çokollatë e
bardhë dhe çokollatë e zezë
35 Veprimtari e shpalljeve, shërbime të shitjes me shumicë, shërbime të shitjes me pakicë,
duke përfshirë të gjitha produktet e përmendura në klasën 29 dhe 30

(111) 25414
(151) 02/10/2019
(181) 19/09/2028
(210) KS/M/ 2018/1240
(591) Krem, e bardhe, ngjyrë qumështi,
kefeje, e kuqe, e gjelbërt
(732) Albi Commerce Sh.p.k. Prishtinë,
Zona e Re Industriale - Veternik p. nr,, KS
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5,

(540)

(511) 29 Qumësht, qumësht me çokollatë
30 Preparate çokollate, çokollatë e nxehtë, kokos, lajthi, dredhëz, tiramisu, çokollatë e
bardhë dhe çokollatë e zezë
35 Veprimtari e shpalljeve, shërbime të shitjes me shumicë, shërbime të shitjes me pakicë,
duke përfshirë të gjitha produktet e përmendura në klasën 29 dhe 30
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(111) 25454
(151) 10/10/2019
(181) 25/09/2028
(210) KS/M/ 2018/1254
(732) Bristol-Myers Squibb Holdings
Ireland Unlimited Company
Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparatet farmaceutike për përdorim nga njerëzit për trajtimin dhe parandalimin e
kancerit

(111) 25481
(151) 11/10/2019
(181) 26/09/2028
(210) KS/M/ 2018/1261
(732) N.T.P. " CO - TEX " Tregu me
Shumicë te Amortizatorët, 10000 Prishtinë,
KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) KOZA

(511) 25 Çorapë
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime të shitjes
me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë të çorapëve

(111) 25434
(151) 09/10/2019
(181) 01/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1273
(591) E ZEZË, E KUQE, E BARDHË
(732) ,,TOSKA,, SHPK GJILAN- 60000,
KS
(740) Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,,
Viti/Prishtinë

(540)
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(511) 9 Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit,
fotografike,kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit,
kontrollit(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime;
aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit,rregullimit dhe kontrollimit të
elektricitetit; aparatet për incizimin,transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve;
bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe
mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës,
makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për
shuarjen e zjarrit
11 Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,furnizim me
ujë dhe qëllime sanitare
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi

(111) 25499
(151) 11/10/2019
(181) 03/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1288
(732) NOVARTIS AG NOVARTIS AG,
4002 BASEL, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) HYRIMOZ

(511) 5 Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor

(111) 25497
(151) 11/10/2019
(181) 03/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1289
(732) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) ERELZI

(511) 5 Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor
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(111) 25700
(151) 24/10/2019
(181) 03/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1290
(732) Cambridge Enterprise Limited The
Old Schools Trinity Lane Cambridge
Cambridgeshire CB2 1, TN
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) ICthinking

(511) 41 Ofrimi i kurseve te arsimimit, trajnimi dhe shkollimi ne fushën e negocimit dhe
zgjidhjes se konflikteve

(111) 25554
(151) 15/10/2019
(181) 04/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1292
(591) E kaltert, E kuqe, E Hirt
(732) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë
Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS

(511) 32

(540)

Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.

(111) 25450
(151) 10/10/2019
(181) 04/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1295
(732) "Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic ,
KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A
Prishtinë

(540) Moment MONACO
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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; mjaltë, melasa; tharmi,
pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli

(111) 25449
(151) 10/10/2019
(181) 04/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1296
(591) Bardhë, Kaltër dhe Kafe
(732) "Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic ,
KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A
Prishtinë

(540)

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

(111) 25877
(151) 20/11/2019
(181) 04/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1297
(732) "OPRIMUS" SH.P.K
Jusuf Gërvalla Nr. 103, 20000 Prizren, KS

(540) Premium King Honey

(511) 5 Shtesa ushqimore; propolis për qëllime farmaceutike; propolis si shtojcë diete
30 Mjaltë, produktet nga mjalta e bletëve të përfshira në këtë klasë për konsum njerëzor,
mjaltë natyrale, mjaltë dhe substancat zëvendësuese të mjaltit, shurup i bërë nga mjalta,
polen ose produkte të tjera të bletëv, propolis
35 Reklama; shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve online

67

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(111) 25485
(151) 11/10/2019
(181) 04/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1298
(732) "OPRIMUS" SH.P.K
Jusuf Gërvalla Nr. 103, 20000 Prizren, KS

(540) Herbal King Honey

(511) 5 Shtesa ushqimore; produkte me bazë propolisi dhe mjalte për qëllime mjeksore
dhe farmaceutike
30 Mjaltë, produktet nga mjalta e bletëve të përfshira në këtë klasë për konsum njerëzor,
mjaltë natyrale,mjaltë bimore mjaltë dhe substancat zëvendësuese të mjaltit, shurup i bërë
nga mjalta, polen ose produkte të tjera të bletëv, roally jelly(shtesë dietike nga mjalti i
bleteve), propolis
35 Reklama; shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve online

(111) 25477
(151) 11/10/2019
(181) 04/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1299
(732) "OPRIMUS" SH.P.K
Jusuf Gërvalla Nr. 103, 20000 Prizren, KS
(740) "OPRIMUS" SH.P.K Jusuf Gërvalla
Nr. 103, 20000 Prizren

(540) King Honey

(511) 5 Shtesa ushqimore; propolis për qëllime farmaceutike; propolis si shtojcë diete
30 Mjaltë, produktet nga mjalta e bletëve të përfshira në këtë klasë për konsum njerëzor,
mjaltë natyrale, mjaltë dhe substancat zëvendësuese të mjaltit, shurup i bërë nga mjalta,
polen ose produkte të tjera të bletëv, propolis
35 Reklama; shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve online

(111)
(151)
(181)
(210)
(591)
(732)

25482
11/10/2019
04/10/2028
KS/M/ 2018/1300
E zezë, portokalli
"OPRIMUS" SH.P.K Jusuf Gërvalla

(540)
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Nr. 103, 20000 Prizren, KS
(740)

(511) 5 Shtesa ushqimore; propolis për qëllime farmaceutike; propolis si shtojcë diete
30 Mjaltë, produktet nga mjalta e bletëve të përfshira në këtë klasë për konsum njerëzor,
mjaltë natyrale, mjaltë dhe substancat zëvendësuese të mjaltit, shurup i bërë nga mjalta,
polen ose produkte të tjera të bletëv, propolis
35 Reklama; shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve online

(111) 25464
(151) 10/10/2019
(181) 05/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1316
(526) SWISS INVEST
(732) “SWISS INVEST” SH.P.K. Rr. E
Ferizajit p.nr. Gjilan, KS
(740) Kushtrim Bytyqi – Avokat Rr. Isa
Boletini nr. 59 Prishtinë

(540) SWISS INVEST

(511) 19 Materialet për ndërtimtari (jo-metalike); gypat e ngurtë jo metalik për
ndërtimtari; asfalti, katrani dhe bitumeni, ndërtesat e transportueshme jo metalike;
monumentet jo metalike
37 Ndërtim i ndërtesave; riparimi; shërbimet e instalimit

(111)
(151)
(181)
(210)
(526)
(591)

25466
11/10/2019
05/10/2028
KS/M/ 2018/1317
SWISS INVEST.
E kuqe, e bardhë

(540)
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(732) “SWISS INVEST” SH.P.K. Rr. E
Ferizajit p.nr. Gjilan, KS
(740) Kushtrim Bytyqi – Avokat Rr. Isa
Boletini nr. 59 Prishtinë

(511) 19 Materialet për ndërtimtari (jo-metalike); gypat e ngurtë jo metalik për
ndërtimtari; asfalti, katrani dhe bitumeni, ndërtesat e transportueshme jo metalike;
monumentet jo metalike
37 Ndërtim i ndërtesave; riparimi; shërbimet e instalimit

(111) 25815
(540)
(151) 13/11/2019
(181) 09/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1322
(732) CCBP LTD 11th Floor Two Snow Hill
Queensway, Birmingham B4 6WR
England A company incorporated under the
laws of England & Wales, UK
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 35 Shërbimet e biznesit të kontabilitetit të certifikuara; konsulentë menaxhimi;
auditimit, kontabilitetit, kontabël; përgatitja e llogarive; menaxhimi i llogarive të biznesit;
këshillat e biznesit në lidhje me kontabilitetin; përgatitjen dhe mirëmbajtjen e kontabilitetit
kompjuterik; kontabiliteti i menaxhimit; përgatitjet e pasqyrave të llogarive; dhënia e
informacioneve në lidhje me llogaritë; sigurimi i raporteve në lidhje me informacionin e
kontabilitetit; shërbimet e kontabilitetit të tarifave shkollore dhe shërbimet e kontabilitetit të
shpenzimeve të shkollës; përpilimin dhe sigurimin e informacioneve dhe këshillave tregtare
dhe të biznesit; këshilla tatimore dhe vlerësime; përgatitjen e vlerësimeve tatimore; këshilla
tatimore, planifikim dhe konsulentë; libër-mbajtjes; shërbimet e falimentimit të biznesit;
shërbimet këshillimore për menaxhimin e biznesit; kërkimet dhe shërbimet e informacionit
lidhur me kontabilitetin; këshilla profesionale lidhur me auditimin, kontabilitetin, TVSHnë, tatime personale dhe të korporatave dhe financat e korporatave dhe rikuperimin e
korporatave; konsulencë menaxhimi që lidhet me biznesin; përgatitjen e raporteve në lidhje
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me të gjitha shërbimet e lartpërmendura; shërbimet e sekretarisë; ofrimin e shërbimeve
sekretare të shoqërisë fillestare për formimin e shoqërisë; shërbimet e këshillimit për pagat;
shërbimet e sekretarisë së kompanisë; shërbimet e përpunimit të pagave; shërbimet e
rekrutimit të personelit; shërbimet e rekrutimit dhe burimeve njerëzore; konsulentë
strategjike të biznesit; ofrimin e drejtorëve të ndërmarrjeve të nominuara; ofrimin e
drejtorëve të kompanive jo-ekzekutive; kontabiliteti mjeko-ligjor; shërbimet e konsulencës
profesionale në lidhje me administrimin dhe likuidimin
36 Ofrimi i shërbimeve të këshilltarëve financiarë të pavarur; shërbimet financiare;
shërbime financiare, konsulentë menaxhimi dhe administrim; brokerimi financiar;
brokerimi i sigurimeve; ndërmjetësimi komercial; shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit
dhe të sigurimeve personale; analiza financiare; këshilla dhe planifikimi i investimeve;
shërbimet e pensioneve; këshilla dhe planifikimi i pensioneve; këshilla tatimore dhe
planifikimi; shërbime aktuariale; shërbimet e sigurimit; konsulentë sigurimi; brokerimi i
sigurimeve; sigurimi i informacionit të sigurimeve dhe financiare; konsulentë për
menaxhimin e sigurimeve; shërbimet e falimentimit; shërbimet financiare në lidhje me
paaftësinë paguese të biznesit dhe paaftësinë paguese personale; menaxhimin e pronës;
menaxhimin e pasurive të patundshme; menaxhimi i rrezikut financiar; menaxhimin e
aseteve; themelimin e fondeve të përbashkëta; menaxhimin e investimeve dhe strategjitë e
investimeve; këshilla për investime; investimi i fondeve; menaxhimin e fondeve; trustet e
investimeve; njësitë e besimit; financimi i kredive; kreditimi i hipotekave; shërbimet që
lidhen me hipotekat rezidenciale dhe komerciale; sigurimi i këshillave në lidhje me
pensionet, investimet, sigurimet, sigurimet e jetës, skemat e taksave shkollore dhe
hipotekat; këshilla mbi taksat e trashëgimisë; përpilimin dhe sigurimin e informacionit dhe
analizës financiare për qëllime biznesi me anë të telefonit, kompjuterit, postës elektronike,
mjeteve elektronike dhe me anë të materialeve të shtypura dhe publikimeve periodike;
ofrimin e shërbimeve të administruara dhe të ekzekutimit; shërbime të besuar; informacione
dhe shërbime këshilluese, të gjitha që lidhen me shërbimet e sipërpërmendura; shërbimet e
konsulentëve profesionale që lidhen me financat, investimet, sigurimet, auditimet, taksat,
rikuperimin e korporatave dhe çështjet e kontabilitetit; përgatitja e raporteve që përmbajnë
informacion financiar
42 Dizajnimi dhe programimi i programeve kompjuterike; konsulentë profesionale (jobiznesi); përgatitja e raporteve; sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave kompjuterike, të
gjitha që përmbajnë informacion financiar; shërbimet e formimit të shoqërisë; shërbimet e
konsulentëve në lidhje me teknologjinë e informacionit
45 Shërbimet juridike; këshilla gjyqësore; shërbime mbështetëse gjyqësore; shërbimet e
dëshmitarëve ekspertë; shërbime ligjore në lidhje me administrimin dhe likuidimin

(111)
(151)
(181)
(210)
(732)

25658
18/10/2019
09/10/2028
KS/M/ 2018/1323
ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

(540) PRESIDENT

71

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

5-7, Geneva, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 14 Orë dhe orëmatës, përkatësisht orë, orë dore, komponentë për orë dhe orëmatës,
artikuj dhe aksesorë për orë dhe artikuj të orëmatësve të cilat nuk janë të përfshira në klasë
të tjera, orë dhe instrumente tjera kronometrike, kronometër, kronografe (orë dhe
orëmatës), rripa ore, kurdisëse (orë dhe orëmatës), kutitë dhe kasa të prezantimit për orë
dhe orëmatës dhe stoli, orë me lëvizje dhe pjesë të tyre; stoli; gurë të çmuar dhe gurë
gjysmë të çmuar; metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; gjilpëra (stoli)

(111) 25569
(151) 15/10/2019
(181) 09/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1324
(732) Reebok International limited 4th floor,
11/12 Pall Mall, SW1Y 5LU London, UK
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 15 Çanta dhe valixhe
25 Rroba, mbathjet për këmbë, mbulesat për kokë
28 Topa, paisje fitnesi dhe paisje tjera sportive

(111)
(151)
(181)
(210)
(591)

25463
10/10/2019
10/10/2028
KS/M/ 2018/1325
Zezë, bardhë, hiri

(540)
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(732) ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Fatih Sultan
Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 58 Buyaka E
Blok Tepeüstü 41480 Ümraniye İstanbul ,
TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(511) 16 Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të
tjera; materialet e ambalazhimit dhe mbështjellës të bëra nga materialet plastike; setet e
shtypjes, pajisjet portative [kërkesat e zyrës], materiale lidhëse për librat dhe letrat;
materialet e shtypura, publikimet e shtypura, kalendarët e shtypur, fotografitë e shtypura,
tabelat e shtypura, afishet [shkrime], posterat; shkrime, rekuizitat e zyrës (përveç
mobiljeve); stilolapsa, lapsa; materiale për vizatim dhe materiale për artistë; ngjitëse për
shkrime dhe për qëllime shtëpiake; materiale instrukcionale dhe mësimore [me përjashtim
të aparatit]; makina zyre; ngjyrë për rul dhe brusha për ngjyrë
28 Lojëra dhe lodra përfshirë bazena me ajr dhe lodra vaske; lojëra të cilat luhen në
dhomat e lojërave; pajisje, makina dhe aparate për lojëra të ndryshme nga ato të përshtatura
për t'u përdorur me një ekran ose monitor të jashtëm përfshirë makinat e zbavitjeve të cilat
operojnë me monedha; lodra për kafshë shtëpiake; lodra për parqet e fëmijëve dhe këndet e
lojërave

(111) 25659
(151) 18/10/2019
(181) 10/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1326
(591) Zezë, bardhë, hiri
(300) 88050824 24/07/2018 US
(732) Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. 151
Lorong Chuan 02-01 New Tech Park
556741 Singapore, SG
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) THINKSHIELD

(511) 9 Program (Softuer) kompjuterik
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(111) 25603
(151) 16/10/2019
(181) 11/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1327
(591) e gjelbërt, e kuqe dhe e bardhë
(732) Papirun Sh.P.K. Johan V. Hahn, Nr.
14 Prishtinë, KS
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5,

(540)

(511) 32 Pije jo alkoholike, birra
33 Pije alkoholike
43 Furnizimi me ushqim me porosi; aktivitete shërbyese të pijeve; shërbime restorantesh
dhe kafaterishë; aktivitete shërbyese lëvizëse të ushqimit

(111) 25515
(151) 14/10/2019
(181) 12/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1331
(591) E GJELBERT DHE PORTOKALLI
(732) Bashkim Abdyli Pro-Data SH.P.K
Mati 1 Residio-3 Hy-B/9 Prishtinë, KS

(540)

(511) 42 Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe projektet që lidhen
me to; analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve
dhe programeve kompjuterike

(111) 25595
(151) 16/10/2019
(181) 12/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1332
(591) Ngjyra e gjelbër, vjollcë, e kuqe,
portokalli, e kaltër, e zezë, e bardhë
(732) MELTEM MODULER MOBILYA

(540)
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KOLTUK SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI Yenice Koy Mahallesi
Ova Caddesi No. 27 16419 Inegol/Bursa, TR
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena
Tereze 47/5, Prishtine
(511) 20 Mobilie, përkatësisht, tavolina, karrige, kolltuqe, divane, shtretër, dollape
rrobash, komodina me pasqyrë, komodina, tavolina të shkrimit dhe vizatimit; tavolina për
bartjen e pijeve (çajit); karrige që palosen; banak (tavolinë) jo prej metali; tavolina të punës
(jo prej metali); mobilie si sënduk; varëse; mbajtëse për pallto; rrota për mobilie lëvizëse, jo
prej metali; dyshekë; dyshekë pranverorë; jastëk; dyshekë dhe jastëk ajror, jo për qëllime
mjekësore; pasqyra; korniza për fotografi; pajisje të mobilieve, jo prej metali; pjesë të
mobilieve; këmbë të karrigeve, dërrasa shtesë të tavolinave, pushuese krahu; shtretër; baza
të shtretërve, korniza të shtretërve, mbajtëse/mbështetëse e pjesës së sipërme të shtratit;
mbulesa, përveç materialit të shtofit
35 Reklamim; menaxhim i biznesit dhe konsulencë organizative; kombinim, për
përfitimin e të tjerëve, i një shumëllojshmërie të mallrave, duke i mundësuar
konsumatorëve t’i shohin dhe blejnë në mënyrë të përshtatshme ato mallra, përkatësisht,
mobilie, përkatësisht, tavolina, karrige, kolltuqe, divane, shtretër, dollape rrobash,
komodina me pasqyrë, komodina, tavolina të shkrimit dhe vizatimit; tavolina për bartjen e
pijeve (çajit); karrige që palosen; banak (tavolinë) jo prej metali; tavolina të punës (jo prej
metali); mobilie si sënduk; varëse; mbajtëse për pallto; rrota për mobilie lëvizëse, jo prej
metali; dyshekë; dyshekë pranverorë; jastëk; dyshekë dhe jastëk ajror, jo për qëllime
mjekësore; pasqyra; korniza për fotografi; pajisje të mobiljeve, jo prej metali; pjesë të
mobiljeve; këmbë të karrigeve, dërrasa shtesë të tavolinave, pushuese krahu; shtretër; baza
të shtretërve, korniza të shtretërve, mbajtëse/mbështetëse e pjesës së sipërme të shtratit;
mbulesa, përveç materialit të shtofit (shërbimet e cekura mund të ofrohen nga dyqanet me
pakicë, dyqanet me shumicë, media elektronike, katalogët dhe metoda të tjera të ngjashme)

(111) 25768
(151) 04/11/2019
(181) 12/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1333
(591) Ngjyrë hiri (gri); e argjendtë panetone
877C
(732) Albanian Distribution & Development
sh.p.k Rruga Dhaskal Tod’hri Nr. 35
Kashar, Tiranë, AL
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena
Tereze 47/5, Prishtine

(540)
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(511) 32 Ujë mineral, Birrë, pije të tjera joalkoolike. Lëngje frutash, shurupe dhe
preparate të tjera për të bërë pije

(111) 25769
(151) 04/11/2019
(181) 12/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1334
(591) Ngjyrë hiri (gri), e argjendtë Panetone
877C
(732) Albanian Distribution & Development
sh.p.k Rruga Dhaskal Tod’hri Nr. 35
Kashar, Tiranë, AL
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena
Tereze 47/5, Prishtine

(540)

(511) 32 Ujë mineral, Birrë, pije të tjera joalkoolike. Lëngje frutash, shurupe dhe
preparate të tjera për të bërë pije

(111) 25767
(151) 04/11/2019
(181) 12/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1335
(591) Hiri (gri); e argjendtë Panetone 877C
(732) Albanian Distribution & Development
sh.p.k Rruga Dhaskal Tod’hri Nr. 35
Kashar, Tiranë, AL
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena
Tereze 47/5, Prishtine

(540)

(511) 32 Ujë mineral, Birrë, pije të tjera joalkoolike. Lëngje frutash, shurupe dhe
preparate të tjera për të bërë pije
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(111) 25851
(151) 18/11/2019
(181) 15/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1336
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Carl-Metz-Straße 1, 76185 Karlsruhe, DE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) Balea

(511) 3 Përgatitje për larje dhe zbardhim; përgatitje për pastrim, shkëlqim, çlyrim dhe
gërryerje; sapunë; parfumë, vajra esencialë, përgatitje për kujdes trupi dhe bukurie; locionë
floku; përgatitje për kujdes të dhëmbëve; peceta të ngopura me vajra esencialë për përdorim
kozmetik; peceta të ngopura me locionë për përdorim kozmetik; vajra dhe locionë, kremra,
pudra, kripëra banjoje, jo për qëllime mjeksore; xhelra për larje dhe dush, kremra për
bukuri të lëkurës dhe trupit; përgatitje për kujdes ndaj flokut, locion pas rrojes, Kolonj,
përgatitje, përfshirë kremra, xhelra dhe mus, për përdorim përpara, gjatë dhe pas rrojes,
shkumë rroje, xhelra për rroje, kremra për rroje, lapsa për rroje; përgatitje për largim
makjazhi; përgatitje për kujdes të gojës, jo për qëllime mjeksore; agjentë për heqje
rrudhash; përgatitje depilimi; takëme kozmetike (të mbushura); ujra mineral për qëllime
kozmetike; gurë shapi (antiseptik); përgatitje kundra djerse që aplikohet poshtë krahut
(produkte tualeti kundra djersës); vajra esencialë aromatikë, naturalë (vajra esencialë); spraj
për rifreskim të frymëmarrjes; esenca etereale; produkte kozmetikë për vetulla; lapsa për
vetulla; kripëra banjoje, jo për qëllime mjeksore; kripëra banjoje, kozmetike; përgatitje për
lyerje të mjekrës; dyll për mustaqe; shkumë deti; krem për zbardhim për lëkurë; përgatitje
zbardhimi për qëllime kozmetike; deodorantë për përdorim personal (artikuj parfumerie);
sapunë dezinfektantë; sapunë për largimin e erës së keqe; dru të parfumuar; substanca
parfumi për përdorim në lavanderi; eau de toilette; zbardhues flokësh, zbardhues
lavanderie; dyll për depilim; substanca ngjyruese për përdorim në tualet; bojra për përdorim
kozmetik; substanca për ngjyrosje flokësh; spraj për flokë; përgatitje për larje flokësh;
kremra për lëkurë (kozmetikë); përgatitje për kujdes të lëkurës (kozmetikë); vaj jasemini;
ngjitësa për paruke; ngjitësa për qëllime kozmetike; ngjitësa për qerpikë artificialë; parfume
dhe kolonja; eau de Colognes; produkte kozmetike; shkumësa kozmetikë me ngjyra; thonj
artificialë; qerpikë artificialë; vaj livandoje; livando; buzëkuqë; locionë për qëllime
kozmetike; bojra për fytyrë; qumësht bajameje për qëllime kozmetike; vaj bajameje; sapun
bajameje; sapunë mjeksorë; lecka pastrimi të ngopura me një përgatitje pastruese; misk
(artikuj parfumerie); llak thonjsh; përgatitje për kujdes ndaj thonjve; përgatitje
neutralizuese për onde permanente; vajra për kujdes të trupit dhe bukurisë; vajra për
qëllime kozmetike; vajra për qëllime pastrimi; përgatitje për dredhjen e flokëve; vajra
parfumerie; parfumë; xhelra për rripa lëkure për mprehje brisqe rroje; mendër për artikuj
parfumerie; esenca mendere; substanca aromatike natyrale për pije (vajra esencialë);
përgatije për shkëlqim për proteza dentare; pomadra për qëllime kozmetike; lule të thara
dhe erëza (substanca të parfumuara); përgatitje për pastrim në të thatë; përgatitje rroje;
sapunë rroje; gurë rroje (antiseptikë); locionë pas rroje; përgatitje tymuese (substanca të
parfumuara); shkopinj temjani; qumësht për pastrim për kujdes bukurie dhe trupi; përgatitje
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pastrimi; përgatitje pastrimi për proteza dentare; përgatitje dobësimi, kozmetikë; makjazhe;
përgatitje për makjazh; pudër makjazhi; maska bukurie; llustruesa për këpucë; sapunë
antidjersë; sapunë kundra erës së keqe të këmbëve; shampo; përgatitje për mbrojtje nga
rrezatimi diellor (përgatitje kozmetike për nxirrje nga dielli); pudër talk për përdorim për
tualet; produkte kozmetike për kafshë; shampo për kafshë; produkte për tualet (kujdes të
trupit); sapunë tualeti; forma të holluara parfumi; lecka, të ngopura me locione kozmetike;
vazelinë për qëllime kozmetike; pluhur larës (lavanderi); peroksid hidrogjeni për qëllime
kozmetike; mbushje pambuku për qëllime kozmetike; shopinj me pambuk për qëllime
kozmetike; zbutësa rrobash për lavanderi; produkte kozmetike për qerpikë; bojë për
qerpikë-vetulla; xhel për zbardhim dhëmbësh; kalkime zbukurimi për qëllime kozmetike;
vajra esencialë prej limoni; lecka larje të njomura të ngopura me përgatitje për kujdes
bukurie dhe trupi
5 Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje higjenike për përdorim mjeksor;
produkte dietike për qëllime mjeksore, ushqim për bebe; leukoplastë, materiale për lidhje
plage; përgatitje për mbushje dhëmbësh dhe material për forma për qëllime dentare;
dezinfektantë; përgatitje për asgjesim parazitësh; këpurdhëvrasësa, herbicide; përgatitje për
dobësim, mjeksore; ndihmësa për qëllimje mjeksore; alkol për qëllime mjeksore; alkol për
qëllime farmaceutike; produkte anestezike; antibiotikë; produkte antiparazitike; produkte
antiseptike; pambuk antiseptik; ndrydhës oreksi për qëllime mjeksore; byzylykë për qëllime
mjeksore; barna për qëllime mjeksore për njerëz; barna për qëllime veterinare; barna për
qëllime dentare; pambuk aseptik; lapsa për djegie të lëkurës/mishit (farmaci); përgatitje për
sy (për qëllime farmaceutike); kripëra banjoje për qëllime mjeksore; banjo flluskash për
qëllime mjeksore; banjo flluske, terapeutike; përgatitje bakterie për qëllime mjeksore ose
veterinare; përgatitje bakteriologjike për qëllime mjeksore ose veterinare; balsamë për
qëllime mjeksore; përgatitje balsamike për qëllime mjeksore; pambuk për qëllime
mjeksore; qetësuesa; përgatitje biologjike për qëllime mjeksore; përgatitje biologjike për
qëllime veterinare; përgatitje për pastrim gjaku; lapsa hemostatikë; hape në formë rombi
apo diamanti për qëllime mjeksore; produkte kimiko-farmaceutike; kontraceptivë kimikë;
përgatitje kimike për diagnostikim shtatzanie; përgatitje kimike për qëllime mjeksore;
përgatitje kimike për qëllime farmaceutike; përgatitje kimike për qëllime veterinare; peceta
higjenike; deodorantë për rroba dhe tekstile; deodorantë, jo për qëllime personale;
dezinfektantë për qëllime higjenike; detergjentë për qëllime mjeksore; substanca dietike për
qëllime mjeksore; pije dietike për qëllime mjeksore; ushqime dietike për qëllime mjeksore;
ilaçe për qëllime mjeksore; përgatitje prej proteine për qëllime mjeksore; enzima për
qëllime mjeksore; enzima për qëllime veterinare; përgatitje prej enzime për qëllime
mjeksore; glukozë për qëllime mjeksore; gomë për qëllime mjeksore; rripa për peshqir dhe
pelena higjenike; shkopinj hemostatikë; ngjitësa për proteza dentare; shirita ngjitës për
qëllime mjeksore; çajra bimor mjeksorë; barna kundër erës së keqe të këmbëve; barna
kundër djersitjes; hormone për qëllime mjeksore; brekë për mospërmbajtje; larguesa
insektesh; myshk Irandez për qëllime mjeksore; kapsula për qëllime mjeksore; çamçakëza
për qëllime mjeksore; përgatitje antiseptike; kompresa; shkopinj për lehtësim të
kokëdhimjes; tretësira për lente kontakti; tretësa për heqje të leukoplastëve ngjitës; locionë
për qëllime farmaceutike; përgatitje për rifreskim ajri; përgatitje për pastrim ajri; pije me
qumësht të maltuar për qëllime mjeksore; qumësht bajameje për qëllime farmaceutike; pije
mjeksore; infuzione prej bimësh mjeksore; përgatitje mjeksore për rritje floku; çajra
mjeksorë; bimë mjeksore; ujë deti për banjo mjeksore; yndyrë qumështi; brekë higjenike;
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tamponë për menstruacione; mentol; përgatitje për migren; shtesa minerale ushqimore; ujë
mineral për qëllime mjeksore; kripëra uji mineral; përgatitje për trajtim djegiesh; përgatitje
kundër formimit të kallove; përgatitje për lehtësim dhimbjesh të daljes së dhëmbëve;
peshqirë higjenik; shapka higjenike; baltë për banjo; baltë për qëllime mjeksore; përgatitje
për mbrojtje nga mola; letër mole; larësa goje për përdorim mjeksor; shtesa ushqimore për
qëllime mjeksore; vajra për qëllime mjeksore; përgatitje për asgjesim parazitësh; përgatitje
për shkatërim parazitësh; tableta për qëllime farmaceutike; mendër për qëllime
farmaceutike; leukoplastë për inflamacione të pjesës afër gishtit të madh të shputës së
këmbës; leukoplastë për qëllime mjeksore; përgatitje farmaceutike; përgatitje farmaceutike
për trajtimin e zbokthit; përgatitje farmaceutike për kujdes të lëkurës; përgatitje
farmaceutike dhe veterianre; fenol për qëllime farmaceutike; pilula për qëllime
farmaceutike; agjentë kundër këpurdhave (antimykotikë); përgatitje prej elemtësh gjurmues
për konsum njerëzor; përgatitje për sterilizim; kone me temjan; përgatitje tymuese për
qëllime mjeksore; përgatitje për pastrim për lente kontakti; takëme mjeksore për udhëtim
(sete me ilaçe); vaj kastori për qëllime mjeksore; melhemë për qëllime farmaceutike;
tableta me kripë amoni; kripëra për qëllime mjeksore; kripëra për banjo me uj mineral;
banjo oksigjeni; përgatitje për gjum; çaj dobësimi për qëllime mjeksore; shurupra për
qëllime farmaceutike; peceta higjenike për femra (produkte higjenike); melhelma për djegie
nga dielli; përgatitje për mbrojtje nga dielli për qëllime farmaceutike; mbushje pambuku
për ushqyerje me gji; shirita testi për qëllime mjeksore; ujra termalë (ujë shërues); tretësira
për qëllime mjeksore; dekstrozë për qëllime mjeksore; copa, të ngopura me locionë
farmaceutikë; larësa vagine; vazelinë për qëllime mjeksore; kuti të ndihmës së parë (të
mbushura); materiale për lidhje plage; përgatitje tretëse për qëllime farmaceutike; përgatitje
prej vitamine; shkopinj për djegie lythash; mbushje pambuku për qëllime mjeksore; pelena
për mospërmbajtje; copa të njomura për larje të ngopura me përgatitje farmaceutike;
përgatitje dezinfektuese dhe deoderizuese për të gjtiha qëllimet
8 Vegla që punohen me dorë; thika, pirunj dhe lugë të farkëtuara; makina rroje, elektrike
dhe jo-elektrike, brisqe rroje, makina rroje; takëme, veçanërisht për fëmijë, gjithashtu prej
materiali plastik; gërshërë për prerje thonjsh për bebe (elektrike ose jo-elektrike); lugë të
ndjeshme ndaj temperaturës; makinë elektrike për prerje floku; hekura, jo-elektrikë; sete
elektrikë për manikyr; pajisje elektrike ose jo-elektrike për depilim; kuti për makina rroje;
lima; aparatura për lustrim të thonjve (elektrike dhe jo-elektrike); aparatura për stilim floku
(që operohen me dorë, jo-elektrike); makina elektrike për qethje floku; prerëse floku
elektrike ose jo-elektrike; vegla dore jo-elektrike për bërje kaçurel floku; vegla dore për
drejtim floku; piskatore për heqje qimesh; gërshërë për prerje floku; sete për manikyr; lima
për thonj; lima për thonj (elektrike); shtytësa për lëkurën mbi thua; gërshërë për thonj
(elektrike ose jo-elektrike); prerëse thonjsh; pinca për thonj; pajisje për shpim veshi; sete
pedikyri; piskatore; pajisje lektrike dhe jo-elektrike për depilim; rrip lëkure për mprehje
brisku; takëme rroje
18 Lëkurë dhe imitime lëkure, dhe mallrat e bërë prej këtyre materialeve dhe që nuk
përfshihen në klasa të tjera; lëkurë dhe gëzofë kafshësh; baule dhe valixhe për udhëtim;
çadra, çadra dielli dhe bastunë; kamzhikë, pajime dhe takëme kuajsh; çanta për të mbartur
fëmijë; hobe për të mbartur bebe; çanta shpine, çanta, të përfshira në këtë klasë; çanta për
ndërrimin e pelenave; artikuj për nevoja udhëtimi, të përfshirë në këtë klasë; valixhe të
vogla, kuti dokumentash; çanta larje për higjenë ditore të pacientëve; çanta për kamping;
çanta rrjetë të hapura në krye; çanta për të bërë pazar; çanta dore; çanta beli; çanta për
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plaçka udhëtimi; çanta për artikujt e bukurisë së trupit; çanta tualeti, kuti tualeti; çanta me
artikuj tualeti për udhëtim (mallra lëkure); çanta udhëtimi; çanta shpine; artikuj për kuaj;
kuti prej lëkure ose lëkure artificiale prej materiali fibroz; këllëve çelësash (mallra prej
lëkure); çanta me kastor; qese paketimi, mbulesa, këllëfë prej lëkure; kuti tualeti që shiten
bosh; qese kostumi
21 Pajisje dhe enë shtëpiake dhe kuzhine; krëhëra dhe sfungjerë; furça (përjashtuar ato të
përdorura për pikturë); materiale për bërje furçash;artikuj për qëllime pastrimi; lesh çeliku;
qelq i papunuar ose gjysmë i punuar (përjashtuar qelqit të përdorur në ndërtim); artikuj prej
qelqi, porcelani dhe argjile, që nuk përfshihen në klasa të tjera; pjata, pjata për ngrohje (enë
të izoluara për ushqim), kupa me hundëz; vaska për bebe (të mbartshme); ngrohësa
shishesh për fëmijë (jo-elektrike); furça për pastrim shishesh; furça dhëmbësh; furça floku;
mbajtëse shishesh; kuti për mbajtje ushqimi të një vakti; kuti frigoriferike; enë për të
mbajtur ngrohtë ushqimin (enë të izoluara); furça për pudër; kosha mbeturinash; aparatura
për heqje makjazhi, jo-elektrike; avullues aerosol, jo për qëllime mjeksore; sita hiri (artikuj
shtëpiakë); furça për vetulla; gota me fron; dërrasa për hekurosje; furça për kujdes të trupit
dhe bukurisë; artikuj furçash; furça prej porcelani, qeramike ose qelqi; pjata një
përdorimshme; kova akulli; furça elektrike, përjashtuar pjesët e makinerive; krëhëra
elektrikë; damixhanë; enë për qëllime shtëpiake ose kuzhinë; mbajtëse peshqirësh; shufra
për peshqirë dhe unaza për peshqirë; pajisje shtëpiake;doreza shtëpiake; sfungjerë për
fërkim lëkure; kurthe për insekte; enë izoluese; shishe izoluese; furça për stukim; krëhëra
(të ashpër); këllëfë për krëhëra; produkte qeramike për përdorime shtëpiake; shporta për
përdorime shtëpiake; vegla kozmetike; çanta ftohëse; çanta, kuti ftohëse, të mbartshme, joelektrike; aparatura uji për pastrim të dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve; furça thonjsh;
gota prej letre ose plastike; avulluesa parfumi; aparatura dhe makineri shkëlqimi, joelektrike, për qëllime shtëpiake; kuti të pudrës; pufe të pudrës; furça rroje; mbajtëse të
furçave të rrojes; enë për tymosje/pirje duhani; pajisje pastrimi që operohen me dorë; lecka
pastrimi; pjata; lugë këpucësh; furça këpucësh; aparatura për pastrim këpucësh, joelektrike; hekur i këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (për të futur këpucët në kallëp);
sfungjerë për përdorim shtëpiak; mbajtëse sfungjeri; kuti sapuni; mbajtëse, pjata sapuni;
makineri për shpërndarje sapuni; aparatura tualeti (kujdes të trupit); mbajtëse letër tualeti;
makineri shpërndarëse të letërës higjenike; sfungjerë tualeti; enë për pije; gota pije; dërrasa
për të larë; vaska; furça dhëmbësh, eleltrike; pe për të pastruar dhëmbët; kruese dhëmbësh;
enë për kruese dhëmbësh
24 Tekstile dhe mallra të bërë prej tekstili, të përfshirë në këtë klasë; mbulesa krevati dhe
tavoline; batanije ku qëndron bebja, jorganë, kuverta për shtretër; mbulesa mbrojtëse për
ulëset e fëmijës; shtupa; rrjeta kundër mushkonjave; lecka prej materiali tekstil për largim
makjazhi; peshqirë për banjo, përjashtuar veshjet; materiale pambuku; mbulesa krevati prej
letre; shtroje krevati; mbulesa krevati (shtroje); mbulesa për jastëkë; perde dushi prej
materiali tekstil ose fije plastike; shtretër të hollë të mbushur që mbështillen me një
mbulesë të heqëshme; materiale që mbulojnë shtresën e mbrendshme të diçkaje; materiale
që mbulojnë shtresën e brendshme të këpucëve; fanellata; punime thurje për qëllime
tekstili; të linjta për shtëpi; tekstile për shtëpi; mbulesa dysheku (veshje dysheku); këllëfë
shilteje; këllëfë jastëku zbukurimi; mbulesa dysheku; rrjeta për mbrojtje nga mushkonjat;
batanije me stof skoces ;thasë për fjetje (çarçafë të qepur në një thes); materiale mëndafshi;
peshqirë fytyre prej tekstili; peshqirë tekstili; mësalla tekstili; materiale tekstili; materiale
tekstili për këpucë; shami tekstili; çarçafë (shtroje krevati); materiale të linjta; materiale të
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linjta (të përpunuara); doreza për larje
25 Veshje, kepucë-sandale, veshje koke; brekë-pelena për bebe (veshje); pelena për bebe
prej materiali tekstil; ndërresa për bebe; veshje bebeje; pelerina shiu; shallra për në qafë;
gjimbajtëse; gjimbajtëse për ushqim me gji; pjesë të brendshme të këpucëve; kapele të
thurura, çorape të shkurtra, këpucë për bebe; kostume banjoje; brek banjoje; rroba banjoje;
kapuç banjoje; sandale banjoje; këpucë banjoje; shallra me ngjyra që lidhen në qafë (shallra
për qëllime veshje); veshje prej letre; qafore gëzofi (veshje); rrobë e puthitur pas trupit që
vishet në mish; jelek grash; kapuçë dushi; tabanë të brendshëm këpucësh; shami për në
xhep të xhaketës; galloshe; këpucë me qafa pa lidhësa; rripa mesi me xhepa për para
(veshje); mbrojtëse kundra rrëshqitjes për këpucë; rripa (veshje); veshje gjimnastikore;
këpucë për gjimnastikë; doreza (veshje); pandofla; kombinime brekë e kanotjere
(ndërrresa); këmisha; pjesë shtesë këmishash; këmisha; jaka këmishe (të pangjitura);
askota; krahëza; korse; xhaketa; fanella me mëntë të gjata; kapele të vogla (veshje koke);
kapuçë; xhupa të lehtë; vello për në kokë dhe gjoks; jelek grash si ndërresë (mbulesa
korshes); korse; jaka (veshje); kollare; kravata; grykashkë, jo prej letre; veshje lëkure;
ndërresa; ndërresa (që thithin djersën); veshje dalluese të shoqatave; mansheta këmishe
(veshje); jelek grash; rroba peshqir; këllëfë gëzofi për duar (veshje); kapuçë të leshtë;
kapele uniforme; veshore (veshje); kominoshe; pantofla për qilimë; pizhama; sandale;
veshje grash e Azisë së Jugut; sargi, shirita që vishen shpatull-brez; ndërresa nate; maska
gjumi; vello (veshje); kilota; tabanë këpucësh; përparëse (rroba); mbushje absorbuese që
vihen në veshje për mbrojtje nga djersa; këmisha të mbrendshme grash; çorape; aski
çorapesh; shirita për në kokë (veshje); këpucë prej cohe (espadrilles); gëzof që vihet rrotull
qafës deri në gju poshtë (fur shawls); rroba banje; këpucë plazhi; llastika çorapesh; çorape
grash; çorape grash (për thithje djerse); themra çorapesh; aski çorapesh grash; geta të
bashkuara me brekë per gra; bluza pambuku të lirshme të rënda për ushtrime; bluza me
mëngë të shkurtra pa jakë; ndërresa; të mbrendshme (për thithje djerse); mbathje; ndërresa;
çorape që mbulojnë pulpën; të brendshme (veshje); veshje të thurura (veshje)
26 Dantellë dhe qëndisje, fjongo dhe kordonë; kopsa, gremça dhe syçka, gjilpëra me kokë
dhe grepe; rripa për sigurinë e fëmijës; paramanë; shirita për të mbajtur flokët, karfica për
flokë, kapse flokësh, zbukurime për flok; sumbulla (karfica zbukurimi); zbukurime të
qepura (kinkaleri); fjongo dhe shirita për fustane; karfica zbukurimi (pajisje shtesë për
veshje); mjekra fallco; mustaqe fallco; pendë (pajisje shtesë për veshje); kapele për
ngjyrosjen e flokëve; gjilpëra për flok; rrjeta për flokë; shirita për të mbajtur flokët;
gërsheta flokësh; lule artificiale; fruta artificiale; rripa për drejtimin e ecjes së fëmijëve;
bigodi, jo-elektrike; letër për bërje kaçurrel flokun; kuti gjilpërash; kuti me artikuj për
qepje; gjilpëra për dredhje; paruke; paruke; paruke e voglë; shirita, gajtanë, korda,
bishtaleca (stoli)
32 Ujra mineralë dhe ujra të gazuar dhe pije të tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lëngje
frutash; shurupra dhe përgatitje të tjera për bërje pije; ekstrakte frutash jo-alkolikë; pije
frutash jo-alkolike; pije jo-alkolike; lëng molle (lëng fruti i pafermentuar) (lëng molle i
pafermentuar); sherbete për pije; tableta sherbeti për pije; lëngje perimesh (pije); pije
izotonike; limonada; pije prej hire; ujë i gazuar; ujë me gaz; sorbeta (pije); ujë tavoline; ujra
(pije)
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(540) Balea

(511) 11 Aparatura për qëllime ndriçimi, ngrohje, gjenerim avulli, gatimi, ftohje, tharje,
ventilimi, furnizimi me ujë dhe higjenike; ngrohësa, elektrikë, për shishe ushqimi për
foshnje; shishe uji të ngrohtë; drita nate për fëmijë; drita nate elektrike; avulluesa; ulëse për
në banjë për fëmijë; ulëse tualeti të ngritura; uturakë të mbartshëm për fëmijë; tasa-kapuç
për tharje flokësh; jastëkë me ruajtje nxehtësie, jo për qëllim mjeksore; instalime banjoje;
ngrohësa dysheku; bide; aparatura për rrezitje [shtretër dielli]; drita për pemë Krishtlindje,
elektrike; impjante për gjenerim avulli; larguesa rrudhash të rrobave nëpërmjet avullit;
aparatura dezinfektimi; makineri shpërndarëse dezinfektanti për banjo; aparatura për largim
të erës së keqe, jo për përdorim personal; aparatura distilimi; koka dushi; aparatura dhe
makineri akulli; freskuese elektrike për përdorim personal; çajnikë elektrikë; drita
flakuritëse për kohë të shkurtër; abazhurë tavolinë me formë të rrumbullakët; ngrohësa për
këmbë, elektrikë ose jo-elektrikë; aparatura avulli për fytyrë [sauna]; aparatura për ftohje
pije; tharëse flokësh; tharëse duarsh për tualete; aparatura të ajrit të ngrohtë; batanije,
elektrike, jo për qëllime mjeksore; furra me ajër të nxehtë; makineri kafeje, elektrike;
instalime për ajër të kondicinuar; pajisje dhe instalime ftohëse; enë ftohëse; dollapë ftohës;
llampa elektrike; fanarë për ndriçim; aparatura për largim të erës së keqe; aparatura dhe
makineri për pastrim ajri; tharëse ajri; instalime të saunës; vaska me ndenjëse; shatërvanë;
soba; kabina për banja turke, të mbartshme; llampa për rreze ultravjollcë, jo për qëllime
mjeksore; aparatura për filtrim uji; instalime ftohëse për ujë; instalime për pastrim uji;
aparatura për marrje uji; qese sterilizimi njëpërdorimshme; aparatura për shtjella uji
14 Metale të çmuara dhe alizhet e tyre; stoli të çmuara, gurë të çmuar; instrumenta
horologjikë dhe kronometrikë, unaza [stoli të çmuara ], byzylykë këmbe, stoli të çmuara
mode; varëse çelësash; hajmali [stoli të të çmuara]; karfica [stoli të çmuara]; byzylykë [stoli
të çmuara]; ora dore; karfica zbukurimi [stoli të çmuara]; fije prej metali të çmuar [stoli të
çmuara]; gurë gjysmë të çmuar; varëse qafe [stoli të çmuara]; kuti prej metali të çmuar;
zinxhirë [stoli të çmuara]; kapëse kravate; gjilpëra kravate; butona manshetash; medalje;
medaljonë [stoli të çmuara]; monedha; vath; perla [stoli të çmuara]; rruaza për bërje stoli të
çmuara; unaza çelësash [xhingla ose medaljonë]; kuti për stoli të çmuara [kuti]; gjilpëra
ornamentale; ornamente për këpucë prej metalesh të çmuara; ora dielli; rripa ore; kuti për
orë- dhe bërje ore; kuti për ora [prezentime]; ora me alarm
20 Mobilje, pasqyra, korniza për piktura; rafte për ruajtje; karroca çaji; borde ekspozimi;
dollapë mjeksorë; orendi me fryrje; guacka të gocave deti; perde bambuje; rrethakë, jo prej
metali të çmuar, për kontinierë; armatura shtrati, jo prej metali; shtretër; shtroje, përjashtuar
të lintat; korniza pikturash; zbukurime prej plastike për artikuj ushqimor; kuti prej druri ose
plastike; ndarëse ambientesh [orendi]; karrige për floktore; varëse, jo prej metali, për
kremastar; varëse perdesh; mbajtëse perdesh, jo prej material tekstili; pasqyra dore [pasqyra
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tualeti]; dollapë peshqirësh [orendi]; pajisje për shpërndarje peshqirësh, të fiksuara, jo prej
metali; mbulesa për veshje [ruajtje]; mbajtëse kapelesh; byzylyk identifikimi, jo prej metali;
pllaka identiteti, jo prej metali; grila të mbrendshme tekstili për drtare; grila të brendshme
për dritare [tenda] [orendi]; sëndukë, jo prej metalesh; jastëkë; varëse palltosh; varëse
rrobash, jo prej metali; manekinë; portmanto; doreza sferike dyersh, jo prej metali; sëndukë
me sirtarë; mbështetëse; nënkresa; kanistra për rroba [kosha]; kosha, jo prej metali; artikuj
shportarie; çelësa prej karte plastike, jo të koduara dhe jo magnetike; banakë [tavolina];
kolltukë; jastëkë ajri, jo për qëllime mjeksore; ndenjëse prej ajri, jo për qëllime mjeksore;
dyshek prej ajri, jo për qëllime mjeksore; karrige ergonomike për masazh ulur; tavolina
masazhi; struktura të lëvizëshme [zbukurim]; mbushje rrethore që vihet në qafë; strofulla
për shtretër fëmijësh ose karroca fëmijësh; parete ndarëse [orendi]; perde me rruaza për
zbukurim; kremalierë [orendi]; grila prej druri ose bambuje; stola; tabela sinjalizimi prej
druri apo plastike; mbajtëse çadrash; thasë gjumi për kamping; dërrasa për varje çelësash;
dollapë rrobash; mbulesa për rroba [gardërobë]; divanë; karrige plazhi prej thupre; karrige;
tryezë tualeti; xhama të argjendë [pasqyra]; vitrina [orendi]; platforma të ndryshueshme me
rombe [peceta] që montohen në mur; lavamanë [orendi]; shtretër prej uji, jo për qëllime
mjeksore; objekte reklamuese të fryrëshme; tapetë për ndërrim pelenash për fëmijë; djepër;
xhingla të vogla të varura në derë/dritare që bëjnë zhurmë të lehtë me valëvitje [zbukurime]
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(540) dm

(511) 1 Kimikate të përdorur në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi,
kopshtari dhe pylltari; plehra organikë; kompozime për fikje zjarri; substanca kimike për
ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitësa të përdorur në industri; agjentë
reduktimi; agar-agar; karbonë të aktivizuar; shap; leshterikë (plehra); kripëra të metaleve
alkalinë; alkol; amoniak; ujë i acidifikuar për ringarkim baterish; açeton; përgatitje
bakteriale ndryshe nga ato për përdorim mjeksor dhe veterinar; përgatitje bakteriologjike
ndryshe nga ato për përdorim mjeksor dhe veterinar; mastik shartimi për pemë; përgatitje
pa ngjitës për shartim; dyll shartimi për pemë; katalizatorë biokimikë; kultura biologjike
indi ndryshe nga ato për qëllime mjeksore dhe veterinare; përgatitje biologjike (ndryshe nga
ato për qëllime mjeksore dhe veterinare); argjilë që grafullon për hidrokulturë (substratë);
kimikate organike për zbardhim; përzierje plehrash; përgatitje për përmirësimin e tokës;
përgatitje për kursim karburanti; kimikate për kopshtari (përjashtuar këpurdhëvrasësit,
herbicidet, insekticidet dhe parazitvrasësit); kimikate për pylltari përjashtuar
këpurdhëvrasësit, herbicidet, insekticidet dhe parazitvrasësit; kimikate të përdorur në
fotografi; kimikate bujqësore (përjashtuar këpurdhëvrasësit, shkatërruesit e farës së keqe,
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herbicidet, insekticidet dhe parazitvrasësit); kimikate që ngopin tekstilet; kimikate që
ngopin lëkurën për lëkurë; përgatitje për kondesim kimikati; kimikate për rinovim lëkure;
reagentë kimikë (të ndryshëm nga ato për qëllime mjeksore dhe veterinare); shtesa kimike
në karburantin e motorit; shtesa kimike për vajra; ujë i distiluar; përgatitje diagnostikuese,
të ndryshme nga ato për qëllime mjeksore ose veterinare; plehra organikë; pleh organik për
bujqësi; përgatitje për heqjen e smërçit, të tjera nga ato për qëllime shtëpiake; zhvilluesa
fotografikë; kimikate që mbrojnë lëkurën nga depërtimi i ujit; përgatitje për mbrojtje nga
lagështia, përjashtuar bojrat, për masoneri; kimikate për mbrojtje tekstilesh; kompozime për
fikje zjarri; përgatitje për mbrojtje nga zjarri; karbon ose filtera; materiale filtrimi
(përgatitje kimike); materiale filtrimi (substanca minerale); materiale filtrimi (substanca
bimore); përgatitje filtrimi për industrinë e pijeve; tretësira për fiksim (fotografi); kimikate
për parandalimin e njollave për përdorim në pëlhura; emulsione për përdorim fotografik;
letër fotografike; kundërngrirës; xhelatinë për qëllime fotografike; substanca për rrezitje;
përzierje për ngjitje të qelqit; shkëmbyesa joni (kimikate); çinkustruesa; anti-inkustrantë;
ngjitësa për riparimim të artikujve të thyer; përgatitje pastrimi; acid karbonik; përzierja
plehrash; ëmbëlsues artificialë (përgatitje kimike); pllaka fotografike të sensibilizuara; film
kinematografik, i sensibilizuar por jo i ekspozuar; cohë e sensibilizuar për fotografi; pllaka
fotosensitive; filma të sensibilizuar, të paekspozuar; letër e sensibilizuar; substanca për
parandalimin e çarjeve në çorapet e grave; ruejtësa lulesh; përgatitje për rregullimin e rritjes
së bimëve; kimikate për parandalim kondensimi; dherishte; hormone për nxitjen e pjekjes
së frutave; vajra për ruajtjen e ushqimit; fosfate (plehra); përgatitje kimike për tymosjen e
mishit; kompozime për riparimin e gomave; mastikë për goma; kompozime për riparimin e
komardareve të gomave (goma); klorur amoni; acid hidroklorik; kripë, e papërpunuar;
kripëra (përgatitje kimike); kripëra (fertilizuesa); ngjitës për këpucë; letër vetndryshuese e
tonalitetit (fotografi); sililkate; silikone; përgatitje për heqje të letrave të murit; ngjitës për
letra muri; kripëra tonifikuese (fotografi); banjo tonifikuese (fotografi); torfë (fertilizues);
torfë për kopshtari; akull i thatë (dioksid karboni); substancë ngjitëse e shpërndarë në degë
për të kapur zogjtë e vegjël; përshpejtuesa vullkanizimi; përgatitje vullkanizimi; përgatitje
për zbutje uji; përgatitje për pastrim uji
2 Bojra, vernike, llakra; lëndë ruajtëse kundrejt ndryshkut dhe prishjes së drurit; lëndë
ngjyruese; lëndë fiksuese; rrëshira natyrale të papërpunuara; metale në formë flete dhe
pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë; bojra; lëndë fiksuese; kompozime për
printim (bojë); bojë për printim; emaluesa (vernikë); ngjyruesa; bojra për këpucë; bojra,
ngjyruesa; ngjyruesa për pije; glazura (bojra, llakra); veshës druri (bojra); përgatitje kundragërryerjes; llakra; ngjyruesa për ushqim; përgatitje mbrojtëse për metale; letër për ngjyrosje
të vezëve të Pashkëve; ruejtësa kundra dryshkut; terpentinë (hollues për bojra); toner për
makina fotokopjimi; fishekë me toner (të mbushur) për printera dhe fotokopje; holluesa për
bojra; holluesa për llakra; tempera; karamel (ngjyrë për ushqim)
3 Përgatitje për zbardhim dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; përgatitje
pastrimi, lustrimi, fërkimi dhe gërryerje; sapunë; artikuj parfumerie, vajra esencialë,
produkte kozmetikë, locion flokësh; pasta dhëmbësh; tretësira për fërkim; largues
makjazhi; përgatitje nga aloe vera për qëllime kozmetike; kundradjersë (produkte tualeti);
aromatikë (vajra esencialë); sprej për rifreksim frymëmarrje; esenca eteriale; vajra
esencialë; produkte kozmetikë për vetulla; lapsa për vetulla; kripëra banjoje, jo për qëllime
mjeksore; përgatitje kozmetike për banjo; balsamë, të ndryshëm nga ato për qëllime
mjeksore; bojra për mjekër; dyll mustaqesh; shkumë deti; kremra për zbardhje lëkure;
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përgatitje për zbardhim (çngjyruesa) për qëllime kozmetike; përgatitje për zbardhim për
lavanderi; lustruesa për orendi dhe dysheme; dyll për dysheme parketi; deodorantë për
kafshë shoqëruese; deodorantë për njerëz ose kafshë; sapun dezinfektant; sapun deodorant;
detergjentë të ndryshëm nga ato për përdorim në operacionet e prodhimit ose për qëllime
mjeksore; dru me erë të këndshme aromatike; aromatizues të thatë për parfumimin e të
linjtave; ujë me erë të këndshme aromatike; përgatitje depiluese; dyll depilues; përgatitje
për largimin e smërçit për qëllime shtëpiake; ngjyrues për qëllime tualeti; përgatitje për
largimin e ngjyrës; bojra kozmetike; lyra për qëllime kozmetike; përgatitje për largimin e
lyrës të ndryshme nga ato për përdorim në proçeset e prodhimit; larguesa të njollave;
glazurë për lavanderi; glazurë niseshteje për qëllime lavanderie; përgatitje zbutëse
(niseshteje); bojë flokësh; spraj për flok; locionë për flok; kremra për lëkurë (produkte
kozmetike); përgatitje për kujdes të lëkurës (produkte kozmetike); këna (ngjyruesa për
produkte kozmetike); ngjitësa për fiksim të flokut falls; ngjitësa për qëllime kozmetike;
ngjitësa për fiksim të qerpikut falls; produkte kozmetike; takëme kozmetike; lapsa
kozmetikë; thonj falls; qerpikë falls; përgatitje për heqje llaku; përgatitje për zbardhim
lëkure; dyllra për lëkurë; ruejtësa për lëkurë (dyllra); shkëlqyesa buzësh; buzëkuqë;
larguesa dylli për dysheme (përgatitje fërkimi); locionë për qëllime kozmetike; aromatizues
ajri; xhelra masazhi, të ndryshëm nga ato për qëllime mjeksore; sapunë mjeksorë; coha të
ngopura me një detergjent për pastrim; përgatitje për heqjen e bllokimeve të kullimit;
përgatitje për shkëlqim të gjetheve të bimëve; përgatitje për pastrime intime për qëllime
higjenike apo heqjes së erës së keqe (artikuj tualeti); larësa goje, jo për qëllime mjeksore;
zbukurime ngjitëse në thonj; llak për thonj; përgatitje për kujdes të thonjve; tretësirë
hidroksid natriumi; neutralizuesa për onde permanente; vajra për qëllime tualeti; vajra për
qëllime kozmetike; vajra për qëllime pastrimi; përgatitje valëzimi për flok; vajra për
parfumë dhe aromë; artikuj parfumerie; parfumë; kremra lustrues; përgatitje lustrimi;
lustruesa protezash; pomadra për qëllime kozmetike; lule të thata dhe erëza (aromatizues);
përgatitje për pastrim në të thatë; përgatitje pastrimi; përgatitje për rroje; sapunë rroje; gurë
rroje (regjësa); produkte për pasrroje; përgatitje tymuese (parfumë); shkopinj temjani;
lëngje për pastrim xhami të përparmë; qumësht pastrues për qëllime kozmetike; përgatitje
pastrimi; përgatitje për pastrim protezash; përgatitje për heqje të dryshkut; përgatitje
kozmetike për qëllime hollimi; përgatitje gërryese; letër zumpare; makjazh; përgatitje për
makjazh; pudër makjazhi; letër zmerile; maska bukurie; krem për këpucë; lustër për
këpucë; dyll për këpucë; sapun kundradjersë; sapunë; sapunë për djersë të këmbëve;
shampo; përgatitje për mbrojtje nga dielli; përgatitje për rrezitje në diell (produkte
kozmetike); niseshte për qëllime lavanderie; përgatitje për pastrim të letrës së murit;
terpentinë, për çlyrim; produkte kozmetike për kafshë; shampo për kafshë shoqëruese;
artikuj tualeti; sapun tualeti; forma të hollura parfumi; shampo të thata; përgatitje tharëse
për makinë larëse të enëve; shami letre të ngopura me locionë kozmetikë; lëndë për larje
për përmirësimin e pamjes së rrobave; përgatitje për njomje të rrobave; përgatitje
lavanderie; peroksid hidrogjeni për qëllime kozmetike; mbushje pambuku për qëllime
kozmetike; shkopinj me pambuk për qëllime kozmetike; zbutësa rrobash (për përdorim në
lavanderi); përgatitje kozmetike për qerpikë; bojë për qerpikë-vetulla; xhelra për zbardhje
të dhëmbëve; pasta dhëmbësh; kalkime zbukurimi për qëllime kozmetike
4 Vajra dhe lyra industrialë; lubrifikantë; përbërje për thithje pluhuri, njomje dhe lidhje;
lëndë djegëse (përfshirë benzinë për motor) dhe lëndë djegëse për driçim; qirinj, fitilë për
ndriçim; benzinë (lëndë djegëse); dyll blete; lëndë e djegshme e gaztë; dru zjarri; naftë;
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alkol për përdorim të përgjithshëm, por jo për pije; lëndë djegëse; qirinj për pemën e
krishtlindjeve; qirinj aromatikë; energji elektrike; përgatitje për largim pluhuri; lyra për
ndriçim; qirinj të hollë; lyrë për lëkurë; ruejtësa për lëkurë (vajra dhe lyra); vaj për ruajtjen
e lëkurës; lëndë djegëse për ndriçim; lëndë djegëse minerale; vaj motori; drita nate (qirinj);
fishek letre për ndriçim; lubrifikantë; lyrë për këpucë; përgatitje prej vaji soje për trajtim jo
ngjitës të enëve të gatimit; kompozime për mbajtje nën kontroll të pluhurit në sipërfaqje të
pluhurosura; lëndë djegëse motorike; dyll për ndriçim
5 Përgatitje farmaceutike dhe veterinare; përgatitje higjenike për qëllime mjeksore;
ushqim dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim mjeksor ose veterinar, ushqim për
bebe; shtesa ushqimore dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplastë, materiale për fashatim;
material për mbushje dhëmbi, dyll dentar; dezinfektantë; përgatitje për asgjesimin e
parazitëve; këpurdhëvrasës, herbicide; analgjezikë; anestezikë; antibiotikë; antiseptikë;
pambuk antiseptik; ndrydhësa oreksi për qëllime mjeksore; byzylykë për qëllime mjeksore;
barna për qëllime njerëzore; barna për qëllime veterinare; barna për qëllime dentare; lëndë
gërryese për qëllime farmaceutike; lapsa kaustikë; larësa sysh; açetate për qëllime
farmaceutike; brekë-pelena për bebe; ushqim për bebe; pelena për bebe; kripëra banjoje për
qëllime mjeksore; përgatitje banjoje, mjeksore; përgatitje terapeutike për banjo; fibra;
bandazhe për fashatim; barna qetësues; përgatitje biologjike për qëllime mjeksore;
përgatitje biologjike për qëllime veterinare; barna pastrues; produkte ëmbëltoreje,
mjeksore; tableta për nxirrje; përgatitje kimiko-farmaceutike; kontraceptivë kimikë;
përgatitje kimike për qëllime mjeksore; përgatitje kimike për qëllime farmaceutike;
përgatitje kimike për qëllime veterinare; inde kirurgjikale; implante kirurgjikalë (inde të
gjallë); peshqirë higjenikë; deodorantë, të ndryshëm nga ato për njerëz apo për kafshë;
deodorantë për rroba dhe tekstile; dezinfektantë për qëllime higjenike; detergjentë për
qëllime mjeksore; pije dietike të përshtatura për qëllime mjeksore; substanca dietike të
përshtatura për përdorim mjeksor; ushqim dietik i përshtatur për përdorim mjeksore;
përgatitje albuminoze për qëllime mjeksore; përgatitje prej enzimash për qëllime mjeksore;
përgatitje prej enzimash për qëllime veterinare; fermente për qëllime farmaceutike; lyra për
qëllime mjeksore; lyra për qëllime veterinare; letra për kapjen e mizave; lapsa hemostatikë;
ngjitësa për proteza; përgatitje për hemorroide; përgatitje për shkatërim të kërpurdhave të
kalbëzimit të drurit në të thatë; leukoplastë; ilaç për djersitje; hormone për qëllime
mjeksore; ilaç për drithëra; produkte për të mbajtur larg qentë; locionë për qen; insekticide
të lëngshme për qen; vaksina; brekë, thithëse, për mospërmbajtje; insekticide; produkte për
të mbajtur larg insektet; lubrifikantë intimë; sprej ftohës për qëllime mjeksore; çamçakëza
për qëllime mjeksore; germicide; kompresa; lapsa për kokëdhimbje; çajra bimorë për
qëllime mjeksore; tretësira për përdorim me lente kontakti; përgatitje për pastrim ajri; pije
mjeksore; bimë mjeksore; infuzione mjeksore; përgatitje mjeksore për rritjen e flokut; çajra
mjeksorë; ujë deti për banjo mjeksore; yndyrë e bagëtisë;artikuj për kokëdhimbje; shtesa
ushqimore minerale; ujra mineralë për qëllime mjeksore; kripëra uji mineral; përgatitje për
trajtimin e djegieve; përgatitje për kallo; përgatitje për heqjen e erës së keqe; përgatitje për
të ndihmuar daljen e dhëmbëve; përgatitje për pastrime intime (për qëllime mjeksore);
përgatitje për reduktim të aktivitetit seksual; përgatitje për asgjesim parazitësh; mbushje
higjenike; brekë higjenike; baltë për banjo; sediment mjeksor (baltë); përgatitje për
mbrojtje nga mola; letër për mbrojtje nga mola; larësa goje për qëllime mjeksore; shtesa
ushqimore; ilaçe qetësuese për nerva; vajra mjeksore; qafore antiparazitike për kafshë;
përgatitje antiparazitike; paraziticide; përgatitje farmaceutike; përgatitje farmaceutike për
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kujdes të lëkurës; përgatitje sterilizimi; shkopinj tymues; përgatitje tymuese për qëllime
mjeksore; përgatitje për pastrim lente kontakti; kuti mjeksore (të mbartshme) (të
mbushura); pomadra për qëllime farmaceutike; kripëra për qëllime mjeksore; kripëra për
banja me ujë mineral; barna për gjumë; ilaçe seroterapeutikë; pjesë me material absorbues
për higjenë të femrës (higjenike); pomadra për djegie nga dielli; përgatitje për djegie nga
dielli për qëllime farmaceutike; mbushje gjoksi për të mbajtur teshat e thata dhe të pastra;
cigare pa duhan për qëllime mjeksore; tamponë për qëllime higjenike; peceta të ngopura me
locionë farmaceutikë; përgatitje për asgjesim parazitësh; vrasës së farave të këqija; larësa të
vaginës; kuti të ndihmës së parë (të mbushura); materiale për fashatim; fashatime
kirurgjikale; vata absorbuese; tretës për qëllime farmaceutike; përgatitje veterinare;
përgatitje prej vitaminash; lapsa për lytha; vata për qëllime mjeksore; pelena për
mospërmbajtje; sheqer për qëllime mjeksore
7 Makineri dhe vegla makinash; motorë dhe motorë me djegie të brendshme (përvec
automjeteve tokësorë); makineri shitëse automatike; motorë, të ndryshëm nga ato për
automjete tokësorë; makineri që bëjnë pije të gazuara; makineri që bëjnë ujë mineral;
pompa ajrimi për akuarium; makineri për prerjen e bukës; inkubatorë për vezë; makineri
hekurosje; pastruesa me avull; hapësa konservash (elektrike); dinamo; dinamo biçikletash;
furça, që operojnë në mënyrë elektrike; bluejtësa/copëtuesa, elektrikë, për qëllime
shtëpiake; gjeneratorë elektriciteti; makineri për përgatitje pije, elektromekanike; makineri
për përgatitje ushqimi, elektromekanike; motorë elektrikë (përjashtuar ato për automjete
tokësorë); pistoleta për lyerje me bojë (pistoleta të furçës me ajër); filtera (pjesë për
motorë); presa frutash (elektrike) për qëllime shtëpiake; makineri kulluese për perime;
makina larëse enësh; pastruesa me presion të lartë; mulli kafeje, të ndryshëm nga ata që
operojnë me dorë; shara me zinxhirë; pistoleta për ngjitje, elektrike; shpërndarësa të
shiritave ngjitës (makineri); brumëpërzierëse; makineri kuzhine, elektrike; makineri
shtrydhëse; makineri për bërje makaronash; makineri copëtuese-përzierëse, elektrike, për
qëllime shtëpiake; mullinj për qëllime shtëpiake (të ndryshëm nga ata që operojnë me
dorë); thyese (makineri); makina qepëse; instalime gjeneruese të energjisë në raste
emergjente, gjenerator energjie në raste emergjente; makineri lustruese të parketit me dyll,
elektrike; mullinj piperi të ndryshëm nga ata që operojnë me dorë; pompa (makineri);
pompa (pjesë makinerish, motorësh); makineri dhe aparatura pastrimi, elektrike; rrahësa,
elektrikë; tundësa; teha sharre (pjesë makinash); shara (makineri); mbjellësa (makineri);
tranxha, elektrike; gërshërë (makineri); rrotëza, mekanike, për tubo fleksibël gome;
makineri zmerilimi; gurë zmerilimi (pjesë makinerish); rrahëse vezësh (elektrike) për
qëllime shtëpiake; prerësa (makineri); makineri për lustrim këpucësh, elektrike; fshesa me
korrent; qese për fshesa korrenti; tubo gome për fshesa korrenti; pjesë shtesë për fshesa
korrenti për shpërndarje parfumi apo dezinfektantësh; pajisje përpunuese ushqimi
(elektrike)
8 Vegla dhe instrumenta dore (që operohen me dorë); takëme; armë të ftohta; brisqe rroje;
gërshërë mjekre; gërthapë; barena; turjela (vegla dore); hekura hekurosje; hapëse
konservash (jo-elektrike); copëtuese akulli; sete manikyri, elektrile; takëme tavoline (thika,
pirunj dhe lugë); kuti brisqesh; shpatulla të piktorit; lima (vegla); lustruesa thonjsh të
gishtave (elektrike ose jo-elektrike); pajisje dore për bërje floku kaçurrel; gërshërë krasitje;
vegla kopshtarie (që operohen me dorë); prerësa perimesh në feta; aparatura për asgjesim të
parazitëve të bimëve; hekura polirimi (vegla glazimi); grabuj për pastrim të rërës; pajisje
me shufër të nxehtë për bërje kacurrela; pajisje depilimi (elektrike dhe jo-elektrike); prerësa
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floku për përdorim personal (elektrikë dhe jo-elektrikë); hanxharë; pompa manuale; grabuj
(vegla dore); gërshërë kopshti për tu përdorur në bordura; shpatulla kruese (vegla dore);
vegla për brimosje (vegla dore); sete manikyri; havan për shtypje; shkuesa filli në makina
qepëse; lima për thonj; lima thonjsh (elektrike); piskatore; prerëse thonjsh (elektrike ose joelektrike); prerëse thonjsh; heqësa thonjsh; aparate për shpim veshi; sete pedikyri;
piskatore; piskatore për heqje qimesh; prerëse picash (jo-elektrike); gërshërë bari
(instrumenta dore); brisqe rroje; makina rroje; rripa për mprehje brisku; kuti rroje; lima të
ashpra (vegla dore); kruajtëse (vegla dore); lopata metalike (vegla dore); gërshërë; gërshërë
të mëdha për krasitje; vegla prerëse (instrumenta dore); instrumenta për mprehje tehesh;
instrumentë retifikimi (që operohen me dorë); gurë zmerilë (vegla dore); gurë mprehës;
lima zmerilimi; rrota makinash zmerilimi; prerësa; vegla prerëse (vegla dore); vegla me teh
të mprehtë (vegla dore); çelësa dadosh (vegla dore); kaçavida; shpatulla (vegla dore);
shiringa për spërkatje insekticidesh; pulverizuesa insekticidesh (vegla dore); stampa (vegla
dore); argjendurina (thika, pirunj dhe luga); shkulës ferrash (vegla copëtuese dore për
perime; bigudi për qerpikë; pinca; masha për sheqer; fryrëse për të ndihmuar ndezjen e
zjarrit
9 Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografikë, kinematografikë,
optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të jetës dhe
mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparatura për regjistrimin,
transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave; bartës magnetik të dhënash, disqe për
regjistrim të zërit; CD-i, DVD-i dhe bartës të tjerë dixhital regjistrimi; mekanizma për
aparaturat që operojnë me xhetona; regjistrues të parave të thata, makina llogaritëse, pajisje
për përpunim të dhënash, kompjutera; softuerë kompjuterikë; aparatura për fikje zjarri; rafte
për filma fotografikë; alarme; alkolmetra; telefona me sekretari telefonike; aparatura për
regjistrim në distancë; aparatura për frymëmarje, përjashtuar ato për respirim artificial;
maska respiratore (të ndryshme nga ato për respirim artificial); respiratorë për filtrim ajri;
bateri, elektrike; matësa ekspozimi (matësa drite); skedarë figurë për shkarkim; aparatura
fototelegrafike; telefona video; diafragma (fotografi); syze anti-shkëlqim; ballik për antishkëlqim; llamba fleshi (fotografi); llambë për blicim (fotografi); peshore për letra; syze
(optike); kuti syzesh; skelet syzesh; lente për syze; pajisje dixhitale me disqe kompakt për
regjistrim dhe dëgjim zëri; koduesa magnetikë (përpunim të dhënash); kompakt disqe
(kujtesë vetëm e lexueshme, rom); kompakt disqe (audio-video); programe kompjuterikë, të
regjistruar; softuerë kompjuterikë, të regjistruar; programe operativë kompjuterikë, të
regjistruar; pajisje periferike kompjuterike; programë kompjuterikë, të shkarkueshëm;
softuerë lojrash për kompjutera; tastiera kompjuteri; aparatura për përpunim të dhënash;
diapozitivë (fotografi); aparatura për projektim diapozitivësh; instalime për mbrojtje nga
vjedhja, elektrike; aparatura lajmëruese anti-vjedhje; ekspozuesa për fotografi dixhitale;
makina diktuese; rregullatorë driçimi (reostatë); disketa; periferik kompjuteri ku futet
disketa; dozimetra; printera për përdorim me kompjutera; aparatura për matje presioni;
llamba për dhoma të errëta për zhvillim fotografish (fotografi); dhoma të errëta për zhvillim
fotografish (fotografi); pajisje dixhitale që punojnë me DVD; çorape, të ngrohura në
mënyrë elektrike; brava elektrike; kabllo, elektrikë; llamba elektronike; borde elektronikë
njoftimesh; publikime elektronike, të shkarkueshme; kompjutera të vegjël me aplikacion
ditar; gardhe të elektrizuar; aparatura marrëse audio dhe aparatura marrëse video; aparatura
për matje në distancë; ergometra; detektorë për monedha fallco; aparate faksi; televizorë;
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telefona; alarme zjarri; veshje për mbrojtje kundrejt zjarrit; filma, të ekspozuar; aparature
kinomatografikë; aparatura për prerje filmi; filtera për maska respiratore; filtera (fotografi);
aparate fotografikë (fotografi); aparatura fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termale);
pajisje për telefona që nuk mbahen në duar; sete radiotelefonie; instrumenta për testim gazi;
makina automatike për shpërndarje të parave të thata; gramafon me monedhë (muzikor);
makineri për numërim dhe klasifikim parash; peshore; pajisje GPS; gjysmëpërçuesa;
lartësimatësa; pajisje për trajnim të qenve me zhurmë të padëgjueshme nga njerëzit; matësa
lagështire; karta identiteti, magnetike; ndërfaqësa (për kompjutera); kanalë kabllosh
(elektrikë); lidhje telash (eletricitet); karta me qarqe të integruar, karta inteligjente; pajisje
për regjistrim dhe dëgjim zëri; transportuesa për diapozitivë (fotografi); filma
kinematografikë, të ekspozuar; lexuesa optikë karakteresh (përpunim të dhënash); pajisje
fundore (elektricitet); zile (pajisje lajmërimi); tone zileje, për shkarkim, për telefona
celularë; pince-nez; kabllo koaksialë; karta të koduara, magnetike; kolektorë, elektrik;
busulla orientimi; lente kontakti; enë për lente kontakti; kufje që mbështeten në kokë;
ngarkuesa për bateri elektrike; laptopë (kompjutera); çanta laptopi; lazera, jo për qëllime
mjeksore; altoporlantë; bokse për altoporlantë; tubo për kabllo (elektrikë); lexuesa (pajisje
për përpunim të dhënash); dioda llambë (LED-e); shenja të ndritshme; treguesa lazer;
vizore (instrumenta matës); aparatura për analizim ajri; lupa (optike); shirita magnetikë;
njësi shiriti magnetik (për kompjuter); bartës magnetik të dhënash; mi (pajisje për përpunim
të dhanash); tapete miu; megafonë; aparatura matje; aparatura matëse (elektrike);
instrumenta matës; lugë matëse; vizore (instrumenta matës);mikrofonë; mikroproçesorë;
mikroskopë; telefona mobilë; modemë; monitorë (pajisje kompjuterike); monitorë
(programe kompjuterikë); pajisje edituese për filma kinematografikë; pajisje mbrojtëse për
dhëmbë dhe mishra dhëmbësh; skedarë muzikorë për shkarkim; aparatura për analizë të
ushqimit; kapse hundësh për notarët; pajisje navigimi për automjete (kompjutera në
kroskot); instrumenta navigimi; kompjutera të mbartshëm (kompjutera); shtupë për veshët
për zhytësa; mallra optikë; aparatura dhe instrumenta optikë; mbartës optik të dhënash;
kabllo të fibrave optikë; disqe optike; pajisje radio për shkëmbim mesazhesh numerikë;
aparatura dhe pajisje për fizikanë; magnetofonë; printera për grafik; aparatura projeksioni;
ekranë projeksioni; radarë; radio; radio automjeti; korniza për diapozitivë fotografikë;
aparatura qendërzuese për diapozitivë fotografikë; detektorë tymosje; makina llogaritëse;
vizore të lëvizëshme; disqe reflektues, për veshje, për parandalimin e aksidenteve të
trafikut; regjistrues të parave të thata; helmeta kalërimi; rrjeta sigurie; tenda të
padepërtueshme nga uji; breza shpëtimi; aparatura shpëtimi jete; jelekë shpëtimi; pajisje për
matjen e kohës së gatimit të një veze (ora me rërë); aparatura lustrimi për printime
fotografike; skanera (pajisje për përpunim të dhënash); disqe për regjistrim zëri; çelësa,
elektrikë; aparatura elektrike për komutim; panelë shpërndarës (elektricitet); shenja
mekanike; ekrane (fotografi); helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për sporte; maska
mbrojtëse; transmetuesa (telekomunikacion); etiketa elektronike të sigurisë për mallra;
panelë sinjalizimi, të ndritshme ose mekanike; syze dielli; kujtesa kompjuteri; këllëfë
kryesisht bërë për aparatura dhe instrumenta fotografikë; pasqyra (optike); syze për sporte;
tubo komunikimi; sisteme spërkatës (mbrojte nga zjarri); bobina (fotografi); mbështetëse
për aparat fotografikë; trekëmbësha për aparate fotografikë; pajisje për regjistrim kohe
(instrumenta kronometrikë); portollamba, priza dhe kontakte të tjerë elektrikë (lidhje
elektrike); mbulesa prizash; lexuesa kodbari; sirena; tahometra; makina llogaritëse xhepi;
makina përkthyese elektronike xhepi; teleskopë; treguesa temperature; etiketa për
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temperaturë, jo për qëllime mjeksore; termometra, jo për qëllime mjeksore; shirita për
regjistrimin e zërit; aparatura për regjistrim zëri; regjistrues me kaseta; mbartës të
regjistrimit të zërit; aplifikatorë; aparatura për riprodhim zëri; stereo personale; aparatura
stereo të mbartshme; radio marrëse-dhënëse (e mbartshme); aparatura tharëse për printime
fotografike; rafte tharës (fotografi); filtera për rreze ultra-vjollcë, për fotografi; veshje
mbrojtëse kundra aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; doreza për mbrojtje kundra
aksidenteve; rrjeta për mbrojtje kundra aksidenteve; pajisje mbrojtëse për përdorim
personal kundra aksidenteve; aparatura mësimdhënie; aparatura audiovisuale mësimdhënie;
pajisje USB; aparatura zmadhuese (fotografi); mbyllësa diafragme (fotografi); shirita
magnetik për regjistrim dhe riprodhim të figurës dhe zërit; ekrane për figura; videokamera;
kaseta prej shiriti magnetik për regjistrim dhe riprodhim të figurës dhe zërit;
videoregjistruesa; kaseta me lojra video; peshore; aparatura dhe instrumenta për peshim;
makineri peshimi; trekëndësha paralajmëruese të prishjes së automjetit; govata për larje
(fotografi); treguesa niveli të alkolit; erëmatësa; kone për të treguar drejtimin dhe fortësinë
e erës; filma vizatimorë; aparatura për regjistrim kohe; çelësa kohe, automatikë; kompase
(instrumenta matës); bateri për ndriçim; strehë kapeleje për anti-shkëlqim (veshje koke)
10 Aparatura dhe instrumente kirurgjikale, mjeksore, dentare dhe veterinare, gjymtyrë, sy
dhe dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë; materiale për qepje plage; shpërndarëa të aerosol
për qëllime mjeksore; kuti instrumentash për përdorim nga kirurgët dhe doktorët; enë për
aplikimin e barnave; unaza që ndihmojnë daljen e dhëmbëve; aparatura për testim gjaku;
sfigmomanometra; aparatura dhe instrumenta kirurgjikalë; implante kirurgjikalë (materiale
artificialë); takëme (kirurgjikalë); gjilpëra për qepje; sfungjerë kirurgjikalë; pasqyra për
kirurgë; defibrilatorë; aparatura diagnostikuese për qëllime mjeksore; aparatura dialize;
qeska akulli për qëllime mjeksore; bandazhe (elastike); aparatura elektro-akupunkture;
mbrojtëse gishtash për qëllime mjeksore; biberonë për shishe ushqyerje; mbrojtësa dëgjimi;
pajisje për larje të zgavrave trupore; bandazhe leukoplasti për qëllime ortopedike; rripa për
qëllime mjeksore; rripa ortopedikë; proteza floku; doreza për qëllime mjeksore; uturakë
(enë); batanije elektrike, për qëllime mjeksore; mbushje ngrohëse, elektrike, për qëllime
mjeksore; ndihmësa dëgjimi për të shurdhërit; korse për qëllime mjeksore; shiringa për
injeksione; aparate frymëthithëse; injektuesa për qëllime mjeksore; pajisje për dush intim;
jastëkë për qëllime mjeksore; çorape për variçe; paterica; llamba për qëllime mjeksore;
lazera për qëllime mjeksore; jastëkë ajri për qëllime mjeksore; shilte ajri për qëllime
mjeksore; dyshek ajri, për qëllime mjeksore; maska për qëllime mjeksore; aparatura
masazhi; aparatura masazhi estetik; doreza për masash; aparatura dhe instrumenta
mjeksorë; aparatura për ushtrime fizike, për qëllime mjeksore; lugë për administrim ilaçi;
pompa gjiri; kontraceptivë, jo-kimikë; kruarse veshi; shtupa veshi (mbrojte dëgjimi); artikuj
ortopedikë; tabanë ortopedikë për këpucë; bandazhe për nyje, anatomike; bandazhe gjuri,
ortopedike; këpucë ortopedike; tabanë ortopedikë; kondomë; matësa pulsi; pompa për
qëllime mjeksore; shishe për ushqyerje; valvula për shishe ushqyerje; gërshërë për kirurgji;
jaki (kirurgjike); hobe (bandazh mbrojtës); biberonë; bisturi; sonda për qëllime mjeksore;
enë speciale për mbetje mjeksore; çorape elastikë për qëllime mjeksore; mbushje ngrohëse
për dihmë të parë; termometra për qëllime mjeksore; llamba rrezesh ultravjollcë për qëllime
mjeksore; rripa për gra shtatzëna; shtresa për mospërmbajtje; brez hipogastrik; aparatura
dhe instrumenta urologjikë; pulverizuesa për qëllime mjeksore; aparatura dhe instrumenta
veterinarë; aparatura vibromasazhi; kompresa termoelektrike (kirurgji); pasqyra për
dentistë; kruarse gjuhe
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11 Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, për
furnizim me ujë dhe instalime higjenike; lavamanë; kube nxjerrëse tymrash për kuzhinë;
çakmakë; ngrohësa, elektrikë, për shishet e ushqyerje; aparatura dhe instalime ndriçimi;
aparatura ndriçimi për automjete; aparatura ndriçimi me dioda që emetojnë dritë (LED-e);
llamba për ndriçim; ngrohësa shtrati; drita fleshi (llamba me bateri); aparatura për nxirrje
(shtretë dielli); makineri për bërje buke; drita elektrike për pemët e krishtlindjeve; tenxhere
me presion (autoklava), elektrike; drita tavani; aparatura dezinfektanti; aparate shpërndarës
dezinfektantësh për tualet; aparatura për heqjen e erës së keqe, jo për përdorim personal;
makineri dhe aparatura akulli; dollape akulli; ventilatorë elektrikë për përdorim personal;
çajnikë, elektrikë; drita flakërima; priza për drita elektrike; pajisje të thella për skuqje,
elektrike; aparatura ngrirëse; aparatura për ftohjen e pijeve; poça elektrikë; poça elektrikë
për qëllime ndriçimi; aparatura pjekje; pjekës me hell; tharëse flokësh; batanije, jo për
qëllime mjeksore; aparatura ngrohje, elektrike; ngrohësa me ventilim; aparatura ngrohje;
aparatura jonizimi, jo për trajtimin e ajrit apo të ujit; bërësa kosi, elektrike; filtera kafeje,
elektrike; makina kafeje, elektrike; instalime ajri të kondicionuar; aparatura dhe instalime
gatimi; ene gatimi, elektrike; soba kuzhine (fura); pajisje dhe instalime frigoriferike; enë
frigoriferike; dollapë frigoriferikë; llamba elektrike; llamba me vajguri; abazhure; fenerë
Kinezë (fenerë letre) për dekorime festive; tubo të shndëritshëm për ndriçim; aparatura për
heqjen e erës së keqe; filtera për kondicionim ajri; aparatura dhe makineri për pastrimin e
ajrit; instalime dhe aparatura ventilimi (kondicionim ajri); fura me mikrovalë (aparatura
gatimi); rubineta misker për tubot e ujit; hundëza rubineti kundra nxjerrjes së ciklave;
reflektorë llambash; aparatura dhe instalime higjenike; tenxhere presioni për gatim,
elektrike; shporetë; llamba me bateri; ngrohësa xhepi; WC; filtera për ujin e pishëm; pajisje
elektrike për vafer; shishe të ujit të nxehtë; pllaka ngrohje; tharësa elektrikë lavanderie;
aparatura dhe instalime për zbutjen e ujit; aparatura për filtrim uji; aparatura për marrje uji;
drita biçiklete
12 Automjete; aparatura për lëvizje nga toka, ajri ose uji; mbulesa automjetesh (të
formëzuara); rimorkio (automjete); aparatura, makineri dhe pajisje aeronautike; mbulesa
shale për biçikleta apo motorçikleta; pajisje anti-vezullim për automjete; pajisje antivjedhje për automjete; alarme anti-vjedhje për automjete; triçikla; karroca për të bërë pazar;
automjete elektrikë; motorë, elektrikë, për automjete tokësorë; biçikleta; zile biçikletash;
zinxhirë biçikletash; kosha të përshtatur për biçikleta; mbrojtëse veshjesh për biçikleta;
pompa për biçikleta; sinjale për kthime në automjete; automjete për lëvizje nga toka, ajri,
uji ose shina; goma për automjete; ulëse për automjete; takëme riparimi për tubo të
brendshëm; rrjeta bagazhi për automjete; kosha të përshtatur për biçikleta; zgara për
automjete; bori për automjete; karroca fëmijësh; mbulesa të karrigeve me rrota; pompa ajri
(pajisje shtesë automjetesh); mbulesa për karroca bebesh; skutera; karroca me rrota;
pasqyra të pasme; shala për biçikleta apo motorçikleta; qese shale për biçikleta; fshirëse
xhamash; tubo të brendshëm për goma pneumatike; goma pa komardare (goma) për
biçikleta; karroca të vogla që mbësëhtjellin tubo gome; slita (automjete); baltapritëse;
zinxhirë kundra rrëshqitjes; automobilë bore; mbulesa ulësesh për automjete; karroca dore;
baltë pritëse për biçikleta; pulla gome vetngjitëse për riparim të komardareve; takëme
sigurimi për ulëset e automjeteve; rripa sigurimi për ulëset e automjeteve; ulëse sigurimi
për fëmijë, për automjete; tenda dielli të përshtatura për automobilë; valvula për goma
automjetesh (goma)
14 Stoli, gurë të çmuar; instrumenta horologjik dhe kronometrikë; hajmali (stoli të
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çmuara); karfica (stoli të çmuara); byzylykë (stoli të çmuara); ora dore; stoli të çmuara prej
qelibari të verdhë; karfica zbukurimi (stoli të çmuara); gurë gjysmë të çmuar; varëse qafe
(stoli të çmuara); zbukurime kapelesh prej metali të çmuar; zinxhirë (stoli të çmuara);
kapëse kravate; karfica për kravatë; butona manshetash; medalionë (stoli të çmuara);
monedha; vath; perla artificiale për të bërë stoli të çmuara; perla (stoli të çmuara); unaza
(stoli të çmuara); mbajtëse çelësash (xhinga ose zinxhirë sahati); kuti stolish të çmuara
(kuti); karfica zbukurimi; kronometra; stoli të çmuara kostumi (stoli veshjeje/kostumi të
veçantë); ora xhepi; rripa ore; kuti për ora dhe orëndreqës; karkasa ore; kuti për ora; kuti
për ora (ekspozim); zinxhirë ore; ora me zile; kronometra
16 Letër, kartonë dhe mallra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të
tjera; materiale të shtypura; materiale për libërlidhje; fotografi; shkresori; ngjitësa për
shkresori apo qëllime shtëpiake; materiale për artistë;
penelë; makina shkrimi dhe sende të nevojshme për zyrë (përjashtuar orenditë); materiale
udhëzuese dhe mësimdhënie (përjashtuar aparaturat); materiale plastike për paketim (që
nuk përfshihen në klasa të tjera); qese plehrash prej letre apo prej plastike; peceta letre për
heqjen e makjazhit; dosje dokumentash (shkresori); albume; aparatura për plastifikim
dokumentash; atlase; etiketa me ngjitës (shkresori); kapëse për kartmonedha; shtroja për
gota birre; pikturë; vizatime (piktura), me kornizë apo pa kornizë; lapsa; tampona boje
(shkresore); pulla postare; letër shkrimi; pamflete; libra; mbështetëse për fundin e radhës së
librave për ti mbajtur drejt lart; pajisje të nevojshme zyre, përjashtuar orenditë; kapëse
metalike për zyrë; qese dokumentash; bileta hyrje; etiketa, jo prej tekstili; flamuj prej letre;
kuti bojrash (artikuj për përdorim në shkollë); mbështjellësa shisheje prej kartoni apo prej
letre; lëngje korrigjuese (pajisje të nevojshme zyre); fletushka; fletë të holla plastike për
mbështjellje; formularë, të shtypur; fotografi (printime); foto me cinkografi; makina
afrankimi për përdorim në zyrë; globe me ndarje territoriale; karta përshëndetje; shirita
elastikë për zyra; doracakë (manuale); makina kapëse (pajisje të nevojshme zyre); zarfe
(shkresore); filtera letre për kafe; kalendarë; harta; katalogë; shirita ngjitës për qëllime
shkresore apo shtëpiake; aparatura për montim fotografish; ngjitësa për qëllime shkresore
apo shtëpiake; breza ngjitës për qëllime shkresore apo shtëpiake; makina shpërndarëse të
shiritave ngjitës (pajisje të nevojshme zyre); qese për gatim në mikrovalë; letër kopjativ;
grykashka prej letre; materiale udhëzues dhe mësimdhënie (përjashtuar aparaturat); shirita
që vihen në mes të faqeve të librit; biruesa zyre; paketa plastike flluskë (për mbështjellje
apo paketim); kanavacë për pikturim; furça për piktorë; stilolapsa shënjues me maja poroze
prej shajaku të presuar; blloqe shënimesh; dosje (pajisje të nevojshme zyre); lecka fytyre
prej letre; peshqirë prej letre; kapakë prej letre për enët e luleve; fjongo prej letre; peceta
tavoline prej letre; shami prej letre; qese konike prej letre; letër pergamenë; postera; shtroje
prej letre në në nje vend ulës në tavolinë; kartolina; prospekte; goma fshirëse; pineska; kuti
prej kartoni ose letre; pajisje shkrimi; libra shkrimi apo vizatimi; makina shkrimi (elektrike
ose jo-elektrike);
materiale shkrimi; dosje me ndarje për të mbajtur artikuj shkrimi (sete); blloqe shënimesh;
publikime të shtypura; mbajtëse fotografish; stampa (vula); bojë; mbulesa tavoline prej
letre; shtroje tavoline prej letre; letër higjenike; rogozë për në tavolinë prej letre; qese,
zarfa, kuti prej letre apo plastike, për amballazhim; materiale amballazhimi prej kartoni;
materiale për vizatim; letër vizatimi; instrumenta vizatimi; printime grafike; periodikë;
gazeta
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18 Lëkurë dhe imitacione lëkure, dhe mallra të bërë prej këtyre materialeve dhe që nuk
përfshihen në klasa të tjera; lëkura kafshësh, gëzofë; baule dhe çanta udhëtimi; ombrella
dhe çadra dielli; bastunë; kamzhikë, takëme dhe pajime kuajsh; hobe për të mbartur bebe;
çanta plazhi; mbulesa për kafshë; portofolë; çanta rrjetë për të bërë pazar; çanta për të bërë
pazar; kuleta; qafore për kafshë; valixhe e vogël për udhëtim; çanta dore; çanta krahu prej
cohe të pastrukturuara për të mbajtur bebe; çanta me zinxhir dhe një dorezë për mbajtje
kustumi dhe xhaketash gjatë udhëtimit; kuti tualeti (jo të mbushura); lëkurë, e papunuar ose
gjysmë e punuar; gojëza; ombrella; baulle për udhëtim; baule (bagazhe); sete udhëtimi
(produkte lëkure); çanta udhëtimi; çanta shpine; këllëfë për çelësa; çanta shkolle; çadra për
mbrojtje nga dielli; çanta sporti; shkopinj për ecje; çanta; çanta me rrota për të bërë pazar;
çanta për libra dhe dokumenta; çanta krahu prej cohe të pastrukturuara për mbajtje bebe
20 Orendi, pasqyra, korniza pikture; mallra (që nuk përfshihen në klasa të tjera) prej
druri, tape, kallami, thupre, xunkthi, briri, kocke, fildishi, kocke balene, guaske, qelibari,
perle, shkume deti dhe zëvendësuesish për të gjithë këta materiale apo prej materialeve
plastike; dërrasa ekspozimi; dollapë mjeksorë; dyshekë/krevatë (përjashtuar shtrojet);
korniza pikturash; kade, jo prej metali; zbukurime prej pastike për produkte ushqimorë;
kuti, arka dhe kuti prej druri ose plastike; brava, jo prej metali për automjete; voza, jo prej
metali; figurina (statuja) prej druri, dylli, allçie ose plastike; tapa shisheje, jo prej metali;
rafte për shishe; tapa për shishe; mbyllësa për shishe, jo prej qelqi, metali ose gome;
çengelë, jo prej metali, për kremastarë; çengelë për perde; hallka perdesh; pasqyra dore
(pasqyra tualeti); pajisje shpërndarëse peshqirësh, jo prej metali, të fiksuara; numra shtëpie,
jo prej metali, jo të ndritshëm; mbulesa veshjesh (ruajtje); pllaka me emra, jo prej metali;
grila të brendshme dritaresh prej tekstili; grila të brendshme dritaresh (grila) (orendi); grila
të brendshme me listela; kapëse kabllosh, jo prej metali; skaje plastike për orendi; arka, jo
prej metali; pllaka regjistrimi, jo prej metali; karrige të larta për të ushqyer fëmijët; pajisje
që ndihmojnë për të ecur fëmijët; shilte; shilte për kafshë shtëpiake; varëse palltosh; varëse
rrobash, jo prej metali; manekinë për rrobaqepës; portmanto (orendi); doreza sferike
dyersh, jo prej metali; kosha, jo prej metali; artikuj shportarile; tapa; shtylla kruajtëse për
mace; kosha për bebe; dyshekë ajri, jo për qëllime mjeksore; dyshekë; shtroje për kosha për
fëmijë; doreza thikash, jo prej metali; pajisje orendish, jo prej metali; rrotëza për orendi, jo
prej metali; struktura prej xhinglash që lëvizin në bazë të rrymave të ajrit (zbukurime);
byzylykë identifikimi, jo prej metali, për spitale; kuti fole për kafshë shtëpiake; grila prej
letre; parete para oxhakut (orendi); perde me rruaza për zbukurim; pankarta prej druri ose
plastike; ornamente të derdhura për korniza pikturash; tabela prej druri ose plastike;
mbajtëse çadrash; thasë për fjetje për kamping; bobina, jo prej metali, jo mekanike, për
tubo fleksibël; dryna (të ndryshëm nga ato elektrikë), jo prej metali; dërraza çelësash për
varjen e çelësave; tapa shisheje me vidhosje, jo prej metali; mbulesa mbrojtëse për veshje;
tabaka, jo prej metali; enë plastike për amballazhim; ndaluesa, jo prej metali; hallka
perdesh; pulexha për grila; shina perdesh; shkopij perdesh; tavolina të montuara në mur për
ndërrimin e bebeve; shtroje për ndërrimin e bebeve; djepër; xhingla të vogla të varura në
derë/dritare që bëjnë zhurmë të lehtë me valëvitje (zbukurim); rafte revistash; stenda për
ekspozim gazetash; kunja tende, jo prej metali
21 Pajisje dhe enë shtëpiake apo kuzhine; krëhëra dhe sfungjerë; furça (përjashtuar
penelet); materiale për bërje furçash; artikuj për qëllime pastrimi; lesh çeliku; qelq i
papërpunuar apo gjysmë i përpunuar (përjashtuar qelqin e përdorur për ndërtim); artikuj
prej qelqi, porcelani dhe argjile që nuk përfshihen në klasa të tjera; mbulesa për akuariumë;
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kosha plehrash; pajisje për largimin e makjazhit; aparatura pluhurosje, jo-elektrike; pajisje
shpërndarëse aerosoli, jo për qëllime mjeksore; furça për vetulla; banjo për bebe (të
mbartshme); ngrohësa për shishe ushqimi, jo-elektrike; kriklla; pajisje ujitëse; fshesa;
mbajtëse lulesh dhe bimësh (aranxhim lulesh); spërkatësa për ujitje lulesh dhe bimësh; kuti
lulesh; poçe lulesh; lecka për larje dyshemesh; furça të ashpra; tiganë; kanistra buke; kosha
buke, për shtëpi; dërrasa hekurosje; mbajtëse hekuri për drejtim flokësh; furça për qëllime
kozmetike; pjata gjalpi; autokllava (pajisje gatimi presioni), jo-elektrike; mbyllëse për
kapakët e tenxhereve; aparatura për largim të erës së keqe për përdorim personal; kupa
vezësh; kova; kavanoza qelqi (damixhanë); furça elektrike, përjashtuar pjesët e makinerive;
krëhëra elektrikë; shkopinj për të ngrënë; qarqe për minj; pagure për udhëtarë; sita për
qëllime shtëpiake; faqore; shishe; hapëse shishes; pallaska për të vrarë mizat; kallëpe për
kube akulli; pajisje të thella për skuqje, jo-elektrike; presa për fruta, jo-elektrike, për
qëllime shtëpiake; govata për kafshë; doreza për punë në kopësht; enë kuzhine apo
shtëpiake; ujitëse; tasa qelqi; skara (pajisje gatimi); pompa lavamanësh; mbajtëse peshqiri;
enë për qëllime shtëpiake; doreza për qëllime shtëpiake; sfungjerë për kruarje të lëkurës;
pajisje elektrike për tërheqje dhe asgjesim insektesh; kurthe për insekte; enë të izoluara nga
nxehtësia; pagure të izoluara termikisht; enë të izoluara termikisht për perime; enë të
izoluara termikisht për ushqime; filtera kafeje, jo-elektrikë; ibrik kafeje, jo-elektrikë; mulli
kafeje, që operon me dorë; kafazë për kafshë shtëpiake; krëhëra; krëhëra me dhëmbë të
mëdhenj për flok; këllëfë krëhëri; kuti teneqeje biskotash; fikëse qirinjsh; rrath qirinjsh;
kallëpë për rroba; tenxhere gatimi; enë gatimi; kosha për qëllime shtëpiake; turjela tapash;
enë për kozmetikë; kallëpe për kek; vazo kuzhine; enë kuzhine; enë gatimi; pajisje për
ftohje ushqimi, që përmbajnë lëngje që shkëmbejnë nxehtësi, për qëllime shtëpiake; shishe
frigoriferike; çanta izotermike; shandanë (qirimbajtëse); përziersa, tundësa manualë
(tundësa koktejlesh); përziersa-grirësa, jo-elektrikë, për qëllime shtëpiake; pajisje për
largimin e pluhurit nga orenditë; shtupa dyshemesh; mullinj për qëllime shtëpiake (që
operojnë me dorë); aparatura uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishrave të dhëmbëve;
furça për thonj; makina për makarona, që operohen me dorë; gota letre apo plastike;
shpërndarës të peshqirëve të tualetit; kosha letrash; pllaka letre; pulverizatorë parfumi;
pajisje lustruese me dyll për dysheme parketi, jo-elektrike; mullinj për piper, që operohen
me dorë; poçe për piper; shporta të përshtatshme për piknik (përfshirë pjata); prerësa
biskotash; aparatura dhe makineri lustrimi, për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; dorashka për
lustrim; lëkurë për lustrim; materiale lustrues (për shkëlqim) (përjashtuar përgatitjet, letrën
dhe gurin); kuti për të mbajtur vakte ushqimore; kuti pudre; pufa për pudër; instrumenta
pastrimi, që operojnë me dorë; mbushje për fërkim; coha për pastrim; mbetje prej leshi për
pastrim; spërkatësa; furça rroje; mbajtëse për furça rroje; djegës për erë të mirë; rende (enë
shtëpiake); rrahësa (jo-elektrikë); lugë për përzierje (vegla kuzhine); përzierë koktejli;
kripore; kruajtëse (vegla kuzhine); mbushje gërryese për qëllime kuzhine; rrahëse vezësh
(jo-elektrik) për qëllime shtëpiake; dërrasa për prerje për kuzhinë; enë gatimi me presion
(autoklava), jo-elektrike; lugë që përdoren për njomjen e mishit me yndyrën e vet ndërsa ai
zien, për përdorim në kuzhinë; lugë për këpucë; furça për këpucë; pajisje për shkëlqim me
dyll, jo-elektrike, për këpucë; kallëpë për këpucë (zgjeruesa); tasa; sfungjerë për qëllime
shtëpiake; pjata sapuni; pajisje për shpërndarje sapuni; shosha (enë shtëpiake); unaza për
peceta; sita (enë shtëpiake); kumabarà (arka kursimi); qese zbukurimi për artikuj
ëmbëltoreje (qese pastash); furça për larje enësh; lesh çeliku për pastrim; shufra dhe rrathë
për të mbajtur peshqirët; coha për heqje pluhuri (lecka); pendë për heqje pluhuri; kallëpë
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për këpucë me qafa (zgjeruesa); govata për ushqim për kafshë (për kafshë shtëpiake);
tabaka për qëllime shtëpiake; takëme; kuti për çaj; çajnikë; sita për çaj; rrahësa qilimash
(instrumenta dore); mbajtëse e rrotullës së tualetit; shpërndarës së letrës higjenike; ibrikë;
kuti ftohëse të mbartshme, jo-elektrike; kafazë për kafshë shtëpiake; hinka; enë për pije;
pipa për pije; grazhde ushqyerje; mbulesa dërrasash për hekurosje (të formëzuara); vazo
zbukurimi; bazenë për zogj; kafazë zogjsh; rrath për zogj; pajisje për të bërë vafer, joelektrike; kapëse rrobash; skara për tharje rrobash; skara për rroba (për tharje); pjata
njëpërdorimshme; furça dhëmbësh; furça dhëmbësh, elektrike; pe për qëllime dentare;
kruarse dhëmbësh; mbajtëse për kruarse dhëmbësh; makineri përzierse, jo-elektrike, për
qëllime shtëpiake
22 Litarë, spango, rrjeta, tenda, streha, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (që nuk
përfshihen në klasa të tjera), materiale mbushës, stofra të leshta (të ndryshëm nga ato prej
kauçuku dhe plastike); materiale tekstili prej fibre të papërpunuar; litarë për tërheqjen e
makinave; spango për varjen e pikturave, etj; breza mbështjellës apo lidhës, jo prej metali;
fije për lidhje, jo prej metali, për qëllime bujqësore; gjalmë; spango për amballazhim; push
shpendësh, pendë; mbulesa automjetesh (jo të pajisura); shtretër të varur; ashkla druri;
tallash druri; shirita shkallë ose rripa të trashë pëlhure grila veneciane; shirita, jo prej
metali, për përpunim ngarkesah; streha prej plastike; streha prej tekstili; rrjeta; streha,
pëlhura të gomuara; litarë; shkallë prej litari; rrjeta për kamuflash; thasë (qese) prej tekstili,
për amballazhim; litarë për amballazhim; qese për larjen e çorapeve; tenda
24 Tekstile dhe mallra tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; batanije krevati;
mbulesa tavoline; pëlhura, prej tekstili, për largimin e makjazhit; mallra prej pëlhure për
përdorim në banjo (përjashtuar veshjet); kuverta krevati; mbulesa krevati prej letre; çarçafë
dhe këllëfë; perde dushi prej tekstili apo plastike; materiale filtrimi prej tekstili; perde prej
tekstili apo plastike; mbajtëse perdesh prej materiali tekstil; të linjta për shtëpi; rrjeta për
mushkonja; shtroje në një vend ulës në tavolinë (jo prej letre); lecka xhamash (peshqirë);
pëlhura me dizenjim me kryqa; thasë për fjetje (copë çarçafësh); jorganë dhe kuverta;
material tekstili; lecka për fytyrë prej tekstili; peshqirë tekstili; shami tekstili; peceta
tavoline prej tekstili; mësalla (jo prej letre); mbulesa-peceta, jo prej letre; pëlhura; çarçafë
(tekstili)
25 Veshje, këpucë-sandale, veshje për kokë; taka; brekë për bebe (veshje); pajë e fëmijës
së porsalindur (veshje); rroba banjo; brekë banje; rrobë banjo prej peshqiri; kapuçë noti;
sandale të banjës; pantofla dushi; shami me ngjyra që lidhet në qafë (shami për qëllime
veshje); të brendshme një-pjesëshe për gra (ndërresa); gjimbajtëse; fustane grash; kapuçë
për dush; tabanë të brendshëm; kostume karnavalesh; doreza me dy ndarje si dorezat e
boksit; këllëfë gëzofi për mbajtje ngrohtë të këmbëve, jo të ngrohura në mënyrë elektrike;
rripa mesi (veshje); doreza (veshje); krahëza; kapele; kësula; kapuçë (veshje); xhepa për
rroba; korse (ndërresa); kravata; grykashka, jo prej letre; gjoksore që mbulon trungun e
trupit deri poshtë brezit; kapele (veshje koke); gëzofë për të mbajtur ngrohtë veshët
(veshje); kapele letre (veshje); pizhama; veshje për çiklistë; mushama shiu; shalla; maska
gjumi; tabanë për veshje këmbësh; përparëse (veshje); mbushje absorbuese që vihen në
veshje për mbrojtje nga djersa; brekë burrash; çorape; aski çorapesh; llastika çorapesh;
çorape grash; çorape absorbues djerse; thembra për çorape; aski çorapesh grash; geta;
mbathje; streha kaskete (veshje)
26 Dantellë dhe qëndisje, fjongo dhe kordonë; kopsa, gremça dhe syçka, gjilpëra me kokë
dhe grepe; lule artificiale; shenja zbukuruese që signifikojnë statusin; shirita elastikë;
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kordonë për veshje; karfica zbukurimi që mbajnë veshjen të mbyllur (aksesorë veshjesh);
pjesë copash ngjitëse me nxehtësi për dekorimin e artikujve të tekstilit (kinkaleri);
mbërthecka me kërcitje; mjekra fallco; shirita për pjesët e sipërme të perdeve; gishtëza për
qepje; pjesë copash ngjitëse me nxehtësi për riparimin e materialeve të tekstilit; tokëza
rripash; kordele flokësh; kapuçë për lyerjen e flokëve; karfica (kapëse flokësh); furqeta;
rrjeta floku; zbukurime për flokë; kapëse zbukurimi flokësh në formë shufre (karfica);
zgjatuesa flokësh; cullufe floku; gremça (kinkaleri); gjilpëra bashkuese; kapëse prej metali
në formë C për këmbëzat e pantollonave për çiklistë; kapëse për aski; kopsa; lule artificiale;
fruta artificialë; bimë artificiale; kinkaleri, përjashtuar fillin; kapistra për drejtim fëmijësh
gjatë ecjes; bigudi për flokë, të ndryshme nga pajisjet e dorës; bigudi letër për flokë; flokë
njeriu; kuti gjilpërash; jastëkë gjilpërash; gjilpëra me kokë dhe gjilpëra; kuti rrobaqepësi;
gjilpëra për kaçurrela floku; flokë fallcë; zinxhira mbërthecë; lidhësa këpucësh; vata për
supe për veshje; jastëkë për gjilpëra; karfica (të tjera nga artikujt e çmuar); kallëpe për
arnim çorapesh grash; xhufka flokësh; gërsheta; numra ose shkronja për të shënuar të linjtat
28 Lojra dhe lodra; artikuj për gjimnastikë dhe sportive që nuk përfshihen në klasat e
tjera; zbukurime të pemës së krishtlindjeve; tojë; kallama për peshkim; rraketake (lodra);
lojra ndërtimi (lodra); blloqe ndërtimi (lodra); doreza boksimi; lojra me kuti të shënuara;
mbështetëse të pemëve të krishtlindjeve; fill për raketa tenisi; balona; këpucë patinazhi me
patina të ngjitura; aparatura për ushtrime (zgjeruesa gjoksi); biçikleta ushtrimi të
palëvizëshme; automjete në shkallë të zvogluar; maska lodër; automjete të kontrolluara në
distancë (lodra); lojra elektronike, automatike; makina automatike me monedhë; makineri
për ushtrime fizike; lojra që luhen në dhomat e pritjes; doreza golfi; shkopinj golfi; çanta
golfi, me dhe pa rrota; pajisje për gjimnastikë; doreza për lojra; shtanga dore (shtanga);
xhetona për lojë; pulla (disqe) për lojë; lojra letre; mbajtëse qirinjsh për pemët e
krishtlindjes; rrjeta dore për peshkim; pajime alpinisti; kërcaskat e krishtlindjeve; konfeti;
frujeta (lodra); tullumbace (lodra); marioneta; struktura zbukuruese të varura që tunden në
ajër (lodra); modele në formë takëmi (lodra); rrjeta sporti; kapele letre për mbrëmbje; lodra
prej pellushi; lodra të buta; thashë për grushtim; kukulla; krevate kukullash; shishe për
ushqim kukullash; shtëpi kukullash; veshje kukullash; dhoma kukullash; lojra me bashkim
pjesësh figure; lojra me rrathë; rrëshqitëse (lodra); skutera (lodra); patina me rrota në vijë të
drejtë; karta gërvishëse për lojra llotarie; fije spangoje për raketa; lojra shahu; kuaj druri
lëkundës; objekte të vogla, zbavitëse, për festa, vallëzime (dhurata feshtash); patina akulli;
rrjeta për flutura; borë artificiale për pemët e krishtlindjeve; globe që me tundje imitojnë
stuhinë e borës; pallaska dëbore; mbushje mbrojtëse (pjesë të kostumeve sportive); pishina
(artikuj loje); mjete pluskuese që ndihmojnë për notim; lopata dore/këmbë që ndihmojnë
për notim (pendë notimi); krahëza për notim; breza për notim; jelek për notim; flluska
sapuni (lojra); dërrasë patine me rrota; lidhje për ski; ski; dyll për ski; dërrasa për rrëshqitje
në borë; topa; zare; lodra për kafshë shtëpiake; raketa, stapa, shkopinj golfi dhe shkopinj;
aparatura kontrolli për panelë komandimi lojrash; arushë pellushi; maska teatrale; lojra të
mbartshme me ekrane LCD; trampolina; pajisje lojrash videe; lëkundësa; gota për zare;
lojra me shigjeta; disqe për sporte; disqe për sporte; kapsolla plasëse (lodra)
29 Mish, peshk, shpend dhe kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të
konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatuara; xhelatinra, reçelna, komposto; vezë; qumësht
dhe produkte baxhoje; vajra dhe yndyrna të ngrënshme; ekstrakte alga deti për ushqim;
alginate për ushqim; salcë molle; lëng mishi; përzierje që përmbajnë yndyrna për të lyer
bukën; gjalp; gjalp kikiriku; kikirikë, të përpunuar; peshk, i konservuar; ushqime të
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përgatitura nga peshku; peshk i konservuar; mish, i konservuar; koncentrate të lëngut të
mishit; ekstrakte mishi; xhelra mishi; ruejtësa mishi; feta frutash; xhelra frutash; pulpë
frutash; ushqime të shpejta me fruta; xhelatinë; perime, të gatuara; perime, të thara; perime,
të konservuara; perime, në kuti; kos; fruta të ngrira; patate të thata; leskëra patateje; djath;
kefir (pije qumështi); komposto; qumësht i kondensuar; reçelna; supra; margarinë;
marmalatë; pije prej qumështi (ku mbizotëron qumështi); produkte qumështi; pije me bazë
akullore ose qumësht akull; hirë; fruta, të konservuara; vajra të ngrënshëm; rrush i thatë;
krem (produkte baxhoje);drithëra (fara) (të përpunuara); sojë (e konservuar) për ushqim;
qumësht soje (zëvendësues qumështi); fara luledielli (të përpunuara); vaj luledielli për
ushqim; proshutë; yndyrna të ngrënshme; përgatitje për të bërë supë; tofu; sallamra;
produkte mishi të përgatitur
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; miell dhe përgatitje bërë nga dritherat; bukë,
brum ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjalt, melasë; maja, pluhur
pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (kondimente); erëza, akull; aromatizuesa, të tjerë nga
vajrat esencialë, për pije; aromatizuesa, të tjerë nga vajrat esencialë; aromatizuesa, të tjerë
nga vajrat esencialë, për kekra; pluhur pjekës; ëmbëlsira brumi të pjekura; të ëmbla;
akullore; uthull; pije me bazë çajin; erëza; kondimente; bollgur; pije me bazën kafen; pije
me bazë kakaon; çamçakëzë; biskota; çajra bimorë, jo mjeksorë; kekra; majonesë; ushqime
të përgatitura me miell; produkte mielli; musli; vakte me makarona; makarona; piper; pica;
qumështorë; oriz; ushqime të shpejta me bazë orizin; salca për sallatë; farë buke; çokollatë;
pije me bazë çokollatën; muse çokollate; miell soje; salcë soje; salca (kondimente); spageti;
akuj; niseshte për ushqim; sushi; brumë; makarona; tarta; vaferë; ëmbëlsira me sheqer;
peksimadhe
31 Drithëra dhe produkte bujqësorë, të kopshtarisë dhe pylltarisë që nuk përfshihen në
klasa të tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; farëra; bimë dhe lule natyrale;
ushqim për kafshë; malt; zhardhokë lulesh; karrema peshkimi (të gjallë); ushqim për
kafshë shoqëruese; drithëra për konsum nga kafshët; vakte për kafshë; ushqim për kafshë;
kashtë (tagji); fara drithi; sanë; biskota për qen; eshtra përtypëse për kafshë (të ngrënshme);
foragjere për forcim kafshësh; kurora prej lulesh natyrale; përgatitje për trashjen e bagëtisë;
ushqim stalle për kafshë; arra (fruta); produkte për shtrojcë kafshësh; torfe mbeturinash;
lule, të thara, për zbukurim; foragjere; kripë për bagëti; ushqim për zogj; pemë
krishtlindjesh; rrënjë për ushqim; kallam sheqeri
32 Birra; ujra mineralë dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lëngje
frutash; shurupra dhe përgatitje të tjera për bërje pije bulëzuese; tableta për pije bulëzuese;
përgatitje për të bërë ujë mineral; përgatitje për të bërë ujë të gazuar; lëngje perimesh (pije);
pije izotonike; ujë i gazuar; limonada; shurupra për limonada; pije me hirë; smuthi; sorbeto
(pije)
34 Duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepse; tallvë duhani; cigare elektronike; çakmakë për
duhanpirës; bombola gazi për çakmakë për puro; duhan për përtypje; pastruesa llulle (për
llulla duhani); burnot; kuti burnoti; shkrepse; kuti shkrepse; kavanozë duhani; llulla duhani;
makina xhepi për thurje cigarje; cigare; cigare që përmbajnë zëvendësues duhani, jo për
qëllime mjeksore; kuti cigareje; filtra për cigare; bishta cigareje; letër cigareje; libra të
letrave të cigareve
35 Reklama; menaxhim biznesi; adiminsitrim biznesi; funksione zyre; përditësim të
materialit të reklamës; pyetsorë biznesi; konsulencë në organizim dhe menaxhim biznesi;
konsulencë në menaxhim biznesi; konsulencë për çështje që kanë të bëjnë me burimet
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njerëzore; konsulencë biznesi; prokurim për të tjerët (blerje mallrash dhe shërbimesh për
kompani të tjera); agjenci import-eksporti; konsulencë profesionale për biznes;
llogarimbajtje; menaxhim skedari kompjuterik; agjenci reklame; ankande; transkriptim;
shërbime zhvendosje biznesi; hetime biznesi; statistika; agjenci informacioni tregtar;
informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorin (dyqan këshillimi për konsumator);
reklama në televizion; fotokopje; publikim të teksteve pulicitarë; asistencë menaxhimi
tregtar apo industrial; informacion biznesi; menaxhim tregtar të licencimit të mallrave dhe
shërbimeve, për të tjerët; shërbime ekspozimi për qëllime reklame; përgatitja e listë
pagesave; marketing; studime marketingu; kërkime tregu; sondazhe të opinioneve; kërkime
për skedarë kompjuterikë (për të tjerët); kërkime biznesi; marrëdhënie me publikun;
reklamë në linjë në një rrjet kompjuterik; organizim ekspozitash dhe panairesh tregtare për
qëllime tregtare ose të reklamës; organizim të shfaqjeve të modës për qëllime reklame;
konsulencë në organizim biznesi; shërbime të marra nga jashtë (asistencë në biznes);
agjenci punësimi; rekrutim personeli; testim psikologjik për përzgjedhje personeli; reklama
në ambiente të jashtme; aistencë në menaxhim biznesi; prezantim të mallrave në mendia të
komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; krahasim çmimesh; prodhim të filmave
publicitarë; reklama në radio; mbledhje dhe përpilime të artikujve të shtypit për tema të
veçanta; veshje vitrinash ekspozimi; përpunim teksti; shërbime sekretarie; kërkim për
sponzorë; sistemim të të dhënave në baza të dhënash kompjuterike; përgjigje në telefon për
abonentë të padisponueshëm; telemarketing; organizim të panairëve tregtarë për qëllime
tregtare apo reklame; përhapje të materialit të reklamës; projekte të teksteve të reklamës;
promovim shitjesh (për të tjerët); dhënie me qira makina dhe pajisje zyre; rregullim pajtimi
për shërbime telekomunikacionesh (për të tjerët); reklamë nëpërmjet porosisë me postë;
shpërndarje kampionësh; reklamë me postë direkte; riprodhim dokumentash; përpunim
administrativ të porosive; demonstrim mallrash; përgatitje kolonash publiciteti; vlerësime
biznesi; përpilim të të dhënave në baza të dhënash kompjuterike; shitje me shumicë,
shërbim komercial ndërmjetësimi, porosi nëpërmjet postës, katalogë të porosisë me postë,
shitje në linjë dhe shitje me pakicë, gjithashtu nëpërmjet Internetit dhe me anë të
programeve televizive të blerjes, në fushat e: artikujve farmaceutikë, produkteve kozmetikë
dhe mallrave shtëpiake, artikujve kozmetikë, artikujve të tualetit, lëndëve djegëse dhe
lëndëve djegëse motorike, mallrave të sektorit të shëndetit, artikujve farmaceutikë dhe
veterinarë, përgatitjeve higjenike, artikujve mjeksorë, veglave të dorës, mallrave optikë,
aparateve elektrikë dhe elektronikë për shtëpi, makinerive, veglave dhe mallrave prej metali
të zakonshëm, artikujve të ndërtimit, artikujve të Bëje Mirë Bëje Vetë dhe artikujve të
kopshtit, gjërave të nevojshme për hobi dhe pajisjeve të artizanatit, mallrave elektrikë dhe
mallrave elektronikë, bartësve të regjistrimit të zërit dhe mjeteve të komunikimit të të
dhënave, pajisjeve kompjuterike, pajisjeve kompjuterike periferike, produkteve të argëtimit
në shtëpi, instalimeve për qëllime higjenike, automjeteve dhe aksesorëve të automjeteve,
fishekzjarrëve, orave dhe stolive të çmuara, instrumentave muzikorë, materialeve të
shtypur, artikujve të shkrimit, artikujve të nevojshëm për zyrë, pajimeve dhe mallrave të
çantabërësit, artikujve të mobilimit dhe zbukurimit, orendive, qilimave, tendave, strehave,
pëlhurave të gomuara, veshjeve, këpucëve dhe mallrave prej tekstili, lodrave, mallrave
sportivë, ushqimeve dhe pijeve, produkteve bujqësore, produkteve të kopshtarisë dhe
produkteve të pylltarisë, produkteve të duhanit dhe ushqimeve të tjera të luksit dhe alkolit;
përpunim administrativ dhe ujdisje të shërbimeve të porosisë me postë; përpunim
administrativ të urdhërave të blerjes në fushën e shërbimeve të ofruara nga kompanitë e
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porosisë me postë; lëshim të kartave të shpërblimeve (promovim shitjesh); paraqitje të
mallrave për promovim shitjesh; konsulencë për menaxhim biznesi në lidhje me strategjinë,
marketingun, prodhimin, stafin dhe shitjen me pakicë; konsulencë dhe informacion për
konsumatorët rreth shërbimeve të klientit, menaxhimit të produkteve dhe çmimet në faqet e
Internetit dhe blerjes në linjë; ofrim dhe dhënie me qira të hapsirës së reklamës në Internet;
prokurim për të tjerët (blerje të mallrave dhe shërbimeve për kompani); mbledhje të
dhënash të ndihmuar nga kompjuteri në regjistrat e kesh-it për shitësit me pakicë; tregti
elektronike, dmth konsulencë për konsumatorë nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit për
qëllime reklamimi dhe shitjeje; menaxhim biznesi në lidhje me skemat e besnikërisë së
konsumatorit, nxitëse apo promovuese; planifikim të shërbimeve të shitjeve me pakicë dhe
tregtisë së jashtme me hapsirat reklamuese; prezantim mallrash; prezantim të mallrave në
mjetet e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; prezantim të mallrave për qëllime
shitje, për të tjerët; përhapje të reklamave, për të tjerët, nëpërmjet një rrjeti të
komunikimeve në linjë në Internet; promovim shitjesh; promovim shitjesh të mallrave
nëpërmjet dhurimit të pikëve duke përdorur karta krediti; promovim shtijesh për tregti;
promovim shitjesh shërbimesh, për të tjerët, përmes ujdisjes së reklamave; promovim
shitjesh për të tjerët përmes shpërndarjes dhe administrimit të kartave të besnikërisë; dhënie
me qira të stendave të shitjes; shpërndarje dhe përjapje të materialeve reklamuese dhe
reklamimin me postën direkte; shërbime të shitjes me pakicë me porosi me postë me
aksesorë veshjesh; reklamë me porosi me postë; demonstrim mallrash; reklamë dhe
promovim shitjesh në lidhje me mallra dhe shërbime të cilat mund të ofrohen dhe porositen
me mjetet e telekomunikacioeve ose duke përdorur mjete elektronike; reklamë, përfshirë
promovim shitjesh për mallra dhe shërbime, për të tjerët, nëpërmjet transmetimit të
materialit të reklamës dhe përhapjes të mesazheve të reklamës në rrjetet kompjuterikë;
prezantim mallrash; prezantim mallrash për qëllime shitje, për të tjerët; prezantim të
mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime shitje me pakicë; shitje me pakicë dhe
shumicë të artikujve farmaceutikë dhe veterinarë, përgatitjeve higjenike dhe artikujve
mjeksorë; administrim të çështjeve të biznesit të dyqaneve të mëdha të shitjes me pakicë;
shërbime të dyqaneve të departamenteve të shitjeve me pakicë për produktet kozmetike,
artikujt e tualetit, makinerive për qëllime shtëpiake, veglave të dorës, mallrave optikë,
aparaturave elektrike dhe elektronike për shtëpi; shitje me pakicë në lidhje me artikujt e
shkrimit; shitje me pakicë në lidhje me artikujt e veshjeve dhe aksesorëve të veshjeve;
shitje me pakicë të orendive; shitje me pakicë të veshjeve; shitje me pakicë të qilimave;
shitje me pakicë të artikujve të shkrimit, materialeve të shtypur, pajisjeve kompjuterike dhe
paijsjeve periferike kompjuterike në dyqanet e kancelarisë, dhe të produkteve të argëtimit
në shtëpi; shitje me pakicë të ushqimeve; planifikim të shërbimeve të shitjeve me pakicë
dhe tregtisë së jashtme me hapsirat reklamuese; prezantim të mallrave në mjetet e
komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; konsulencë në menaxhim biznesi në lidhje
me strategjinë, marketingun, prodhimin, stafin dhe shitjen me pakicë; shërbime të agjencisë
të reklamave elektronike
36 Sigurim; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurive të patundshme;
përfundime transaksionesh me karta krediti; shërbime të kartës së debitit; emetim të
xhetonave me vlerë; emetim të kartave të kreditit; emetim të çeqeve të udhëtimit (çeqe);
veprime bankare; huamarrje me vendosje si kolaterial letra me vlerë; huamarrje me
vendosje si kolaterial letra me vlerë; ndërmjetësim në pasuri të patundshme; ndërmjetësim;
fonde pensioni; ndarje e pasurive dhe pagesave ndërmjet çiftit të divorcuar; agjenci për
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grumbullim të debive; mbledhje qiraje; shitje e llogarive aktive të një biznesi kundrejt një
zbritje; konsulencë financiare; mbështjetje financiare; shërbime financiare; menaxhim
banesash; dhënie huaje në këste dhe intervale të njëjta kohe për pagesë; kryerje veprime
bankare nga shtëpia; agjenci të pasurive të patundshme; menaxhim të agjencisë të
pasurimeve të patundshme; investime kapitali; konstatimi i statusit shëndetesor me qëllim
sigurimin shëndetsor dhe kushtet e tij; zyra kredie; qiradhënie; sigurim jete; grumbullim
fondesh për të tjerët; grumbullim fondesh për bamirësi; këshilla mbi debinë; shërbime
dorëzanie; sigurim në raste aksidentesh; kredi (financime); dhënie me qira zyrash (pasuri të
patundshme); dhënie me qira apartamenti; ndërmjetësim në sigurim; menaxhim financiar;
administrime me mirëbesim; dhënie me qira të pasurive të patundshme; konsulencë për
sigurim; sigurim; zyra akomodimi (apartmente
38 Telekomunikacione; transmetime televizive; transmetime programesh të radios dhe
televizionit; sigurim aksesi në një rrjet global kompjuterik; sigurim lidhjesh të
telekomunikacioneve në një rrjet global kompjuterik; ofrim faqesh ku kryhet
bashkëbisedim në kohë reale ndërmjet disa individëve; ofrim forumesh në linjë; sigurim
kanalesh të telekomunikacionit për shërbime të blerjes nëpërmjet Internetit apo telefonit të
produkteve të reklamuara në televizion; komunikime nëpërmjet pajisjeve fundore
kompjuterike; komunikime telefonike; shërbime të rrugëzimit dhe lidhjeve të
telekomunicioneve; shërbime të telefonisë celulare; transmetime mesazhes dhe figurash me
ndihmë të kompjuterit; transmetim satelitor; shërbime të postës zanore; transmetime të
skedarëve dixhitalë; transmetim kartash urimi nëpërmjet Internetit; dërgim mesashi; dhënie
me qira të kohës së aksesit në rrjete globale kompjuterike; ofrim aksesi në baza të dhënash;
shërbime të tabelave të buletinëve elektronikë [shërbime telekomunikacionesh]
39 Transport; amballazhim dhe magazinim materialesh; ujdisje udhëtimi; informacion
transporti; shpërndarje pakosh; shpërndarje mallrash; transport pasagjerësh; rezervime
vendesh për udhëtim; magazinim mallrash; afrankim i postës; shërbime të shpejta postare
(mesazhe ose blerje); magazinim mallrash; transport dhe ruajtje mbeturinash; transport dhe
logjistikë; transport; organizim vizitash turistike (turizëm); organizim udhëtimi;
informacion mbi trafikun; dhënie me qira automjetesh; dhënie me qira garazhesh; dhënie
me qira magazinash; dhënie me qira hapsirash parkimi; amballazhim mallrash; shpërndarje
të energjisë elektrike; shpërndarje energjie; shpërndarje uji; shpërndarje të mallrave të
porosisë me postë
40 Trajtim materialesh; trajtim mbeturinash (transformim); printim modelesh; lidhje
librash; printime; zhvillim fimash fotografikë; printime fotografike; përgatitje klishesh për
foto; gjenerim energjie; përpunim filmash kinematografikë; shërbime të kompozimit të
fotove; përgatitje klishesh; punim druri; shkrim me lazer; printime litografike; pastrim ajri;
heqje e erës së keqe të ajrit; printim ofseti; inkuadrim të veprave të artit; riciklim të
mbeturinave dhe plehrave; printime serigrafie; shërbime të dublikimit të çelësave; ndarje
mbeturinash dhe materialeve të riciklueshme; djegia e plehrave dhe mbeturinave;
shkatërrimi i plehrave dhe mbeturinave
41 Formim; ofrim kualifikimi; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; përkthim;
regjistrim të sekuencave video; konsulencë në lidhje me kualifikimin, kualifikim dhe
formim i mëtejshëm; informacion mbi aktivitetet e kohës së lirë; drejtim profesional;
shkolla me konvikte; shërbime të klubit të shëndetit [kualifikime mbi shëndetin dhe fitnes];
shkolla infiermierie; ofrim mundësish për të vizituar muzeume (prezantime, ekspozita);
ofrim ambientesh sportive; teatro të ndryshme; parqe argëtuese; stërvitje; publikime të
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kompjuterizuara; shërbime aktori; shërbime në lidhje me aktivitetet e kohës së lirë; shkolla
(kualifikimi); drejtim kursesh fitnesi; prezantim të performancave të drejtpërdrejta;
rezervime në advancë të biletave (argëtim); prezantim të lajmeve me fotografi; shkollim;
argëtim televiziv; kurse korrespondence; prodhim filmi, të ndryshëm nga filmat e reklamës;
shfaqje filmash në kinema; fotografi; lojra të fatit; botim tekstesh, të ndryshëm nga tekstet e
reklamës; dizajn ekspozimi, përjashtuar ato për qëllime reklame; shërbime orkestre;
produksione muzikore; shërbime lojrash të ofruara në linjë (nëpërmje një rrjeti
kompjuterik); ofrim botime elektronike në linjë, jo të shkarkueshme; botime në linjë të
librave dhe revistave elektronike; organizim dhe drejtim konferencash; organizim dhe
drejtim kongresesh; organizim dhe drejtim koncertesh; organizim dhe drejtim
simpoziumesh; organizim shfaqje të modës për qëllime argëtimi; argëtim në radio;
produksione teatrale; organizim garash sportive; organizim dhe drejtim seminaresh;
organizim dhe drejtim takimesh pune për një çështje apo projekt të veçantë (kualifikime);
organizim dhe drejtim kolokiumesh; organizim ekspozitash për qëllime kulturore ose
edukative; operim llotarish; organizim garash (edukim ose argëtim); dhënie me qira të
projektorëve të filmave dhe aksesorët; dhënie me qira filmash; dhënie me qira të terreneve
sportive; botime librash; prodhime filmash me kasete me shirit; prodhime programesh të
radios dhe televizionit
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkime dhe projekte në lidhje me to;
analiza industriale dhe shërbime kërkimi; dizenjim dhe zhvillim të pajisjeve dhe
programeve kompjuterike; përditësim softueri; konsultime në arkitekturë; konsulencë në
fushën e kursimit të energjisë; konsulencë në fushën e teknologjisë së informacionit (IT);
konsulencë në fushën e zhvillimit dhe projektimit të kompjuterave; konsulencë në
projektimin e faqeve web; ofrim motorësh kërkimi për Internet; konsulencë për softuerë
kompjuterikë; projektim softuerësh kompjuterikë; projektim sistemesh kompjuterikë;
arkitekturë; dizajn për ambiente të brendshme; dizajn për veshje; shërbime dizajni për
amballazhim; shërbime të mbrojtjes së kompjuterave nga viruset; dixhitalizim dokumentash
(skanim); analiza kimike; programime kompjuterike; monitorim në largësi të sistemeve
kompjuterike; kërkime në kozmetikë; projektim dhe mirëmbajtje të faqeve web, për të
tjerët; dizenjim grafik; hostim serverash, hostim faqesh web; instalim të programeve
kompjuterikë; shndërrim të dhënash të programeve kompjuterikë dhe të dhënave (jo
shndërrim fizik); shndërrim të dhënash ose dokumentash nga fizike në mjedise elektronike;
dublikim të programeve kompjuterikë; hostim serverash; softueri si një shërbim (SaaS);
stilim (dizenjo industriale); mirëmbajtje softuerësh kompjuterikë; rigjetje të të dhënave
kompjuterike
44 Shërbime mjeksore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe për bukuri për njerëz ose
kafshë; shërbime bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë; shërbime të aromaterapisë;
këshillim mbi farmacinë; spitale private; shërbime shëndetsore alternative; qendra
shëndetsore; sallone bukurie; shërbime të kozmetologut për fytyrën; masazhe; kopshtari;
konsulencë për shëndetin; implantime flokësh; kujdes shëndetsor për të rritur (mjeksor);
shërbime manykyri; kirurgji plastike; kujdes për lëndinën; shfarosje parazitësh për bujqësi;
shërbime të telemedicinës; shërbime terapeutike; shërbime të grazhdit për kafshë; shfarosje
të barërave të këqinj; dhënie me qira të pajisjeve mjeksore; dhënie me qira të instalimeve
higjenike; përgatitje të recetave në farmaci
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(111) 25838
(151) 14/11/2019
(181) 15/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1339
(591) Bardhë dhe zi
(732) AD MEDELA Vrbas Kulski put bb,
21460 Vrbas, RS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 16 Letër; kartonë; produkte të shtypura (materiale të printuara); shkresore; materiale
plastikë për amballazhim (që nuk përfshihen në klasa të tjera)
30 Brum ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira; domethënë biskota, biskota të ëmbla, kekra dhe
vafer
35 Shitje me shumicë dhe shitje me pakicë të brumit të ëmbëlsirave dhe ëmbëlsirave;
domethënë të biskota, biskotave të ëmbla, kekrave dhe vaferëve

(111) 25839
(151) 14/11/2019
(181) 15/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1340
(591) Bardhë dhe zi
(732) AD MEDELA Vrbas Kulski put bb,
21460 Vrbas, RS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 16 Letër; kartonë; produkte të shtypura (materiale të printuara); shkresore; materiale
plastikë për amballazhim (që nuk përfshihen në klasa të tjera)
30 Brum ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira; domethënë biskota, biskota të ëmbla, kekra dhe vafer
35 Shitje me shumicë dhe shitje me pakicë të brumit të ëmbëlsirave dhe ëmbëlsirave;
domethënë të biskota, biskotave të ëmbla, kekrave dhe vaferëve

(111)
(151)
(181)
(210)
(591)

25813
13/11/2019
22/10/2028
KS/M/ 2018/1370
C-96 Cyan (Ngjyra cijan; M- 66

(540)
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Magenta ( ngjyra magentë); Y- 1 Yellow (
Ngjyra e verdhë); K- 0 Black (Ngjyra e zezë)
(732) “Tregtia” Sh.p.k Magjistralja Prishtinë
– Fushë Kosovë, Rr. “Nëna Terezë”
10 000 Fushë Kosovë, KS
(740) Armend Alihajdaraj Rr. “Bajram
Kelmendi”-Prishtinë

(511) 6 Metalet e zakonshme dhe aliazhet e tyre: materialet metale ndërtuese;
konstruksionet e transportueshme te metalit; materialet e metalta për trakat hekurudhore,
kabllot joelektrike dhe fijet e metaleve të zakonshme; hekurishtë, artikujt e vegjel të
paisjeve metalike; tubat dhe gypat metalik, klasat; mallërat e metaleve të zakonshme që nuk
janë përfshirë në klasat e tjera; xeheroret
12 Mjete transporti; mjete për levizje në tokë, ajër dhe ujë
17 Gomë, gutta-percha (lloj gume), kauçuk, asbet, mikë (material të tejdukshme) dhe të
mirat e përfituara nga këto material të cilat nuk janë të përfshirë në klasat e tjera, plastika
në formen e shtrydhur që përdoret për prodhim, paketim, izolim i materialeve, tubat
fleksibil, jo të metaltë
19 Meterialet ndërtimore (jo metalike), tubat e ngurtë jometalik për ndërtim, asfaltim, zifti
dhe bitum, ndërtimet transportuese jometalike, monumentet, jo të metalta
37 Ndërtime të objekteve; riparime; shërbime të instalimit

(111) 26017
(151) 24/12/2019
(181) 22/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1371
(591) Kaltërt, Bardhë, Zezë
(732) N.SH. Qendra Për Aftësimin
Profesional “Oxford Studio” Shpresa
Malazogu Bl. 9/a, Dardania Lidhja e Pejës,
KS

(540)

(511) 16 Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në
klasat tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi;
ngjitësit për letër shkrimi ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve;
furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e zyrës (përveç mobileve);
materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet plastike
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për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat
tipografike; blloqet tipografike
41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore

(111) 25992
(151) 18/12/2019
(181) 23/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1380
(732) ALESSANDERX S.p.A. Via S.
Leonardo da Porto Maurizio 24/26/28,
59100 PRATO, IT
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) RELAXSAN

(511) 20 Dyshekë

(111) 25547
(151) 14/10/2019
(181) 23/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1381
(591) KUQE, BARDHE, E ZEZE
(732) LİNA HAZIR GİYİM TEKSTİL
SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ MEHMET NESİH
ÖZMEN MAH.ÇINAR SK.BULDAN İŞ
HANI 6 GÜNGÖREN İSTANBUL, TR
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 25 Veshje, duke përfshirë veshjet e brendshme dhe të përditshme , përveç veshjeve
mbrojtëse për qëllime speciale; çorape ,dorashka për boks [veshje], shalle, fasha, kravata,
rripa [veshje]. Mbathje, këpucë, pantofla, sandale.
Kapelë, kapele, kapele me vizore, beretë, kapele [veshje për kokë], kapele të kafkës
35 Reklamim, marketing dhe marrëdhënie me publikun; organizimi i ekspozitave dhe
panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese. Funksionet e zyrës; shërbime
sekretarie; rregullimin e abonimeve të gazetave për të tjerët; përpilimi i statistikave; qira e
makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përgjigjja
në telefon për abonentët e padisponueshëm. Menaxhimi i biznesit, administrimin e biznesit
dhe konsulencën e biznesit; kontabilitet; shërbime konsulence komerciale; rekrutimi i
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personelit, vendosja e personelit, agjencitë e punësimit, agjencitë e import-eksportit;
shërbime të përkohshme të vendosjes së personelit.
Drejtues ankandesh. Duke sjellë së bashku, për të mirën e të tjerëve, të një
shumëllojshmërie mallrash, që do të thotë,Veshje, duke përfshirë veshjet e brendshme dhe
te perditshme , përveç veshjeve mbrojtëse për qëllime speciale; çorape ,dorashka për boks
[veshje], shalle, fasha, kravata, rripa [veshje]. Mbathje, këpucë, pantofla, sandale. Kapelë,
kapele, kapele me vizore, beretë, kapele [veshje per koke], kapele të kafkës. duke bërë të
mundur që konsumatorët të shikojnë dhe blejnë me lehtësi këto mallra, shërbime të tilla
mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, degët me shumicë, nëpërmjet mjeteve
elektronike ose përmes katalogëve të porosive postare

(111) 25893
(151) 22/11/2019
(181) 23/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1382
(732) QËNDRIM NISHEVCI
GEP SH.P.K. ZONA INDUSTRIALE
PRISHTINE, KS
(740) DARDAN NISHEVCI RR.BILL
CLINTON B5 H5 NR.20 PRISHTINE

(540) GEP

(511) 38 Telekomunikacione

(111) 25571
(151) 15/10/2019
(181) 23/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1383
(732) Chapter 4 Corp. (New York
corporation) 62 King Street, New York,
New York 10014, US
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, KS

(540)

(511) 9 Produkte optike dhe paisje për përcjellje; maska mbrojtëse, shtëpiza dhe paisje
shtesë për telefona mobil, laptopa, tablet kompjuterë, madia plajerë portativ dhe ndihmësa
personal digjital (PDA-NPD); fajla grafikë, fajla të cilë përmbajnë fotografi dhe fajla të
muzikës, të cilët mund të shkarkohen (mirren) nga interneti; DVD-të të inçizuara, video
disqe dhe video shirita; aplikime mobile për perdorim në lëminë e modës të cilët mund të
shkarkohen (mirren) nga interneti
18 Lëkura dhe imitimi i lëkurës, produkte të punuara nga këto materieale; të gjitha llojet e
çantave; ombella
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25 Veshje, mbathje, mbulesa koke
28 Drrasa skejtbord-i, skejtborda dhe pjesë dhe paisje për ta; lojra; lodra
35 Sherbime shitjeje me pakicë dhe sherbime shitjeje me pakicë onlajn të objekteve për
veshje, mbathje, mbulesa për kokë, lojra, lodra, produkte optike, çanta, produkte nga lëkura
dhe imitimi i lëkurës, shtëpiza, maska, drrasa skejtbordi, skejtborde dhe pjesë për to, dhe
për tërë paisjen tjetër shtesë; shpallje

(111) 25486
(151) 11/10/2019
(181) 23/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1384
(591) e kaltërt e mbyllur, e kaltërt e hapur, e
gjelbërt e hapur, e bardhë
(732) HENKEL AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, KS

(540)

(511) 3 Preparate zbardhuese për përdorim lavanderie; preparate për larje për përdorim
lavanderie; agjentë për shpërlajre për përdorim lavanderie dhe takëm; agjentë për shpërlarje
të enëve; preparate për largimin e njollave; pastrim, lustrim, preparate për pastrim dhe
gërryes; preparate zbardhuese për qëllime shtëpiake; agjentë pastrami për qëllime
shtëpiake; largues njollash; sapun jo medikal për qëllime shtëpiake; parfume; vajra
esenciale, vajra esenciale për qëllime shtëpiake, sprej aromatike, Pomanders (substanca
aromatike) për përdorim lavanderie, vajra aromatike për qëllime lavanderie, sachets
(copëza materiali të vogla) aromatizuese për qëllime lavanderie, sachets (copëza materiali
të vogla) për parfume liri, preparate aromatizuese për përdorim lavanderie, preparate për
përmirësimin e materialit në lavanderi, preparate lavanderie për tërheqjen e ngjyrave,
preparate për largimin e ngjyrave për qëllime lavanderie, preparate për largimin e yndyrave
për qëllime lavanderie, largim i njollave për qëllime lavanderie, lëngje për lavanderi, lustër
lavanderie për qëllime lavanderie, ekstrakt lustrimi për qëllime lavanderie, preparate
zbutëse (ekstrakt) për qëllime lavanderie, larëse duarsh, largues ngjitësi për qëllime
lavanderie, preparate për zbardhjen e lëkurave, pëlhura te mbushura me detergjente për
pastrim, sapun pluhur, vajra për qëllime pastrimi për përdorim lavanderie, sapun aromatikë
për qëllime lavanderie, agjentë për ruajtje të larjes, pastrues për tapiceri, preparate për
pastrim kimik për qëllime lavanderie, xhel spastrimi për qëllime lavanderie, lëngje pastrami
për qëllime lavanderie, detergjent shkumë për qëllime lavanderie, preparate për largimin e
ndryshkut për qëllime lavanderie, pastrues sprej për përdorim në tekstile, agjent spastrimi
për lavanderi, ekstrakt për qellime pastrimi, detergjent sintetikë për rroba, forcues për
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detergjent, agjentë për largimin e dyllit për qëllime lavanderie, preparate lavanderie për
thithje, material zbutëse për lavanderi, topa lavanderie që përmbajnë detergjent, preparate
lavanderie, lëngje për pastrim, sapun detergjenti, aditivë për lavanderi, fletët e pa-endura të
celulozës sintetike të përdorura në larje, parandalues të kores dhe zbutës të kores për tuba
dhe aparatura,domethënë agjentë për dekalimin për qëllime shtëpiake; preparate
aromatizuese për dhoma
4 Qirinj dhe kandil për ndriqim; qirinj aromatikë
5 Dezinfektues, deodorant dhe agjentë deodorantësh, përveq për njerëz dhe kafshë,
freskues ajri dhe agjentë për deodorant ajri; freskues ajri dhe sprej freskues të ajrit,
insekticide, ilaç kundër insekteve, tërheqës të insekteve, ngjitës dhe/ose shirit ngjitës për
zënien e insekteve; agjentë për përçarje ose pengim të çiftëzimit të insekteve; preparate për
shkatërrimin e parazitëve; këpurdhëvrasës; herbicide; parazitë vrasës dhe preparate kundër
parazitëve; deodorantë për qilim, rifreskues për qilim dhe/ose largimin e erërave;
deodorantë për qëllime shtëpiake; preparate për neutralizimin e erërave për përdorim në
qilim, materiale, tapiceri dhe ajër; rimbushje për freskues ajri; deodorantë dhome; freskues
dhome
9 Aplikacione të shkarkueshme për pajisje mobile; softuer kompjuterik të ngulitur në
telefona portativ dhe/ose kompjuter portativ që lejon përdoruesin të shkarkojë programe
elektronike
11 Aparat për tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare
21 Sfungjerë, brusha (përveq brushave të bojrave), pastrimin e rrobave, artikuj për qëllime
pastrimi; artikuj pastrimi të operuara me dorë; aparate për agjentë të pastrimit sanitary;
dezinfektues dhe freskues ajri; fletë celuloze sintetike të përdorura për larje; aparatura
elektrike dhe/ose elektronike, instrumente dhe pajisje për përdorim në shkatërrimin,
tërheqjen dhe mbytjen e insekteve; pjesë dhe pajisje për të gjitha të mirat e lartpërmendura;
pajisje për kurthe, helme, kapjen ose mbytjen e insekteve dhe parazitëve; kurthe dhe
tërheqës për parazitë dhe insekte, kurthe dhe tërheqës për kacabu; gota, qyp ose enë për
kurthe të insekteve

(111) 25489
(151) 11/10/2019
(181) 24/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1385
(526) BOOM doner
(591) E Bardhë, e Verdhë, e Kuqe dhe e
Zeze
(732) " Mik Retail " SH.P.K. Albi Shopping
Veternik, Prishtinë, KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A
Prishtinë

(540) BOOM doner

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët,
qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim
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30 Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet
e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli

(111) 25487
(151) 11/10/2019
(181) 24/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1386
(526) BOOMB food
(591) E Bardhë, e Verdhë, e Kuqe dhe e
Zeze
(732) " Mik Retail " SH.P.K. Albi Shopping
Veternik, Prishtinë, KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla,
P+12, Prishtinë

(540) BOOMB food

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët,
qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim
30 Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet
e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli

(111) 25483
(151) 11/10/2019
(181) 24/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1387
(526) BOMBASTIK doner
(591) E Bardhë, e Verdhë, e Kuqe dhe e
Zeze
(732) " Mik Retail " SH.P.K. Albi Shopping
Veternik, Prishtinë, KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A
Prishtinë

(540) BOMBASTIK doner

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët,
qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim
30 Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet
e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli
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(111) 25478
(151) 11/10/2019
(181) 24/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1388
(526) BOMB food
(591) E Bardhë, e Verdhë, e Kuqe dhe e
Zeze
(732) " Mik Retail " SH.P.K.
Albi Shopping Veternik, Prishtinë, KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A
Prishtinë

(540) BOMB food

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët,
qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim
30 Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet
e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli

(111) 25472
(151) 11/10/2019
(181) 24/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1389
(526) BOMB DONER
(591) E Bardhë, e Verdhë, e Kuqe dhe e
Zeze
(732) " Mik Retail " SH.P.K. Albi Shopping
Veternik, Prishtinë, KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A
Prishtinë

(540) BOMB DONER

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët,
qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim
30 Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet
e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli
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(111) 25467
(151) 11/10/2019
(181) 24/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1390
(591) E Bardhë, e Verdhë, e Kuqe dhe e
Zeze
(732) " Mik Retail " SH.P.K.
Albi Shopping Veternik, Prishtinë, KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla,
P+12, Prishtinë

(540)

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët,
qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim
30 Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet
e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli

(111) 25416
(151) 03/10/2019
(181) 24/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1391
(526) TAZE
(732) SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONIM
ŞİRKETİ Uluabat Köyü Karacabey Bursa,
TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) TAZE

(511) 29 Mish, peshk, shpendë dhe shpesë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të
konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatuara; pelte-xhelatinë, reçel, komposto; vezë,
qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe yndyra ushqimore
30 Kafe, çaj, kako dhe kafe artificiale, oriz, tapiokë dhe saga, miell dhe përgatitije tjera
nga drithërat, bukë, tortë dhe ëmbëlsira, ushqime të ngrënshme te ngrira-akullore; sheqer,
mjaltë, melasë; maja, sodë buke; kripë, mustardë; uthull, salca (me erëza); erëza, krem
ëmbëlsire - akull
32 Birra; ujë mineral dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje
frutash; shurupe dhe përbëres të tjerë për përgatitjen e pijeve
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(111) 25562
(151) 15/10/2019
(181) 24/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1392
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill
Road, Purchase, NY 10577, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) FOR THE BOLD

(511) 29 Mish, peshk, shpezë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; pemë dhe perime
të konzervuara, të ngrira, të thara dhe të pregatitura; xhelatinë, reçel; vezë , qumësht dhe
produkte të qumshtit; vajëra të ngrënshme dhe yndyra; ushqime të shpejta me bazë frutash,
perime, djath, mish, arra, arra të pregatitura, ushqime të shpejta me bazë patatesh; qipsa nga
patatet, file patatesh (qipsa)
30 Kafe, qaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; miell dhe prodhime
drithërash, bukë, biskota, pasta, bonbona dhe ëmbëlsira; akull, mjaltë; melasë, tharmë,
pluhur gatimi; krypë, mustardë, uthull, salca( shtesa) ; erëza; akull, ushqime të shpejta me
bazë mielli, misri, drithëra, oriz; qipsa nga misri, qipsa tortilla

(111) 25560
(151) 15/10/2019
(181) 24/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1393
(591) E kuqe, portokalli, e verdhë
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill
Road, Purchase, NY 10577, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 30 Qipsa nga misri, qipsa tortilla
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(111) 25468
(151) 11/10/2019
(181) 24/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1394
(591) Portokalli, e verdhë, oker, e kuqe, e
zezë dhe e bardhë
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill
Road, Purchase, NY 10577, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 30 Qipsa nga misri, qipsa tortilla

(111) 25493
(151) 11/10/2019
(181) 24/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1395
(591) E kuqe, e verdhë, oker, e bardhë dhe e
zezë
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill
Road, Purchase, NY 10577, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 30 Qipsa nga misri, qipsa tortilla

(111)
(151)
(181)
(210)
(591)

25491
11/10/2019
24/10/2028
KS/M/ 2018/1396
E gjelbërt, e verdhë, oker, e kuqe, e

(540)
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zezë dhe e bardhë
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill
Road, Purchase, NY 10577, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(511) 30 Qipsa nga misri, qipsa tortilla

(111) 26057
(151) 15/01/2020
(181) 25/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1398
(591) E bardhe, e kaltert
(732) Shoqeria Tregtare B.B.F
CompanySH.P.K fshati Gurëz Ferizaj
Kosovë Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS
(740) Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj

(540)

(511) 32 Pijefreskuesejoalkoolikedhetëgazuara

(111) 26062
(151) 15/01/2020
(181) 25/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1399
(591) E bardhe, e kuqe
(732) Shoqeria Tregtare B.B.F
CompanySH.P.K fshati Gurëz Ferizaj
Kosovë

(540)
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Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS
(740) Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj

(511) 32 Pijefreskuesejoalkoolikedhetëgazuara

(111) 25460
(151) 10/10/2019
(181) 25/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1400
(732) Vivo Mobile Communication Co.,
Ltd. 283, BBK Road, Wusha, Chang'An
Dongguan, Guangdong, CN
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) NEX

(511) 29 Telefona të mençur; Telefona mobil; Mbështjellës për telefonat e mençur; Këllëf
për telefonat e mençur; Filma mbrojtës të përshtatur për telefonat e mençur; Stand i
adaptuar per telefona mobil; Kufje për telefona; Dëgjuese për telefona mobil; Shkopinjë për
selfie [monopode që mbahen me dorë] për telefonat e mençur; Lente selfie: Kabllo për
USB; Mbushës për bateri; Bateri elektrike; Mbushes baterish; Bateri mbushese mobile
(bateri rimbushese); Kabinet per altoparlant; Dëgjuese wireless për telefona; Mbushes
wireless për telefonat e mençur; Aparate të Sistemit të pozicionimit global (GPS);
Aplikacionet e shkarkueshme për telefonat mobil

(111) 25424
(151) 08/10/2019
(181) 26/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1401
(591) E Bardhë, E Kaltert e Mbyllur
E Kalter e Qelur

(540)
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(732) ,,ALFA Qeramika,,sh.p.k Gjilan
RR,,Idriz Seferi,,p.n, KS
(740) Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,,
Viti/Prishtinë
(511) 19 Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike përndërtim;
asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo
metalike
20 Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasattjera) prej drurit,
tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt,ashtit, fildishit, ashtit të balenës,
guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve,
ose prej plastike
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi

(111) 25490
(151) 11/10/2019
(181) 26/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1402
(591) E PEMBE, E HIRT, (300)
(732) ,,AZTECH,,SH.P.K GraçanicëLlapnasell km.3, KS
(740) Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,,
Viti/Prishtinë

(540)

(511) 35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë me to;
analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe
softuerëve kompjuterikë

(111) 25381
(151) 13/09/2019
(181) 26/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1403
(591) E ZEZË
(732) ,,BLU ESSENCE,,SH.P.K
Prishtinë/,,Muhamed Cani,,, KS
(740) Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,,
Viti/Prishtinë

(540) BLU ESSENCE
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(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
44 Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për
njerëzit dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë

(111) 25538
(540) BAUMIT
(151) 14/10/2019
(181) 26/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1404
(732) Baumit Beteiligungen GmbH Wopfing
156 2754 Waldegg, AT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 1 Produkte kimike dhe agjentë për ndërtim, ngjitës për qëllime ndërtimi
2 Bojë; ngjyra
19 Materiale ndërtimi (jo metalike), çimento, gëlqere, llaç (përberje për lyerje të
ndertesave), suva dhe zhavor, llaç i gatshëm për përdorim, llaç i gatshëm për përdorim,
përzierje me llaç, përzierje llaçesh, përzierje gëlqere, përzierje dyshemeje, përzierje
dyshemeje të pllakave

(111) 25632
(151) 17/10/2019
(181) 26/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1405
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) FROGS

(511) 30 Ëmbëlsira
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(111) 25631
(151) 17/10/2019
(181) 26/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1406
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) GOLDBÄREN

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25630
(151) 17/10/2019
(181) 26/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1407
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) STARMIX

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25629
(151) 17/10/2019
(181) 26/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1408
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) CHAMALLOWS

(511) 30 Ëmbëlsira
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(111) 25628
(151) 17/10/2019
(181) 26/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1409
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 30

(540) PICO BALLA

Ëmbëlsira

(111) 25627
(151) 17/10/2019
(181) 26/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1410
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) GOLD-BEARS

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25626
(151) 17/10/2019
(181) 26/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1411
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) HAPPY COLA

(511) 30 Ëmbëlsira
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(111) 25625
(151) 17/10/2019
(181) 26/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1412
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) PEACHES

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25616
(151) 16/10/2019
(181) 26/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1413
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) HAPPY CHERRIES

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25614
(151) 16/10/2019
(181) 26/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1414
(732) Rigo Trading S.A 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) ROTELLA

(511) 30 Ëmbëlsira
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(111) 25612
(151) 16/10/2019
(181) 26/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1415
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) TANGFASTICS

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25610
(151) 16/10/2019
(181) 26/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1416
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) WUMMIS

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25608
(151) 16/10/2019
(181) 26/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1417
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) DRAGIBUS

(511) 30 Ëmbëlsira
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(111) 25606
(151) 16/10/2019
(181) 26/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1418
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) TROPIFRUTTI

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25384
(151) 13/09/2019
(181) 26/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1419
(732) BERLIN-CHEMIE AG Glienicker
Weg 125, 12489 Berlin, DE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë, KS

(540) MIG-400

(511) 5 Produkte farmaceutike; substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor

(111) 25382
(151) 13/09/2019
(181) 26/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1420
(732) BERLIN-CHEMIE AG Glienicker
Weg 125, 12489 Berlin, DE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) IMET

(511) 5 Produkte farmaceutike; substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor
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(111) 25383
(151) 13/09/2019
(181) 26/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1421
(732) BERLIN-CHEMIE AG
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, DE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) NIMESIL

(511) 5 Produkte farmaceutike; substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor

(111) 25430
(151) 09/10/2019
(181) 30/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1423
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac, Beogradski put
bb, 26300 Vršac, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) DEMANURO

(511) 5 Shtesa dietike (shtesa ushqimore) për njerëz

(111) 25432
(151) 09/10/2019
(181) 31/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1424
(732) Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35, 5831 AN
Boxmeer, NL
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) INTERVET

(511) 3 Preparate pëkujdesi per kafshet
5 Preparate farmaceutike per qellime veterinare; shtojca ushqimore per kafshet
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10 Aparatet dhe instrumentet per qellime veterinare

(111) 25378
(151) 13/09/2019
(181) 31/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1425
(732) COSMAI COFFEE GROUP S.r.l. Via
Virgilio Ranzato 1, Milan, IT
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) COSMAI CAFFE’

(511) 21 Enë për shtëpi ose kuzhinë dhe konteiner, artikuj nga qelqi, porcelani dhe argjila
30 Kafe dhe produkte me bazë-kafe, përfshirë kafet e shpejta, pijet me bazë-kafeje, kokrra
kafeje, të pjekura dhe të bluara, cafe e ngrirë-pluhur, sheqer, torte, ëmbëlsira dhe akull
43 Shkopinj kafesh, kafeteri, furnizimin me ushqim dhe pije, përgaditjen e ushqimit dhe
pijeve, dhënjen me qira të pajisjeve për bare dhe restorane

(111) 25678
(151) 21/10/2019
(181) 31/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1426
(591) E bardhë, hiri, e kuqe, e klatër e
ndritëshme, e kaltëe e errët, vjollce e
ndritëshme
(732) Philip Morris Brands Sàrl Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 34 Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare,
cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare
, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me
përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e
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duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit
për qëllime të mbajtjes ngrohtë; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares
ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet
e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e
cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke,
gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse

(111) 25429
(151) 09/10/2019
(181) 31/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1427
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac, Beogradski put
bb, 26300 Vršac, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) D-MANURO

(511) 5 Shtesa dietike (shtesa ushqimore) për njerëz

(111) 25697
(151) 24/10/2019
(181) 31/10/2028
(210) KS/M/ 2018/1429
(732) SERVIER IP UK Limited Sefton
House Sefton Park Bells Hill Stoke Poges
Slough SL2 4JS, UK
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) ONCASPAR

(511) 5 Produktet farmaceutike; preparate mjekësore; preparate veterinare; produkte
sanitare për qëllime mjekësore; ushqime dietetik dhe substanca për përdorim mjekësor ose
veterinar, ushqime për foshnje; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; plastera, materiale
për fashim; material për mbushje dentare dhe materialet dentare për marrjen e gjurmëve;
dezinfektuesit; produkte për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide
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(111) 25405
(151) 02/10/2019
(181) 01/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1430
(591) E zezë dhe e verdhë
(732) KOZMO KİMYA SANAYİ VE DIŞ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Gökevler
Mah., 2312. Sokak No: 16, Ginza Corner
Plaza, K: 2, D: 29 Esenyurt/İSTANBUL , TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe për pastrim, detergjente përveç për përdorim në
veprimtarine e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues lavanderie, zbutes pëlhurë
për përdorim lavanderi, preparat për heqjen e njollave, detergjenteve për pjatalarëse,
parfume; kozmetike jo mjekësore; parfume; deodorant për përdorim personal dhe për
kafshët, sapun, përgatitjet për kujdesin e dhëmbeve; pasta, preparate lares te protezave,
preparate për zbardhjen e dhembeve, prepareate për larjes e gojes, jo për qëllime mjekësore,
preparatet për gërryerje; rrobe –leckë për shkelqim; letër shkelqyese - zmerile; guri shtuf;
xhel gërryes, përgatitjet llustrosese për lëkure, vinyl, metal dhe dru, krem dhe shkelqyes për
lëkurë, vinyl, metal dhe dru, dylli për lustrim
5 Përgatitje farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparatet kimike për
qëllime mjekësore dhe veterinare, reagente kimike për qëllime farmaceutike dhe veterinare;
kozmetikë me medikamente, shtesa dietike për qëllime farmaceutike dhe veterinare; shtesa
dietike; shtesa ushqimore; përgatitjet mjekësore për qëllime dobesimi; preparatet sanitare
për përdorim mjekësor, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; herbicidet, fungicidet,
preparatet për shkatërrimin e brejteseve, përgatitjet për shkatërrim të insekteve fluturuese,
deodorantët, përvecse për qeniet njerëzore ose për kafshët; preparate për pastrimin e ajrit;
preparatet e pastrimit të ajrit, dezinfektuesit; antiseptiket, sapunë dezinfektues; krem
antibakteriale
35 Ofrimi i sherbimit, sjellja se bashku, për të mirën e të tjerëve, për një shumëllojshmëri
të mallrave, përkatësisht, preparate zbardhues dhe për pastrim, detergjenteve përveç për
përdorim në veprimtarine e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues për lavanderi,
zbutes pëlhurë për përdorim ne lavanderi, prepare për heqjen e njollave, detergjenteve për
pjatalarëse, parfumeri; kozmetike jo mjekësore; parfume; deodorant për përdorim personal
dhe për kafshë, sapun, përgatitjet e kujdesit për dhëmb, pasta, pastrues te protezave,
përgatitjet për zbardhjen e dhëmbeve, pastrues te gojes, jo për qëllime mjekësore,
përgatitjet gerryese; rroba zmerile; leter shkelqyese, gur shtuf; xhel gërryes, përgatitjet
llustrosese për lëkure, vinyl, metal dhe dru, shkelqyes dhe krem për lëkurë, vinyl, metal dhe
dru, dylli për lustrim, preparate farmaceutike dhe preparate veterinare për qëllime
mjekësore; preparatet kimike për qëllime mjekësore dhe veterinare, reagente kimike për
qëllime farmaceutike dhe veterinare; kozmetikë me medikamente, shtesa dietike për
qëllime farmaceutike dhe veterinare; shtesa dietike; shtesa ushqimore; përgatitjet mjekësore
për qëllime dobesimi; preparatet sanitare për përdorim mjekësor, përgatitjet për
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shkatërrimin e parazitëve; herbicide, fungicides, përgatitjet për shkatërrimin e brejtësve,
preparate për shkatërrimin e insekteve fluruturese, deodorantet, përveç për qenie njerëzore
ose për kafshët; preparate për pastrimin e ajrit; preparatet për pastrimin e ajrit,
dezinfektuesit; antiseptics; sapunë dezinfektues; krema antibacterial për duar, duke ju
mundësuar konsumatorëve për të parë dhe për të blerë të mallrat qe ju përshtaten atyre,
shërbimet e tilla mund të ofrohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, shitore me shumicë, me
anë të mediave elektronike apo përmes postës me menaxhim e katalogeve. Menaxhim
biznesi, administrim biznesi dhe konsulence biznesi; kontabilitetit; shërbimet e konsulencës
komerciale; rekrutimin e personelit, vendosjen e personelit, agjencitë e punësimit, agjencitë
e import-eksportit; shërbime të përkohshme të vendosjes së stafit

(111) 25708
(151) 24/10/2019
(181) 01/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1431
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
Wilmington DE 19808-1674, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) WILD MINTY

(511) 34 Cigare; duhan, të papërpunuara ose të përpunuar; duhan për të mbështjellë vet;
tub për duhan; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore);
puro; cigare; çakmakë për duhan; shkrepse për duhan; çakmakë; shkrepse; artikujt e
duhanpirësve; letër për cigare; tubat e cigareve; filtra të cigareve; aparat xhepi për
mbështjelljesn e cigareve; makina të mbajtura me dorë për injektimin e duhanit në tuba
letre; cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të
nxehjes

(111) 26112
(151) 05/02/2020
(181) 02/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1432
(591) E Zezë, Portokalle
(732) Latitude IP Holdings Pty Ltd 580
Waterdale Road Heidelberg West, Victoria,
3081, DE
(740) Ahmet Hasolli Mujo Ulqinaku 5/1,
Qyteza Pejton, 10000 Prishtine

(540)
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(511) 25 Veshëmbathje, këpucë dhe pajisje për kapelë
41 Ofrimi i aktiviteteve rekreative; ofrimi i objekteve të brendshme rekreative; shërbimet
e aventurës së lojërave të fëmijëve; shërbimet argëtuese të fëmijëve; argëtim

(111) 26059
(151) 15/01/2020
(181) 02/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1433
(732) SOMA SH.P.K. Rr. Andrea Gropa,
p.n. 10000, Prishtinë, KS

(540) SOMA

(511) 43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm

(111) 26056
(151) 15/01/2020
(181) 02/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1434
(732) SOMA SH.P.K. Rr. Andrea Gropa,
p.n. 10000, Prishtinë, KS

(540)

(511) 43 Sherbime per sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i perkoshem.

(111) 25565
(151) 15/10/2019
(181) 02/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1435
(732) eprimo GmbH Flughafenstraße 20,
63263 Neu-Isenburg, DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) eprimo
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(511) 9 Aplikacionet softuerike dhe aplikacionet softuerike të shkarkueshme
(aplikacionet) për menaxhimin e marrëdhënieve me konsumatorë në sektorin e energjisë, në
veçanti për menaxhimin e kontratave dhe marrëdhënieve me klientët, për të lejuar
konsumatorët të kenë qasje në informatat e llogarisë dhe të kryejnë biznes
35 Menaxhimi i marrëdhënieve me konsumatorë në sektorin e energjisë; administrimin e
programeve të besnikërisë së konsumatorit në sektorin e energjisë; përpilimi i
kompjuterizuar i indekseve të konsumatorëve në sektorin e energjisë; administrimi i
skemave të besnikërisë dhe skemave stimuluese të konsumatorëve në sektorin e energjisë;
ofrimi i informacionit mbi biznesin, ofertat komerciale nëpërmjet internetit ose nëpërmjet
rrjeteve të tjera të komunikimit në sektorin e energjisë
38 Transmetimi dhe transferimi i të dhënave, audio, video dhe fotografi multimediale,
duke përfshirë dosjet (fajllat) dhe dosjet (fajllat) që mund të shkarkohen nëpërmjet fajllave
që shprëndahen permes një rrjeti kompjuterik global, foto, mesazhe dhe informacione në
fushën e menaxhimit të energjisë; ofrimi i qasjes në të dhënat dhe programet e aplikimit për
menaxhimin e marrëdhënieve të konsumatorëve në fushën e menaxhimit të energjisë, në
veçanti për menaxhimin e kontratave dhe marrëdhënieve me klientët; ofrimi i lidhjeve
online me bazat e të dhënave, informacioneve dhe ofertave në internet ose në një rrjet
kompjuterik në mbarë botën në fushën e menaxhimit të energjisë
41 Publikimi elektronik i informacionit në Internet në sektorin e energjisë; sigurimi i
informacionit dhe publikimeve elektronike [jo-shkarkueshme], në sektorin e energjisë
nëpërmjet internetit ose rrjeteve të tjera të komunikimit

(111) 25589
(151) 16/10/2019
(181) 02/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1436
(300) 74945 04/05/2018 JM
(732) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino, California 95014, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) AIRPODS

(511) 10 Instrumente të mirëqenies (uellnes) të përgjithshëm, gjegjësisht sensorë,
monitorë, altoparlantë dhe ekrane të shëndetit, fitnesit, stërvitjeve dhe mirëqenies
(uellnesit) për matjen, shfaqjen, përcjelljen, raportimin, monitorimin, ruajtjen dhe
transmetimin e të dhënave biometrike, të të rrahurave të zemrës, lëvizjeve të trupit, dhe
kalorive të djegura; aparatë për ndihmë në dëgjim; aparate dhe instrumente mjekësore;
aparate për përdorim në analiza mjekësore; aparate testimi për qëllime mjekësore; matës të
pulsit; termometra për qëllime mjekësore; spirometër [aparate mjekësore]; aparate dentare;
aparate për monitorimin e rrahjeve të zemrës; kufje veshi [pajisje për mbrojtjen e veshëve];
shishe për ushqyerje; kontraceptivë jo-kimik; flokë artificiale; fashë leukoplaste për qëllime
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ortopedike; materiale për qepje të plagëve
14 Orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; orë dore; ora muri; mekanizma sahati;
kronografë për përdorim si mekanizma ore; kronometra; rripa për orë; shirita për orë;
këllëfë për orë dore, ora muri, dhe orëmatëse dhe instrumente kronometrike; pjesë për orë
dore, orë muri, dhe orëmatëse si dhe instrumente kronometrike; stoli të çmuara; aliazhe nga
metalet e çmuara; kuti nga metalet e çmuara
28 Lojra dhe lodra; njësi elektronike për lojë që mbahen në dorë, lojra elektrike
kompjuterike, përpor atyre të përshtatura për përdorim me pranues televiziv; aparate
elektrike dhe elektronike për argëtim (që operojnë automatikisht me monedha/ pa njehsor;
video lojra përpos atyre të përshtatura për përdorim vetëm me pranues televiziv; aparate
kompjuterike për lojë përpos atyre që operojnë me monedha apo atyre të përshtatura për
përdorim me pranues televiziv; video lodra dhe lojra; lodra dhe lojra kompjuterike
ndërvepruese; makina të pavarura të video lojrave që përfshijnë ekrane; aparate për lojra
kompjtuerike; aparate për lojra elektronike dhe aparate për video lojra, që nuk janë të
përfshira në klasat tjera; konsola për lojra; shtresa mbrojtëse të përshtatura për lojra
portative; programe të lojrave kompjuterike, lojra portative me ekrane me kristale të
lëngshme; kontrollorë për konsola të lojrave; kuaj lëkundës, makina për pinball; makina për
lojë pinball (lodra); lodra, lojra dhe artikuj loje muzikore; aparate audio lodra; kuti
muzikore lodër; instrumente muzikore lodër; riprodukues muzikor lodër për luajtjen e
melodive dhe kasetave; lodra që operdojnë me bateri; lodra elektronike; lodra që operohen
më mënyra elektronike; kompjuterë lodër (jo funksional); telefona mobil lodër (jo
funksional); kukulla; maska fytyre të reja dhe lodër; risi në forma të suvenireve; topa qelqi
me borë; figura aksioni dhe aksesorë për figura aksioni; veshmbathje dhe aksesorë për
kukulla që nuk janë të përfshira në klasat tjera, të gjitha për përdorim me kukulla; lojra
hokeji; kamionë lodër, automjete lodër që operohen në mënyrë elektronike, shtresa për
çiklizëm, automjete lodër për vozitje, automjete model, trena dhe aeroplanë, trena model,
pajime model për automjete, lodra që fryhen me ajër, veshje për kukulla, dhe lodra tjera si
dhe kukulla, automjete lodër; zbukurime sezonale; tullumbace; lojra që luhen brenda; lojra
kompletimi me copëza (pazëll); kafshë lodra pelushi, banka lodër, takëme pajimesh lodër;
topa; disqe ajrore, lorja që luhen brenda, modele të mbështjellura me alumin, blloqe
ndërtimi lodër, kuti lodër, tiketa lotarie, disqe fluturuese, pazëll (lojë kompletimi me
copëza), lodra për qenë, lodra për mace; drone [lodër]; lodra; kontrollorë për lodra; lojra
tavoline; lojra me letra; letra për lojë; topa për lojë, tavolina bilardi, topa bilardi, shtaga
bilardi dhe pajisje tjera për bilardo, topa golfi, shkopa shënjues për golf, shënjues të topave
të golfit, aparate për projektimin e lojrave me topa; tavolina dhe shtaga për bilardo, korniza
dhe topa; aparate për stërvitje bodibillding; aparate për rehabilitimin e trupit, aparate për
trajnimin e trupit; zgjerues gjoksi [pajisje për stërvitje]; rripa për ngritje të peshave [artikuj
sporti]; rripa për ngritje të peshave dhe pajisje tjera sportive dhe për gjimnastikë; vegla për
gjuajtje me hark; artikuj gjimnastike dhe sportive që nuk janë të përfshirë në klasat tjera;
skejtbord; rrëshqitëse dhe saja; saja bore, shigjeta, tabelë për lojë me shigjeta; vegla thirrëse
për gjah; pishina noti [artikuj loje]; pista plastike; dorëza për bejsboll; patina akulli;
zbukurime për pemë të krishtlindjeve; krekera për krishtlindje (bonbone); shtaga dhe litar
për peshkim; shkopinjë për rrotullim; mbulesa kamufluese [artikuj sporti]; kartela
gërrvishëse për lojra lotarie; shirita absorbues të djersës për shkopinjë apo reketa
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(111) 25574
(151) 15/10/2019
(181) 02/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1437
(732) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino, California 95014, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) XCODE

(511) 10 Softuer kompjuterik për zhvillimin e softuereve

(111) 25376
(151) 13/09/2019
(181) 05/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1438
(732) Pharmacia & Upjohn Company LLC
7000 Portage Road Kalamazoo, MI, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) UPJOHN

(511) 25 Një linjë e plotë e preparateve farmaceutike dhe mjekësore që përdoren tek
njerzit

(111) 25375
(151) 13/09/2019
(181) 05/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1439
(732) Pharmacia & Upjohn Company LLC
7000 Portage Road Kalamazoo, MI, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) UPJOHN

(511) 44 Ofrimi i informatave mjekësore dhe ndaj kujdesit shëndetësor, shërbime të
kujdesit shëndetësor, si ofrimi i informatave në fushën e shëndetit, mirëqenies dhe
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ushqimit

(111) 25781
(540)
(151) 07/11/2019
(181) 06/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1440
(591) Gjelbërt, verdhë, bardhë, kuqe
(732) “ULTRA COSMETICS” SH.P.K Fsh.
Vitomericë KK Pejë, KS
(740) Granit Gruda Fsh. Vitomericë KK Pejë

(511) 1 Kimikateve të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, si edhe në bujqësi,
kopshtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikës të papërpunuara,
plehërave, kompozime shuarjen e zjarrit; kalitje dhe përgatitjet me material saldimi;
substanca kimike per ruajtjen e ushqimeve, substanca për rrezitje, ngjitëse të përdorura në
industri
3 Preparate zbardhuese dhe substancave të tjera për përdorim në lavanderi, pastrim,
ilustrim, preparate për pastrim dhe gërryerje sapun, parfume, vajra esenciale, kozmetike,
kremra flokësh, pasta dhëmbësh
5 Preparatet farmaceutike dhe veterinare, përgatitjet sanitare për qëllime mjeksore,
substanca dietale të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje, llaçe, materiale
për fashim, dyll dentar, dezinfektues, preparate për shkatërrimin e parazitëve, fungicide,
herbicide
21 Enë kuzhine dhe vegla shtëpiake, krehërat dhe sfungjerët, brushat (përveç furçat
ngjyrosëse), material për prodhimin e furçave, artikuj për pastrimin e sipërfaqeve, qelq I papunuar ose I gjysëm-punuar
(me perjashtim të qelqit të përdorur në ndërtesa), gota, porcelani dhe argjila nuk përfshihen
në klasa të tjera

(111)
(151)
(181)
(210)
(300)

25719
24/10/2019
06/11/2028
KS/M/ 2018/1441
UK00003347991 24/10/2018 UK

(540) VELVETY GREEN
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(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 34 Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit;
zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro, cigarillo (cigare te vogla);
çakmak; shkrepëse; artikujt për duhanpirësit; letra për cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh;
aparat xhepi për rrotullimin e cigareve; makina dorë për injektimin e duhanit në tuba letre;
cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të nxehjes;
pajisjet dhe pjesët për pajisjet për ngrohjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit me
qëllim të thithjes

(111) 25717
(151) 24/10/2019
(181) 06/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1442
(300) UK00003309610 09/06/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) NEO STICKS INTENSELY FRESH

(511) 34 Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar;produktet e duhanit;zëvendësues të
duhanit (jo për qëllime mjekësore);të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të
djegur;artikujt e duhanpirësve;pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së
duhanit

(111) 25753
(151) 28/10/2019
(181) 06/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1443
(300) UK00003347994 24/10/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.

(540) NEO FRESH SMOOTH
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"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 34 Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të
duhanit (jo për qëllime mjekësore);të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur;
artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qellim të ngrohjes së
duhanit.

(111) 25635
(151) 17/10/2019
(181) 06/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1444
(591) E kuqe
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25645
(151) 17/10/2019
(181) 06/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1445
(591) E verdhë
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25636
(151) 17/10/2019
(181) 06/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1446
(591) E verdhë, e zezë, e bardhë, e kuqe e
ndritshme
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25634
(151) 17/10/2019
(181) 06/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1447
(591) E verdhë, e zezë, e bardhë, e kuqe e
errët
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Ëmbëlsira
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(111) 25638
(151) 17/10/2019
(181) 06/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1448
(591) Portokalli
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25640
(151) 17/10/2019
(181) 06/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1449
(591) E gjelbër
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Ëmbëlsira

(111)
(151)
(181)
(210)

25641
17/10/2019
06/11/2028
KS/M/ 2018/1450

(540)
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(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25642
(151) 17/10/2019
(181) 06/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1451
(591) Ari
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25643
(151) 17/10/2019
(181) 06/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1452
(591) E kuqe e errët
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"

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

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25644
(151) 17/10/2019
(181) 06/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1453
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25543
(151) 14/10/2019
(181) 07/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1454
(300) UK00003309619 09/05/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK

(540) DARK FRESH
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(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 34 Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit;
zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro, cigarillo (cigare te vogla);
çakmak; shkrepëse; artikujt për duhanpirësit; letra për cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh;
aparat xhepi për rrotullimin e cigareve; makina dorë për injektimin e duhanit në tuba letre;
cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të nxehjes;
pajisjet dhe pjesët për pajisjet për ngrohjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit me
qëllim të thithjes

(111) 25587
(151) 16/10/2019
(181) 07/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1455
(591) E KALTERT
(732) N.P.T. ''GASTROLINE'' Rr.Uçk, Nr
260, KS
(740) Saba Ismajli Rr.Uçk, Nr 260

(540)

(511) 3 Parfumeri;kozmetikë;deodorante për përdorim personal;sapune;produkte për
kujdesin ndaj dhëmbëve 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
39 Transport;logjistikë. Shërbime të transportit;aranzhime të udhëtimeve;paketim dhe
magazinim të mallrave;shpërndarje përmes transportimit me tubacione dhe kabllo;shërbime
orientimi;transportim dhe dërgesa të mallrave;dhënie më qira të mënyracve të
transportit;transportim dhe udhëtim udhëtarëve;shpëtim, gjetje, tërheqje dhe sanim;parkim
dhe magazinim, ankorim të automjeteve

(111) 25456
(151) 10/10/2019
(181) 07/11/2028

(540)
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(210) KS/M/ 2018/1457
(300) 302018000016470 09/05/2018 IT
(732) Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A Via
Foscarini 52, 31040 Nervesa della Battaglia
(Treviso), IT
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(511) 30 Kafe, çaj, kakao; sheqer dhe mjaltë; aromatizues të kafesë; kafe artificiale; pije
me bazë të kafesë; pije me bazë të çajit; pije me bazë të kakaos; pije elbi; mjaltë; elb i
grimcuar; elb i bluar; çokollatë për pije; vafle; çokollatë; preparate bimore për përdorim si
zëvendësuese të kafesë; biskota; infuzione jo mjekësore, çaje bimore jo-mjekësore,
infuzione me bazë të frutave, preparate aromatike për të bërë infuzione pa ilaçe, çaj i
aromatizuar me fruta, përveç atyre mjekësore, tisane
35 Reklamim; shërbime të veçanta reklamuese për promovimin e mallrave; shërbime për
publicitet dhe promovimin e shitjeve; reklamim për marketing të drejtpërdrejtë; shërbimet
planifikuese për qëllime reklamimi; shërbim reklamues për promovimin e produkteve që
kanë të bëjnë me kafe, çaj, kakao; sheqer dhe mjaltë; aromatizues të kafesë; kafe artificiale;
pije me bazë të kafesë; pije me bazë të çajit; pije me bazë të kakaos; pije elbi; mjaltë; elb i
grimcuar; elb i bluar; çokollatë për pije; vafle; çokollatë; preparate bimore për përdorim si
zëvendësuese të kafesë; biskota; infuzione jo mjekësore, çaje bimore jo-mjekësore,
infuzione me bazë të frutave, preparate aromatike për të bërë infuzione pa ilaçe, çaj i
aromatizuar me fruta, përveç atyre mjekësore, tisane; shpërndarje e reklamave; reklamim i
drejtpërdrejtë me postë, gjegjësisht fletushka, prospekte, materiale të shtypura, mostra;
shërbime të marketingut; organizim të ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamuese;
organizim të panaireve tregtare për qëllime komerciale dhe reklamuese; prezantim të
mallrave në media të komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; botim të teksteve
publicitare; reklamim on-line në rrjet kompjuterik; shkrimi i teksteve publicitare; shërbime
për shitje online me pakicë të produkteve që kanë të bëjnë me kafe, çaj, kakao; sheqer dhe
mjaltë; aromatizues të kafesë; kafe artificiale; pije me bazë të kafesë; pije me bazë të çajit;
pije me bazë të kakaos; pije elbi; mjaltë; elb i grimcuar; elb i bluar; çokollatë për pije;
vafle; çokollatë; preparate bimore për përdorim si zëvendësuese të kafesë; biskota;
infuzione jo mjekësore, çaje bimore jo-mjekësore, infuzione me bazë të frutave, preparate
aromatike për të bërë infuzione pa ilaçe, çaj i aromatizuar me fruta, përveç atyre mjekësore,
tisane; shitje me shumicë të produkteve që kanë të bëjnë me kafe, çaj, kakao; sheqer dhe
mjaltë; aromatizues të kafesë; kafe artificiale; pije me bazë të kafesë; pije me bazë të çajit;
pije me bazë të kakaos; pije elbi; mjaltë; elb i grimcuar; elb i bluar; çokollatë për pije;
vafle; çokollatë; preparate bimore për përdorim si zëvendësuese të kafesë; biskota;
infuzione jo mjekësore, çaje bimore jo-mjekësore, infuzione me bazë të frutave, preparate
aromatike për të bërë infuzione pa ilaçe, çaj i aromatizuar me fruta, përveç atyre mjekësore,
tisane; shërbime të franshizës, gjegjësisht këshillim dhe mbështetje në menaxhimin dhe
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organizimin e restoranteve, bareve, kafeneve; shërbime të shitjes me pakicë të ekspozuara
në dritare të dyqaneve

(111) 25714
(151) 24/10/2019
(181) 08/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1458
(732) BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38
Ludwigshafen am Rhein, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) BIATHLON

(511) 5 Preparate për shkatërrimin dhe luftimin e parazitëve, insekticideve, fungicideve,
herbicideve, pesticideve

(111) 25712
(151) 24/10/2019
(181) 08/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1459
(591) Hiri, e bardhë dhe portokalli
(300) 017896336 08/05/2018 EU
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London, WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 34 Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit;
zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro, cigarillo (cigare te vogla);
çakmak; shkrepëse; artikujt për duhanpirësit; letra cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh;
aparat xhepi për rrotullimin e cigareve; makina dorë për injektimin e duhanit në tuba letre;
cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të nxehjes;
pajisjet dhe pjesët për pajisjet për ngrohjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit me
qëllim të thithjes
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(111) 25711
(151) 24/10/2019
(181) 08/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1460
(300) UK00003309460 09/05/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) NEO STICKS YELLOW

(511) 34 Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të
duhanit (jo për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të
djegur; artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes
së duhanit

(111) 25623
(151) 16/10/2019
(181) 08/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1461
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) NEO PURPLE

(511) 34 Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të
duhanit (jo për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur;
artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së
duhanit

(111) 25551
(151) 14/10/2019
(181) 08/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1462
(300) UK00003347988 24/10/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK

(540) COPPER
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(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 34 Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit;
zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro, cigarillo (cigare te vogla);
çakmak; shkrepëse; artikujt për duhanpirësit; letra për cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh;
aparat xhepi për rrotullimin e cigareve; makina dorë për injektimin e duhanit në tuba letre;
cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të nxehjes;
pajisjet dhe pjesët për pajisjet për ngrohjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit me
qëllim të thithjes

(111) 25607
(151) 16/10/2019
(181) 08/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1463
(300) UK00003347992 24/10/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) MAROON

(511) 34 Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit;
zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro, cigarillo (cigare te vogla);
çakmak; shkrepëse; artikujt për duhanpirësit; letra për cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh;
aparat xhepi për rrotullimin e cigareve; makina dorë për injektimin e duhanit në tuba letre;
cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të nxehjes;
pajisjet dhe pjesët për pajisjet për ngrohjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit me
qëllim të thithjes

(111) 25609
(151) 16/10/2019
(181) 08/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1464
(300) UK00003351216 06/11/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.

(540) NEO BRONZE
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"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 34 Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të
duhanit (jo për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur;
artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së
duhanit

(111) 25611
(151) 16/10/2019
(181) 08/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1465
(300) UK00003309499 09/05/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, KS
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) NEO STICKS BRIGHT
TOBACCO

(511) 34 Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të
duhanit (jo për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur;
artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së
duhanit

(111) 25613
(151) 16/10/2019
(181) 08/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1466
(300) UK00003310281 11/05/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) NEO STICKS RICH TOBACCO

(511) 34 Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të
duhanit (jo për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur;
artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së
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duhanit

(111) 25615
(151) 16/10/2019
(181) 08/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1467
(300) UK00003309532 09/05/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) NEO STICKS SPARK FRESH

(511) 34 Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të
duhanit (jo për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur;
artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së
duhanit

(111) 25617
(151) 16/10/2019
(181) 08/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1468
(300) UK00003351131 06/11/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) ROASTED TOBACCO

(511) 34 Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit;
zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro, cigarillo (cigare te vogla);
çakmak; shkrepëse; artikujt për duhanpirësit; letra për cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh;
aparat xhepi për rrotullimin e cigareve; makina dorë për injektimin e duhanit në tuba letre;
cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të nxehjes;
pajisjet dhe pjesët për pajisjet për ngrohjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit me
qëllim të thithjes
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(111) 25618
(151) 16/10/2019
(181) 08/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1469
(300) UK00003309505 09/05/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) NEO STICKS GREEN

(511) 34 Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të
duhanit (jo për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur;
artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së
duhanit

(111) 25619
(151) 16/10/2019
(181) 08/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1470
(300) UK00003312830 23/05/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) SHEER BLUE

(511) 34 Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit;
zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro, cigarillo (cigare te vogla);
çakmak; shkrepëse; artikujt për duhanpirësit; letra për cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh;
aparat xhepi për rrotullimin e cigareve; makina dorë për injektimin e duhanit në tuba letre;
cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të nxehjes;
pajisjet dhe pjesët për pajisjet për ngrohjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit me
qëllim të thithjes

(111)
(151)
(181)
(210)

25621
16/10/2019
08/11/2028
KS/M/ 2018/1471

(540) NAVY BLUE
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(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 34 Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit;
zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro, cigarillo (cigare te vogla);
çakmak; shkrepëse; artikujt për duhanpirësit; letra për cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh;
aparat xhepi për rrotullimin e cigareve; makina dorë për injektimin e duhanit në tuba letre;
cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të nxehjes;
pajisjet dhe pjesët për pajisjet për ngrohjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit me
qëllim të thithjes

(111) 25652
(151) 18/10/2019
(181) 08/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1472
(732) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino, California 95014, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) FORCE TOUCH

(511) 9 Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishen;
kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente
telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të mënçur (smartfon); pajisje
komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio,
video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale
që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin,
pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale;
pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në
internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të
dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); përcjellës të aktiviteteve që mund të
vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave elektronik; softuer
kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e
pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pajisjeve
periferike kompjuterike, kutive për instalim (setap boks), televizioneves, dhe audio e video
pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike;
përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale;
146

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje
elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura,
kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje
periferike që mund të vishen; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me
kompjuterë, telefona mobil; pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura,
kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; matës të shpejtësisë; matës të
lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër
(matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane,
ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur,
pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të
mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; syze të mënçura; syze 3D;
syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate dhe instrumente optike;
kamera; blica për kamera; ekrane për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike
mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura, televizione,
si dhe audio dhe video pllejerë dhe incizues; tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë,
ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate
për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues;
audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate
për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues
dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog);
radio; radio transmetues dhe pranues; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); aparate
navigimi; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave
mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, orave të
mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe
incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe
sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil,
pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, orave të mënçura,
syzeve të mënçura, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve,
përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e
të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik,
bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me
gjitha mallrat e lartpëmendura; ndërfaqe për kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike,
telefona mobil, pajisje elektronike mobile dixhitale, pajisje elektronike që mund të vishen,
ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe
incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri; mbështjellës, çanta,
këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje
elektronike mobile dixhitale, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të
mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për
vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike
14 Orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; orë dore; ora muri; mekanizma sahati;
kronografë për përdorim si mekanizma ore; kronometra; rripa për orë; shirita për orë;
këllëfë për orë dore, ora muri, dhe orëmatëse dhe instrumente kronometrike; pjesë për orë
dore, orë muri, dhe orëmatëse si dhe instrumente kronometrike; stoli të çmuara
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(111) 25720
(151) 24/10/2019
(181) 09/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1473
(732) Stonecastle Vinyards and Vinery
Bernjaka p.n., Rahovec, KS
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5,

(540)

(511) 33 Verëra, pije alkoolike
35 Reklama e produkteve alkoolike, promovimi i pijeve alkoolike; shitja me shumice dhe
pakicë e pijeve alkoolike

(111) 25771
(151) 05/11/2019
(181) 09/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1480
(591) E kuqe, e kuqe errët, e bardhë
(732) COOP ITALIA SOCIETA'
COOPERATIVA VIA DEL LAVORO 6-8
40033 CASALECCHIO DI RENO BO, IT
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 29 Mish, peshk, pulë dhe shpend gjahu; ekstrakte Mishi; fruta dhe perime,të
konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; Xhelatinë, reçele, komposto; Vezë; Qumësht
dhe produktet e qumështit ; Vajra dhe yndyra; supë me lëng mishi; Lëvore frutash; Gjalpë;
Gjalpë kikiriku; Gjalpë kakao për ushqim; Gjalpë kokosi; Mish, të konservuar; Mish i
thatë-i ngrirë; pastë Domatesh; Arra- baza shtresore; Krustace, jo të gjallë; Fasule soje, të
konservuar, për ushqim; Milk shejk; Fruta në feta; yndyrë Qumështi; qumësht Kikiriku;
qumësht Kokosi; qumësht Orizi; qumësht Soje; qumësht Pluhur; Perimet, të konservuara;
Pulse të thata; margarinë; lajthi të përgatitura; lajthi [përgatitura]; arra të përgatitura; vaj
Ulliri për ushqim; vaj Ulliri Extra virgin për ushqim; Salsiçe; Turshi; zëvendësuesit e
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Qumështit; Tofu; Tuna, jo të gjallë; Jogurt; arra të thata; arra të qëruara; rrush i thatë;
bajame të përpunuara; arra të përgatitura me pishë; fruta të kristalizuara; fruta të thata;
Ushqim rosticerie me bazë frutash
30 Kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale; Oriz; Tapiokë dhe Sago; Miell dhe preparatet e
bëra nga drithërat; Bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akull ushqimor; Sheqer, mjalt; Sheqer,
mjaltë, melasë; Maja, pluhur për pjekjeje; Krip; Mustardë; Vinegar, salcë(erëza); Erëza;
Akull [ujë i ngrirë]; Aromatizues të kafesë; aromatizues Ushqimore, përveç vajrave
esenciale; miell Tërshëre; pije me bazë kakao ; pije me bazë Kafeje; pije me bazë
kamomili; pije me bazë Çokollate; pije me bazë Qaji; Malt biskota; Simite; Puding; Kaperi;
Karamele [bonbone]; Vafer; Çokollatë; Çokollatë me bazë shtresore; Çokollatë shtresore
me përmbajtje të arrave; Ëmbëlsira; Pies ( ëmbëlsira me mbushje të ndryshme); Çamçakëz;
Kokoshka; Muesli; Lëvore elbi; Pelte mbretërore; Pica; Ravioli; Salcë domatesh; Bollgur;
Fara e përpunuar për t'u përdorur si erëza; Kafe artificiale; Tarts; Jogurt i ngrirë [ëmbëlsira
akulli]
32 Birra; Ujë i ajrosur dhe Ujë mineral dhe pije të tjera joalkoolike; Pije prej lëngjeve të
frutave;
Shurupe dhe preparate tjera për të bërë pije; Ujë Seltzer; Pije Izotonike; Pije sportive të
pasuruara me proteinë; Birrë xhenxhefili; Ujë sode; Lëngje perimesh [pije]; Sherbete [pije]
33 Pije alkoolike (përveç birrës); Koktej

(111) 25661
(151) 21/10/2019
(181) 09/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1481
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 9 Shkencore, nautike, anketim, fotografike, kinematografike, optike, peshim, matje,
sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje), aparate dhe instrumente për shpëtim të jetës dhe të
mësimdhënies; aparate dhe instrumente për drejtim, kalimi, transformim, akumulim,
rregullimi ose kontrolli i energjisë elektrike; aparate për incizim , transmetim ose
riprodhimi i tingullit ose imazheve; transportuesit magnetike i të dhënave; disqe
regjistrimi; disqe kompakt, DVD dhe media të tjera digjitale regjistrimi; mekanizma për
aparate që veprojnë me koin (monedhë); regjistrat e keshit, makinat kalkulimit, pajisjet për
përpunimit e të dhënave, kompjuter; softuer kompjuterik; aparate për shuarjen e zjarrit
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16 Letër dhe karton; materiale për shtypje ; materiale për libralidhëse; fotografi; materiale
shkrimi dhe rekuizita për zyre, përveç mobileve; ngjitëse për artikuj shkrimi ose për qëllime
shtëpiake; materiale për vizatim dhe materiale për artist; brusha të ngjyrave; materiale
instruktive dhe mësimore; fletë plastike, film dhe qese për mbështjellje dhe paketim; lloje te
shtypjeve, blloqe printimi
34 Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare,
cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare
, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me
përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e
duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit
për qëllime të mbajtjes ngrohtë; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares
ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet
e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e
cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke,
gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse
35 Reklamim ; menaxhimin e biznesi; administrimin e biznesi; funksione të zyrës

(111) 25683
(151) 22/10/2019
(181) 09/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1482
(591) E kuqe, e kuqe e errët, e bardhë
(732) COOP ITALIA SOCIETA'
COOPERATIVA VIA DEL LAVORO 6-8
40033 CASALECCHIO DI RENO BO, IT
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 3 Kolonjë; Ngjitëse për qëllime kozmetike; Zbutës pëlhurash për përdorim në
lavanderi; Aromatizues të ushqimit [vajra esenciale]; Balsam flokësh; Shkopinj
fishekzjarrë; Tamponë pambuku për qëllime kozmetike; Ujë Javelle; Qirinj për masazh për
qëllime kozmetike; Dyllë për këpucar; Dyllë për dysheme; Dyllë për mustaqe; Kozmetikë;
Krem për kozmetikë; Preparate për zbardhim [dekolorante] për qëllime kozmetike; Pasta
për dhëmbë; Deodorantë për qenie njerëzore ose për kafshë; Detergjente, përveç atyre për
përdorim në proceset e prodhimit dhe për qëllime mjekësore; Detergjente përveç atyre për
përdorim në proceset e prodhimit dhe për qëllime mjekësore; Mjete për pastrim për qëllime
intime personale të higjienës, pa ilaçe; Shpërndarës me pipëz për aromatizimin e ajrit;
Ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; Ekstrakte të luleve [parfume]; xhela për masazh,
përveçse për qëllime mjekësore; Xhela dentare për zbardhim; Yndyra për qëllime
kozmetike; Këna [ngjyrë kozmetike]; Temjan; Llak për flokë; Qumësht bajamesh për
qëllime kozmetike; Dru aromatik; Lëngje jo-rrëshqitëse për dysheme; Gëlqere sode; Losion
për qëllime kozmetike; Maska për zbukurim; Pajisje për kozmetikë; Neutralizues për
dredhje të përhershme; Vajrat për qëllime kozmetike; Vajra eterike; Lesh pambuku për
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qëllime kozmetike; Peroksid hidrogjeni për qëllime kozmetike; Gurë me shtuf; Gurë shapi
[regjës]; Preparate për mbrojtje nga dielli [kozmetikë]; Preparate për pastrim kimik për
amvisëri; Preparate fitokozmetike; Preparate për zbardhim [dekolorant] për amvisëri;
Solucion për larjen e syve, që nuk janë për qëllime mjekësore; Preparate për depilim;
Parfumeri; Zbardhues për lavanderi; Qese për linjë parfumerie; Preparate për heqjen e
kozmetikës; Parfume; Preparate për aromatizimin e ajrit; Preparate për mirëmbajtjen e
thonjve; Preparate për grim; Preparate për rruajtje; Peceta të mbushura me preparate për
heqjen e grimit; Sapun; Shampo; Shampo për kafshët shtëpiake [preparate jo-mjekësore për
zbukurim]; Shampo të thata; Llak i thonjve; Mënjanues të njollave; Sodë për zbardhim;
Shirita për zbardhjen e dhëmbëve; Lecka të mbushura me detergjent për pastrim; Pluhur
talku, për përdorim në tualet; Ngjyra kozmetike
29 Pemë dhe perime të ngrira, të ruajtura, gatuara dhe të dehidratuara; zëvendësues të
qumështit; sallata të gatshme me perime; pashtetë me perime; mullëz; Mish, peshk, pulë
dhe shpend gjahu; Ekstraktet e mishit; Vezë; Yndyra dhe vajra ushqimore; Xhelatinë për
ushqim; Xhelatinë e peshkut; Reçele; Komposto; Qumësht; Qumësht orizi; Qumësht soje;
Qumësht i albuminës; produkte të qumështit; Milk shejk; Qumësht i kikirikëve për
përdorim në kuzhinë; Qumësht bajamesh për përdorim në kuzhinë; Aloe vera e përgatitur
për konsumim nga njerëzit; Gjizë; Fole të shpendëve për ngrënie; Pashtetë prej mëlçisë;
Pashtetë prej peshkut; Fermente të qumështit për përdorim në kuzhinë; Gjalpë kikiriku;
Ekstraktet e algave të detit për ushqim; Farëra, të përgatitura; Tofu; Zhardhok kërpudhash,
të përgatitura; Alga të thata për ushqim; Alga të përpunuara për ushqim; Perime të thata
barishtore; Arra të thata; Arra të buta; Bajame të përpunuara; Rrush i thatë; Arra të
përgatitura të pishave; Lajthi, të përgatitura; Fruta të kristalizuara; Fruta të thata; Ushqim
me ushqime me bazë frutash; Përhapja e lajthit; Ushqim rosticerie me bazë frutash; Shtresë
lajthish
30 Shtresë çokollate; thërrime të bukës; petë supe; Krem tartari për përdorim në kuzhinë;
Kafe; Kafe artificiale; Kafe e papjekur; Çikore [zëvendësuese e kafesë]; Pije me bazë të
kafesë; Aromatizues të kafesë; Çaj; Çaj i ftohtë; Pije me bazë çaji; Lule ose gjethe që
përdoren si zëvendësues të çajit; Kakao; Pije me bazë të kakaos; Pluhur të kakaos;
Çokollatë; Pije me bazë të çokollatës; Oriz; Ëmbëlsira me oriz; Buding pre orizi Tetë
thesare; Ushqim rosticerie me bazë të orizit; Tapiokë; Miell Tapiokë; Sago; Miell dhe
preparate të bëra nga drithërat; Bukë; Simite; Bukë pa maja; Bukë pite; Pasta; Brumë për
tortë; Makarona [pastë]; Ëmbëlsira; Barëra të drithërave: Barëra ëmbëlsirash; Barëra për
çokollatë; Barëra Musli; Barëra të drithërave me nivel të lartë proteinash; krem ëmbëlsire
për ngrënie; Sheqer, mjaltë, melasë; Majë; Pluhur maje; Kripë; Kripë për ruajtjen e
ushqimeve; Kripë për tavolinë; Mustardë; Uthull; Uthull balsami; Salca [erëza]; Salcë soje;
Pesto [salcë]; Salcë për makarona; Keçap [salcë]; Salcë domatesh; Erëza; Krem për
freskim; Sherbete [akullore me lëng frutash]; Krem, natyror ose artificial; Krem
ëmbëlsirash [mbulim me krem]; Kaperi; Çamçakëz; Krem karamelë; Salca për sallatë;
Fermente për xhel; Aroma për ushqim, përveç vajrave esenciale; Infuzione, që nuk janë për
mjekësi; farë liri për përdorim në kuzhinë [erëza]; Sheqer diabetik natyrorë; Ushqime të
përgatitura me bazë të petave; Propolis; Pelte mbretërore; alga deti [piper]; Farë gruri për
konsum nga njerëzit
32 Ujëra tavoline; Birra; Birrë xhenxhefil; Birrë malti; Birra joalkoolike; Ujë i ajrosur;
Ujë i aromatizuar për pije; Ujë Seltzer; Ujë sode; Ujë burimor; Ujë i qetë; Ujë mineral
[pije]; Pije izotonike; Pije me hir; Pije frutash dhe lëngje frutash; Qumësht i bajameve
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[pije]; Pije joalkoolike; Lëng domatesh [pije]; Lëngje perimesh [pije]; Shurupe dhe
preparate të tjera për të bërë pije; Pije Aloe vera, joalkoolike; Musht i rrushit, i
pafermentuar; Ujë Lithia; Pastila për pije të nxehta; Pluhura për pije freskuese; Preparate
për të bërë likera; Sherbete [pije]; Smuthi
33 Pije alkoolike përveç birrës; Verë; Alkoolike [pije]; Tretës; Likerë; Kokteje

(111) 25682
(151) 22/10/2019
(181) 09/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1483
(591) E kuqe, e kuqe e e errët , e bardhë
(732) COOP ITALIA SOCIETA'
COOPERATIVA VIA DEL LAVORO 6-8
40033 CASALECCHIO DI RENO BO, IT
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 29 Pemë dhe perime të ngrira, të ruajtura, gatuara dhe të dehidratuara; zëvendësues
të qumështit; sallata të gatshme me perime; pashtetë me perime; mullëz; Mish, peshk, pulë
dhe shpend gjahu; Ekstraktet e mishit; Vezë; Yndyra dhe vajra ushqimore; Xhelatinë për
ushqim; Xhelatinë e peshkut; Reçele; Komposto; Qumësht; Qumësht orizi; Qumësht soje;
Qumësht i albuminës; produkte të qumështit; Milk shejk; Qumësht i kikirikëve për
përdorim në kuzhinë; Qumësht bajamesh për përdorim në kuzhinë; Aloe vera e përgatitur
për konsumim nga njerëzit; Gjizë; Fole të shpendëve për ngrënie; Pashtetë prej mëlçisë;
Pashtetë prej peshkut; Fermente të qumështit për përdorim në kuzhinë; Gjalpë kikiriku;
Ekstraktet e algave të detit për ushqim; Farëra, të përgatitura; Tofu; Zhardhok kërpudhash,
të përgatitura; Alga të thata për ushqim; Alga të përpunuara për ushqim; Perime të thata
barishtore; Arra të thata; Arra të buta; Bajame të përpunuara; Rrush i thatë; Arra të
përgatitura të pishave; Lajthi, të përgatitura; Fruta të kristalizuara; Fruta të thata; Ushqim
me ushqime me bazë frutash; Përhapja e lajthit; Ushqim rosticerie me bazë frutash; Shtresë
lajthish
30 Shtresë çokollate; thërrime të bukës; petë supe; Krem tartari për përdorim në kuzhinë;
Kafe; Kafe artificiale; Kafe e papjekur; Çikore [zëvendësuese e kafesë]; Pije me bazë të
kafesë; Aromatizues të kafesë; Çaj; Çaj i ftohtë; Pije me bazë çaji; Lule ose gjethe që
përdoren si zëvendësues të çajit; Kakao; Pije me bazë të kakaos; Pluhur të kakaos;
Çokollatë; Pije me bazë të çokollatës; Oriz; Ëmbëlsira me oriz; Buding pre orizi Tetë
thesare; Ushqim rosticerie me bazë të orizit; Tapiokë; Miell Tapiokë; Sago; Miell dhe
preparate të bëra nga drithërat; Bukë; Simite; Bukë pa maja; Bukë pite; Pasta; Brumë për
tortë; Makarona [pastë]; Ëmbëlsira; Barëra të drithërave: Barëra ëmbëlsirash; Barëra për
çokollatë; Barëra Musli; Barëra të drithërave me nivel të lartë proteinash; krem ëmbëlsire
për ngrënie; Sheqer, mjaltë, melasë; Majë; Pluhur maje; Kripë; Kripë për ruajtjen e
ushqimeve; Kripë për tavolinë; Mustardë; Uthull; Uthull balsami; Salca [erëza]; Salcë soje;
Pesto [salcë]; Salcë për makarona; Keçap [salcë]; Salcë domatesh; Erëza; Krem për
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freskim; Sherbete [akullore me lëng frutash]; Krem, natyror ose artificial; Krem
ëmbëlsirash [mbulim me krem]; Kaperi; Çamçakëz; Krem karamelë; Salca për sallatë;
Fermente për xhel; Aroma për ushqim, përveç vajrave esenciale; Infuzione, që nuk janë për
mjekësi; farë liri për përdorim në kuzhinë [erëza]; Sheqer diabetik natyrorë; Ushqime të
përgatitura me bazë të petave; Propolis; Pelte mbretërore; alga deti [piper]; Farë gruri për
konsum nga njerëzit
32 Ujëra tavoline; Birra; Birrë xhenxhefil; Birrë malti; Birra joalkoolike; Ujë i ajrosur;
Ujë i aromatizuar për pije; Ujë Seltzer; Ujë sode; Ujë burimor; Ujë i qetë; Ujë mineral
[pije]; Pije izotonike; Pije me hir; Pije frutash dhe lëngje frutash; Qumësht i bajameve
[pije]; Pije joalkoolike; Lëng domatesh [pije]; Lëngje perimesh [pije]; Shurupe dhe
preparate të tjera për të bërë pije; Pije Aloe vera, joalkoolike; Musht i rrushit, i
pafermentuar; Ujë Lithia; Pastila për pije të nxehta; Pluhura për pije freskuese; Preparate
për të bërë likera; Sherbete [pije]; Smuthi
33 Pije alkoolike (përveç birrës); Verë; Alkoolike [pije]; Tretës; Likerë; Kokteje

(111) 25680
(151) 22/10/2019
(181) 09/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1484
(732) COOP ITALIA SOCIETA'
COOPERATIVA VIA DEL LAVORO 6-8
40033 CASALECCHIO DI RENO BO, IT
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 3 Kolonjë; Zbutës pëlhurash për përdorim në lavanderi; Ngjitëse për qëllime
kozmetike; Aromatizues të ushqimit [vajra esenciale]; Balsam flokësh; Shkopinj
fishekzjarrë; Tamponë pambuku për qëllime kozmetike; Ujë Javelle; Qirinj për masazh për
qëllime kozmetike; Dyllë për këpucar; Dyllë për dysheme; Dyllë për mustaqe; Kozmetikë;
Krem për kozmetikë; Preparate për zbardhim [dekolorante] për qëllime kozmetike; Pasta
për dhëmbë; Deodorantë për qenie njerëzore ose për kafshë; Detergjente, përveç atyre për
përdorim në proceset e prodhimit dhe për qëllime mjekësore; Detergjente përveç atyre për
përdorim në proceset e prodhimit dhe për qëllime mjekësore; Mjete për pastrim për qëllime
intime personale të higjienës, pa ilaçe; Shpërndarës me pipëz për aromatizimin e ajrit;
Ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; Ekstrakte të luleve [parfume]; xhela për masazh,
përveçse për qëllime mjekësore; Xhela dentare për zbardhim; Yndyra për qëllime
kozmetike; Këna [ngjyrë kozmetike]; Temjan; Llak për flokë; Qumësht bajamesh për
qëllime kozmetike; Dru aromatik; Lëngje jo-rrëshqitëse për dysheme; Gëlqere sode; Losion
për qëllime kozmetike; Maska për zbukurim; Pajisje për kozmetikë; Neutralizues për
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dredhje të përhershme; Vajrat për qëllime kozmetike; Vajra eterike; Lesh pambuku për
qëllime kozmetike; Peroksid hidrogjeni për qëllime kozmetike; Gurë me shtuf; Gurë shapi
[regjës]; Preparate për mbrojtje nga dielli [kozmetikë]; Preparate për pastrim kimik për
amvisëri; Preparate fitokozmetike; Preparate për zbardhim [dekolorant] për amvisëri;
Solucion për larjen e syve, që nuk janë për qëllime mjekësore; Preparate për depilim;
Parfumeri; Zbardhues për lavanderi; Qese për linjë parfumerie; Preparate për heqjen e
kozmetikës; Parfume; Preparate për aromatizimin e ajrit; Preparate për mirëmbajtjen e
thonjve; Preparate për grim; Preparate për rruajtje; Peceta të mbushura me preparate për
heqjen e grimit; Sapun; Shampo; Shampo për kafshët shtëpiake [preparate jo-mjekësore për
zbukurim]; Shampo të thata; Llak i thonjve; Mënjanues të njollave; Sodë për zbardhim;
Shirita për zbardhjen e dhëmbëve; Lecka të mbushura me detergjent për pastrim; Pluhur
talku, për përdorim në tualet; Ngjyra kozmetike
29 Pemë dhe perime të ngrira, të ruajtura, gatuara dhe të dehidratuara; zëvendësues të
qumështit; sallata të gatshme me perime; pashtetë me perime; mullëz; Mish, peshk, pulë
dhe shpend gjahu; Ekstraktet e mishit; Vezë; Yndyra dhe vajra ushqimore; Xhelatinë për
ushqim; Xhelatinë e peshkut; Reçele; Komposto; Qumësht; Qumësht orizi; Qumësht soje;
Qumësht i albuminës; produkte të qumështit; Milk shejk; Qumësht i kikirikëve për
përdorim në kuzhinë; Aloe vera e përgatitur për konsumim nga njerëzit; Qumësht
bajamesh për përdorim në kuzhinë; Gjizë; Fole të shpendëve për ngrënie; Pashtetë prej
mëlçisë; Pashtetë prej peshkut; Fermente të qumështit për përdorim në kuzhinë; Gjalpë
kikiriku; Ekstraktet e algave të detit për ushqim; Farëra, të përgatitura; Tofu; Zhardhok
kërpudhash, të përgatitura; Alga të thata për ushqim; Alga të përpunuara për ushqim;
Perime të thata barishtore; Arra të thata; Arra të buta; Bajame të përpunuara; Rrush i thatë;
Arra të përgatitura të pishave; Lajthi, të përgatitura; Fruta të kristalizuara; Fruta të thata;
Ushqim me ushqime me bazë frutash; Përhapja e lajthit; Ushqim rosticerie me bazë frutash;
Shtresë lajthish
30 Shtresë çokollate; thërrime të bukës; petë supe; Krem tartari për përdorim në kuzhinë;
Kafe; Kafe artificiale; Kafe e papjekur; Çikore [zëvendësuese e kafesë]; Pije me bazë të
kafesë; Aromatizues të kafesë; Çaj; Çaj i ftohtë; Pije me bazë çaji; Lule ose gjethe që
përdoren si zëvendësues të çajit; Kakao; Pije me bazë të kakaos; Pluhur të kakaos;
Çokollatë; Pije me bazë të çokollatës; Oriz; Ëmbëlsira me oriz; Buding pre orizi Tetë
thesare; Ushqim rosticerie me bazë të orizit; Tapiokë; Miell Tapiokë; Sago; Miell dhe
preparate të bëra nga drithërat; Bukë; Simite; Bukë pa maja; Bukë pite; Pasta; Brumë për
tortë; Makarona [pastë]; Ëmbëlsira; Barëra të drithërave: Barëra ëmbëlsirash; Barëra për
çokollatë; Barëra Musli; Barëra të drithërave me nivel të lartë proteinash; krem ëmbëlsire
për ngrënie; Sheqer, mjaltë, melasë; Majë; Pluhur maje; Kripë; Kripë për ruajtjen e
ushqimeve; Kripë për tavolinë; Mustardë; Uthull; Uthull balsami; Salca [erëza]; Salcë soje;
Pesto [salcë]; Salcë për makarona; Keçap [salcë]; Salcë domatesh; Erëza; Krem për
freskim; Sherbete [akullore me lëng frutash]; Krem, natyror ose artificial; Krem
ëmbëlsirash [mbulim me krem]; Kaperi; Çamçakëz; Krem karamelë; Salca për sallatë;
Fermente për xhel; Aroma për ushqim, përveç vajrave esenciale; Infuzione, që nuk janë për
mjekësi; farë liri për përdorim në kuzhinë [erëza]; Sheqer diabetik natyrorë; Ushqime të
përgatitura me bazë të petave; Propolis; Pelte mbretërore; alga deti [piper]; Farë gruri për
konsum nga njerëzit
32 Ujëra tavoline; Birra; Birrë xhenxhefil; Birrë malti; Birra joalkoolike; Ujë i ajrosur;
Ujë i aromatizuar për pije; Ujë Seltzer; Ujë sode; Ujë burimor; Ujë i qetë; Ujë mineral
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[pije]; Pije izotonike; Pije me hir; Pije frutash dhe lëngje frutash; Qumësht i bajameve
[pije]; Pije joalkoolike; Lëng domatesh [pije]; Lëngje perimesh [pije]; Shurupe dhe
preparate të tjera për të bërë pije; Pije Aloe vera, joalkoolike; Musht i rrushit, i
pafermentuar; Ujë Lithia; Pastila për pije të nxehta; Pluhura për pije freskuese; Preparate
për të bërë likera; Sherbete [pije]; Smuthi
33 Pije alkoolike përveç birrës; Verë; Alkoolike [pije]; Tretës; Likerë; Kokteje

(111) 25679
(151) 22/10/2019
(181) 09/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1485
(591) E kaltër, e kaltër e errët, e bardhë
(732) COOP ITALIA SOCIETA'
COOPERATIVA VIA DEL LAVORO 6-8
40033 CASALECCHIO DI RENO BO, IT
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 29 Pemë dhe perime të ngrira, të ruajtura, gatuara dhe të dehidratuara; zëvendësues
të qumështit; sallata të gatshme me perime; pashtetë me perime; mullëz; Mish, peshk, pulë
dhe shpend gjahu; Ekstraktet e mishit; Vezë; Yndyra dhe vajra ushqimore; Xhelatinë për
ushqim; Xhelatinë e peshkut; Reçele; Komposto; Qumësht; Qumësht orizi; Qumësht soje;
Qumësht i albuminës; produkte të qumështit; Milk shejk; Qumësht i kikirikëve për
përdorim në kuzhinë; Qumësht bajamesh për përdorim në kuzhinë; Aloe vera e përgatitur
për konsumim nga njerëzit; Gjizë; Fole të shpendëve për ngrënie; Pashtetë prej mëlçisë;
Pashtetë prej peshkut; Fermente të qumështit për përdorim në kuzhinë; Gjalpë kikiriku;
Ekstraktet e algave të detit për ushqim; Farëra, të përgatitura; Tofu; Zhardhok kërpudhash,
të përgatitura; Alga të thata për ushqim; Alga të përpunuara për ushqim; Perime të thata
barishtore; Arra të thata; Arra të buta; Bajame të përpunuara; Rrush i thatë; Arra të
përgatitura të pishave; Lajthi, të përgatitura; Fruta të kristalizuara; Fruta të thata; Ushqim
me ushqime me bazë frutash; Përhapja e lajthit; Ushqim rosticerie me bazë frutash; Shtresë
lajthish
30 Shtresë çokollate; thërrime të bukës; petë supe; Krem tartari për përdorim në kuzhinë;
Kafe; Kafe artificiale; Kafe e papjekur; Çikore [zëvendësuese e kafesë]; Pije me bazë të
kafesë; Aromatizues të kafesë; Çaj; Çaj i ftohtë; Pije me bazë çaji; Lule ose gjethe që
përdoren si zëvendësues të çajit; Kakao; Pije me bazë të kakaos; Pluhur të kakaos;
Çokollatë; Pije me bazë të çokollatës; Oriz; Ëmbëlsira me oriz; Buding prej orizi Tetë
thesare; Ushqim rosticerie me bazë të orizit; Tapiokë; Miell Tapiokë; Sago; Miell dhe
preparate të bëra nga drithërat; Bukë; Simite; Bukë pa maja; Bukë pite; Pasta; Brumë për
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tortë; Makarona [pastë]; Ëmbëlsira; Barëra të drithërave: Barëra ëmbëlsirash; Barëra për
çokollatë; Barëra të drithërave me nivel të lartë proteinash; Barëra Musli; krem ëmbëlsire
për ngrënie; Sheqer, mjaltë, melasë; Majë; Pluhur maje; Kripë; Kripë për ruajtjen e
ushqimeve; Kripë për tavolinë; Mustardë; Uthull; Uthull balsami; Salca [erëza]; Salcë soje;
Pesto [salcë]; Salcë për makarona; Keçap [salcë]; Salcë domatesh; Erëza; Krem për
freskim; Sherbete [akullore me lëng frutash]; Krem, natyror ose artificial; Krem
ëmbëlsirash [mbulim me krem]; Kaperi; Çamçakëz; Krem karamelë; Salca për sallatë;
Fermente për xhel; Aroma për ushqim, përveç vajrave esenciale; Infuzione, që nuk janë për
mjekësi; farë liri për përdorim në kuzhinë [erëza]; Sheqer diabetik natyrorë; Ushqime të
përgatitura me bazë të petave; Propolis; Pelte mbretërore; alga deti [piper]; Farë gruri për
konsum nga njerëzit
32 Ujëra tavoline; Birra; Birrë xhenxhefil; Birrë malti; Birra joalkoolike; Ujë i ajrosur;
Ujë i aromatizuar për pije; Ujë Seltzer; Ujë sode; Ujë burimor; Ujë i qetë; Ujë mineral
[pije]; Pije me hir; Pije izotonike; Pije frutash dhe lëngje frutash; Qumësht i bajameve
[pije]; Pije joalkoolike; Lëng domatesh [pije]; Lëngje perimesh [pije]; Shurupe dhe
preparate të tjera për të bërë pije; Pije Aloe vera, joalkoolike; Musht i rrushit, i
pafermentuar; Ujë Lithia; Pastila për pije të nxehta; Pluhura për pije freskuese; Preparate
për të bërë likera; Sherbete [pije]; Smuthi

(111) 25805
(151) 12/11/2019
(181) 09/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1486
(591) E BARDHË, E KUQE, E VERDHË
(732) CAMEL SH.P.K. Zona Industriale
p.n. 40000 Mitrovicë, KS
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 29 Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; 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
31 Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera;
kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë
për kafshët; malt
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35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre;
shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të prodhimeve te mishit, peshkut, shpendëve dhe
kafshëve te gjahut; ekstrakteve te mishit; frutave dhe perimeve të konservuara, të thara dhe
të gatshme; pelteve, reçelve, kompostove; vezëve, qumështit dhe produkteve qumështit;
vajrave ushqimore dhe yndyrnave; kafes, çajit, kakaos, sheqerit, orisit, tapiokës, miellit te
palmes, kafes artificiale; miellit dhe preparate të prodhuara prej drithrave, bukës, tortave
dhe ëmbëlsirave, krem ëmbëlsirave; mjaltit, melasë; majas, pluhurit për pjekje; kripës,
mustardës; uthulles, salcave (për shije); erëzave; akullit; produkteve bujqësore, kopshtare
dhe pyjore dhe drithërave të papërfshira në klasa të tjera; kafshëve të gjalla; frutave dhe
perimeve të freskëta; farave, luleve dhe bimëve natyrore; artikujve ushqimorë për kafshët;
maltit

(111) 25374
(151) 13/09/2019
(181) 12/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1488
(732) DAIICHI SANKYO COMPANY,
LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuoku, Tokyo 103-8426, JP
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike

(111) 25377
(151) 13/09/2019
(181) 12/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1489
(732) DAIICHI SANKYO COMPANY,
LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuoku, Tokyo 103-8426, JP
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike
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(111) 25379
(151) 13/09/2019
(181) 12/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1490
(732) DAIICHI SANKYO COMPANY,
LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuoku, Tokyo 103-8426, JP
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike

(111) 25760
(151) 29/10/2019
(181) 12/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1491
(591) E zeze, e verdhë, e bardhë, ngjyrë
bezhë
(732) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi
Bölgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 30 Biskota; çokollata; ëmbelësira bukëpjekësish; pjekurina; uafera; ëmbëlsira-torte;
ushqime te thekura; ëmbelësira, dmth, bukë te ëmbla, ëmbelësira me bazë mielli dhe
çokollate, ëmbelësirë shkume, ëmbelësirë e ngrirë; akullore; ushqime të ngrënshme

(111)
(151)
(181)
(210)
(526)

25516
14/10/2019
12/11/2028
KS/M/ 2018/1492
NOBEL

(540) NOBEL PARTS
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(732) Nevzat Haxhijaha “Haxhijaha Trade”
Sh.p.k Xhelal Hajda, nr.170, 21 010,
Rahovec, KS
(740) Florin Lata “Judex” Firmë e Avokatisë
Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1,
Prishtinë
(511) 7 Motorë me djegie të brendshme (të ndryshme nga automjetet tokësore), motorët
me piston, rrotullues, dhe turbinë (të ndryshme nga automjetet e tokës), motorë për
automjete për ajër dhe ujë, makina, makina dhe makineri pune për makina stacionare dhe të
lëvizshme (përveç për automjetet tokësore), makina që operohen nga motorët ndihmës,
pajisje ndihmëse dhe vegla (pjesë makine) për ngritje, ulje, rrotullim, rotacion, dhe
mbështetjen e makinave, pajisjeve dhe mjeteve, në veçanti pompa hidraulike dhe bartësit
hidraulik dhe gjeneratorëve pneumatik-elektrike, gjeneratorë me gaz, aparatet për saldim,
kompresorë, kompresor për gomat inflantuese, shtresimit centrifugal, ashensorëve të
kthyeshëm dhe komponenteve të tyre , pjesë kamionësh, shkallët rrotulluese,makineri dhe
paisje (makine) për ta gërmuar tokën dhe për punime tokësore, për gërmim dhe lëvizje të
tokës së fortë dhe natyrore, për të gërmuar dhe bërë hendeqe me nivele, për të gërmuar
hendeqe dhe për ti ruajtur ato, për mbushje, ngjeshje dhe nivelizim të hendeqeve, e për të
hequr dhe ta derdhë materialin e grumbulluar sidomos për dysheme, veçanërisht
ekskavatorë, lopatëzat, mbështjellëset e forta, të tilla si kova metalike me dy ose më shumë
pjesë, kova për gërmime, pastrimi i kanaleve dhe shpime të thella, gërmim të kanaleve,
hapje të kanaleve dhe kanalizimeve, hapëset për të pastruar transhe, makina të kullimit,
makina për mbushje të kanaleve, brisqe për prerje, makina planifikimi, pajisje për largimin
e dheut dhe ngarkues, makineritë e ndërtimit, makina për ndërtimin e hekurudhave,
makineri, pajisje dhe mjete (pjesë të makinës) për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve, të
rrugëve dhe shesheve, veçanërisht makineri dhe paisje (të makinerive) për ti bërë materialet
lidhëse më kompakte me zhavor apo jo, për shpërndarjen e tyre të çdo lloji që janë, për
depozitim dhe shpërndarje të materialeve për ndërtimin e rrugëve, për përzierjen e
materialeve mbushëse dhe shtresave punuese, të paraqesë dhe shpërndajë materiale të të
gjitha llojeve për stabilizimin e tokës, për formën e rrugëve, si dhe vende për përcaktimin e
trotuarit dhe pastrimin e anës së rrugëve, të tilla si shtypësi i sheshtë, rrotulluesit vibrues,
pajisjet për përafrim, pajisjet për të stabilizuar llaçin e tokës, nivelizimin e pajisjeve në
terren, për të shkëputur, makina bujqësore dhe makinave lidhëse, pajisjet dhe mjetet (e
makinës) për të shtrirë katranin,, makineri dhe aparate paisje (të makinave) për të pastruar
borë, baltë, shkëmbinj të rënë, dhe për të hequr copa të dëborës dhe akullit në rrugë, mënyra
dhe vendet, sidomos pjesë të borës, pjesë bore rrjedhëse, me valvulat pastruese, për të
harkuar, ngritur dhe mënyra më e mirë është për ti prerë kunjat, hapëse bore, makinat e
prerjes së shpatit të dëborës dhe makinat borëheqëse centrifugale, makineri dhe paisje
(makinë) për të mbuluar rrugët, autostradat dhe vendet e materialeve rezistente dhe
shkrirëse, në veçanti në makina automatike shpërndarë, si makineri dhe Paisje (pjesë
makine) për pastrimin e rrugëve, rrugëve dhe shesheve, sidomos për makina fshirëse,
makineri dhe paisje (makineri) për të hequr, ulur, rrotulluar dhe tërhequr ngarkesa, për të
ngarkuar materiale dhe mallra në sasi të mëdha dhe prerje të të gjitha llojeve, të kulturave
bujqësore, mbetjeve, të makinave vetëmbushëse dhe pajisjeve të instaluara, në veçanti
makina ngritëse hidraulike dhe jo-hidraulike pajisje dhe vinça ngarkimi, lopatëzat për borë
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dhe baltë (pjesë makine), piruni për pleh, për sanë (makinë), piruni "Agrifork", piruj dhe
makina shpërndarëse për kashtë të copëtuar; pajisje ndihmëse për heqjen e logove, kuti,
tuba , bateri, paleta dhe gurë; makineri, pajisje dhe mjete (makinë) për të bërë dhe drejtuar
skajet, për ti shtrirë kabllot elektrike të tensionit të ulët, për vetë-shërim dhe riparimin e
automjeteve dhe makinerive të dëmtuara, për tërheqje të automjeteve, ngarkesa, shkarkim
dhe ngarkim të drurëve të lartë, sidomos për vinça kabllor, të tilla si vinça kabllor
hidrostatik, vinça të konstruktuar, vinça me motor të çiftëzuar, vinça, vinç kapstan, vinça,
çikrik për ngritje vinça për pyje dhe vreshta, për tërheqje të aeroplanëve dhe rimorkim;
fasheta, makineri dhe pajisje (pjesë makine ) për pastrimin e kanaleve dhe tubave, shenjave,
binarëve mbrojtës, të shtyllave dhe drejtuesit e radiatorëve, makineri si dhe kontenierë për
pastrimin e sipërfaqeve të llakuara, muret e tuneleve, ndërtesa, mbulon rrugët dhe për të
punuar me një avion të ujit që përmban rërë, sidomos vinça kabllor për kanale, aparate për
shpëlarje të kanaleve, aparate për shpëlarje dhe thithje si dhe makina larëse rrëshqitëse
mbrojtëse dhe shtyllat drejtuese, makineri dhe vegla (makinë) për të trajtuar lëngjet dhe
substancat viskoze, për të thithur vajin dhe mbeturinat e shtresuara në ujë, për të mënjanuar
lëngjet e pastërta nga ato të kontaminuara për qëllime të ujitjes dhe kullimit, për mbushjen e
bombolave, për të hequr plehun organik dhe të lëngshëm, për heqjen e fekaleve dhe
zbrazjen gropave septike, kanale dhe hendeqe, në veçanti pompave hidraulike dhe pompave
për llum si dhe pompa betoni, thithjen dhe shtypjen, makineri, aparatet dhe pajisjet për
përgatitjen e makinave të ujit të pijshëm, pajisjet dhe mjetet e (pjesëve të makinave) për
shpimin e vrimave në mobilje, të ngurta dhe të forta, sidomos pajisjet shpuese me goditje
dhe pajisjet shpuese rrotulluese dhe pajisje shpuese pneumatike për vrima të thella; makina
të përpunimit të shesheve të patinazhit; njësitë kompresuese pjesë të një motori me djegie të
brendshme dhe kompresor i ajrit ose i gazit; grupe të përbëra nga gjeneratorë aktuale me
motor me djegie të brendshme dhe gjenerator, pjesë të pompave pjesë përbërëse të
motorëve me djegie të brendshme dhe pompa të likideve; pajisje të makinave, mjete, vegla
makine, sharra të fuqishme, çekiç për shkulje, për të shkatërruar, të minierave, Dialer,
çekan maç; motorët (përveç mjeteve tokësore) motorë elektrike (përveç për automjetet e
tokës), supermbushësit, turbo-supermbushësit e marmitës (të tjera nga automjetet e tokës),
drita gjeneruese; pjesët e motorit (të tjera nga mjetet tokësore), të tilla si mbajtësi i motorit,
rezervuari, koka e cilindrave, mbuluesi i cilindrave, manivelet, boshtet elektronike,
kushineta lidhëse, bosht elektronik dhe bosht rrotullues, boshteve, lubrifikuesi, gjëndër,
boshti lidhës i mbajtësit të shasisë, cilindri i shasisë mbajtësi dhe manivela, rrota dhe boshte
të fiksuara, boshte elektronike, Volante, volante të shasisë, Pistonëve, valvula, fluturave
vibruese, shufra të lidhura, të krahëve lëkundës, pjesë të shasisë dhe materiale për motorët
me djegie të brendshme, inicuesit elektrike dhe ajrit të kompresionuar, gëlltitësit automatik,
pompa injektuese, pompa e karburantit, vajit, ujit, zbutës të zhurmës gryka thithëse e
injektuesit, aparatet injektuese (kombinime pompë-grykë), rregullatorët e injeksionit, filtrat
e karburantit, ajrore dhe filtrat e vajit, karburatorët, gypi marrës, ventilatorë anësorë , rripa,
kompresorë të ajrit, shpërndarësit e ajrit të ngjeshur në cilindra të motorinos, kandelat
elektrike, pa zhurmë, pajisjet lubrifikuese për motorë me djegie të brendshme, dhe pajisje
për transmision, rezervuare të karburantit, vaj dhe ajër, pajisjet nën presion, gypi i lëndës
djegëse, ajrit, presionit, shkarkimit të gazrave, mbingarkimit me gaz dhe tubat e naftës,
pastruesit e gazit, tubat e shkarkimit, struktura dekontaminimi për motorët me djegie të
brendshme, instalimin e tubave të shkarkimit, zhurmëmbytës, tuba për shkarkimin e
gazrave, buferë të zërit, lubrikatorë, ndarësit e naftës, instalimin e frenave për motorët me
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djegie frenat e brendshme mekanike dhe hidrodinamike, linjat e frenave dhe maniketat,
kontrolluesi mekanik, kontrolluesi hidraulik, hidrodinamik, hidraulik dhe elektrike i lidhur
fiks dhe elastik i ndashëm, kontrollues hidrostatik dhe elektrik, lidhëse të përbashkëta,
boshte të lidhura, pjesë të kontrolluesit, të tilla si mburojat, disqet, jastëk, kushineta , pllaka
presioni, transmisionet mekanike, automatike, hidrodinamike, hidrostatike, dhe kombinime
të transmisioneve të tilla, transmisionet me raport të transmetimit të caktuar apo të
ndryshuar, Transmision me marsh prapa, diferencialet, pjesët e transmisionit të tilla si shasi,
rezerva, rrota, kushineta, operative, shufra operative, leva , tuba dhe pirun zhvendosës,
sinkronizues, kushineta dhe kushineta cilindrike, ingranazhet, hallka, rripa, makineri të
mëdha bujqësore, makineri dhe vegla (pjesë e makinës) për përgatitjen e shtratit për lule
dhe për heqjen e tyre, për luftën kundër barërave të këqija, për prashitje dhe pengim të
rradhëve të të lashtave, sidomos plugim, lesim, lesim si maç, dhëmbëzim i anuar, lesim dhe
prashitje e fidaneve, kultivator,si ruter i kombinuar ose kultivator për kopshtin, makina për
plugim, kultivator me ose pa spërkatje nën gjatë plugimit, makina dhe pajisje (pjesë
makine) për hudhje të farës dhe mbjelljen e drithrave, patate, perime, sallata, duhan, rrepa,
luleshtrydhe, domate, shkurre, zhardhok dhe fidane, veçanërisht mbjellje e farërave në
mënyrë precize, mbjellje farërash, mbjellje me apo shpërndarës fertilizues dhe me ose pa
kufizues ujitjeje, mjete për mbjellje dhe mjetet për mbjelljen e pemëve (makina) pajisjet për
të bërë brazda, pastruar, për të pastruar gjurmët e gomave, pajisjet shënuese, makineri dhe
vegla (pjesë të makinave) për vaditje, spërkatje, fshirje të pluhurit, shpërndarje dhe
distribuim i produkteve,të lëngëta, solide ose të gazta në veçanti ato për mbrojtjen e
bimëve, produkteve kundër parazitëve, dhe plehra për plehërim të sipërfaqeve, dhe për
plehërim të mirë në pyje, fusha, pemishte, vreshta dhe kultura, fidanishte dhe hortikulturë,
në fushat sportive, parqe dhe hapësirat e gjelbra, veçanërisht spërkatësit dhe pajisjet
spërkatëse, të tilla si spërkatëse dhe spërkatëse të veqanta dhe të veshura, spërkatëse, sprejë
dhe freskuese, freskuese aksiale dhe centrifugale, hidrante, spreje, pompa thithëse, pompa
për likide dhe pajisjet për shpërndarjen e plehut, shpërndarës të plehut të tilla si aparati me
disk centrifugal binjak, makineri dhe Pajisje (pjesë makine) për mbledhje të frutave të
kopshtit dhe të fushës, pajisje për këputje, aparate për mbledhjen, ngarkimin dhe
transportimin e produkteve të kopshtit dhe fushës për ruajtje të tyre, sidomos kombajnat,
mbledhësit e misrit, qërueset e misrit, kultivator misri, fadroma, fadroma gërmimi, fadroma
gërmimi e ngarkimi, lidhësit, shtypës kashte, ngritës, transportues, kamionë të lartë
vetëshkarkues, zgjidhëse, avionë për të transportuar lakër jeshile, makina kashte për tu
hedhur në fusha, makineri, aparatet dhe mjetet (pjesë të makinës) për korrje, shëndoshje,
përhapje, duke i larguar barërat e këqija nga aerodromet, fushat sportive, hapësirat e
hapura, parqe dhe rezervat e tjera për mirëmbajtje në terren në shkurtimet e rrugëve, rrugë,
prita, bankinat, rampat dhe kanaleve, për të larguar barërat e këqija në nga anësoret e
rrugëve, rrugët, digat, pritat, kanalet dhe shkurtimin e shkurreve dhe gardheve, të hiqen, të
kthehen, të kositen, korrje, sidomos korrësi i misrit për ushqim për kafshët, hanxharë, të
tilla si ramasseuseshacheuses, korrësve korrëse foragjere, makina, të tilla si makina për
shpërndarje të kashtës me cikrik, pajisjet dhe mjetet (pjesë të makinës) për prerjen e druve;
ventilator për transportin e materialeve; ventilatorët dhe disqet e tyre, disqe për
portbagazhe, disqe të friksionit, hard drajve, kushineta, kabllot Bowden, frenat, starteri i
transmisionit, sitat metalike, mbulesat mbrojtëse metalike, valvula, maniketat e inflacionit
dhe deflacionit të gomave, kandelat elektrike, veshja e frenave, shtresa azbesti të
mbështjella me tela (përfshirë në klasën e 7)
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12 Automjete tokësore, automjetet motorike, makinat e pasagjerëve, autobusë, autobusët e
aeroportit, makinat "combi", kamionë, kamionë të ultë, furgonë banimi, pirun bartës, bartës
të profilit të vogël, cisterna, kamionë, kamionë me kontejnerë, kamionë me gjysmërimorkio, kamionë frigorifer dhe për produkte të ngrira, automjete bartëse të kontejnerëve,
automjetet shkarkuese, automjetet për transportin e luleve, ushqimit, pijeve, kafshëve,
materialeve të gjata, qymyrit, koksit dhe makinave, rimorkio, automjetet matëse për
transportimin dhe shtrimin e kabllove, kabllot matëse të automjeteve, automjetet me shasi
specifike, të tilla si automjetet e kursimeve, automjete që përdoren për të transportuar
paratë, automjete për ekspozim, ritransmetuesi i automjeteve për radio dhe televizion, RV,
automjetet për mbledhjen e qumështit, rimorkiatorë,traktorë, makina për tërheqje, makina
për korrje, automjete komunale, policore, të urgjencës, ambulanca për transport të
pacientëve, ndihma e parë, për shpëtim ujorë, automjetet për pastrimin e rrugëve dhe
kanaleve, automjetet për transportin e llumrave dhe të mbeturinave, fecesit, mbeturina,
automjetet e ndërtimit, haleve, kovave mbledhëse, kovave të mbushura, rrëshqitëse dhe
kamionë, transportues të mikserëve të betonit, automjete, pompa betoni me shtize
shpërndarëse elektrike, automjete rrugore, piruna bartës peshash dhe kamionë, automjetet
me ngarkim anësor, me vinça ngarkues me platformë ngarkimi dhe gjithashtu i paisur me
ngarkues anësor për kontejnerë, mjetet motorike për transportimin e makinerive, pajisje dhe
sisteme operative, automjetet motorike me pajisjet për trajnimin e makinave operative,
pajisje dhe mjete, automjete motorike të përshtatura për hekurudha, rimorkio me një ose më
shumë linja, rimorkio me dysheme të ulët, rimorkio shkarkuese, rimorkio për mjete dhe
makineri, rimorkio autodirigjuese, gjysmë rimorkiator, cisterna, në kapanone, shirita të
mikserave, për portbagazhe, për materiale të gjata për ushqim të ngrirë dhe për makinat për
transport të pasagjerëve;kazanë të këmbyeshëm, kapanoneve, tanke dhe miksera për
transporte të materialeve të ndryshme, rimorkio, rimorkio për kampim;motorët me djegie
(për automjete tokësore), motorët me piston, rrotullues dhe me turbinë (për automjetet e
tokës), makina me nënkuptim të lëvizjes (për automjetet tokësore), motorë (për automjetet
tokësore);motorë elektrik (për automjete tokësore);supermbushësit si element
motorike;turbo-kompresorë për shkarkimin e gazit (për automjete tokësore);komponentet e
motorit (për automjetet tokësore), të tilla si bazamenti i motorit, panoja e vajit, kokat e
cilindrave dhe mbuluesit e cilindrave, boshte mekanike, boshte elektronike, boshte lidhëse,
kushineta për lidhjen e boshteve, bosht manivel dhe bosht elektronik, lubrifikues Stauffer,
koka, koka kushinetash që lidhin boshtet, kushineta dhe kushineta të mbështjellura që
mbështjellin boshtet mekanike, ingranazhet, boshte mekanike dhe boshte elektronike,
mbajtësit, mbajtësit e kartonit, pistonëve, valvulave, damper, shufra lidhëse, krahët
lëkundës, korniza dhe pjesët mbështetëse, për motorët me djegie mobile, starterët elektrik
dhe kompresorët e ajrit, valvulat e ajrit automatike, pompa injektuese, energjisë, naftës dhe
ujit, damper aspirues me zhurmë, pipëzat e injektimit, pajisjet për injektim (kombinim i
pompës dhe pipëzave injektuese), daljet e injeksionit, filtrat e karburantit, ajrit dhe filtrat e
vajit, karburator, tubacione të marrjes, ventilatorë, mbështjellës të ventilatorëve, rripa,
kompresorë të ajrit, cilindra të ajrit, shpërndarësit e ndezjes, pajisjet lubrifikuese për motorë
me djegie mobile për ta fuqizuar transmisionin dhe setet, pajisjet për karburant, karburant,
vaj , ajrin e kompresionuar, tubat e karburantit, ajrin e kompresionuar, tubin e shkarkimit të
gazrave, mbingopësi me karburant dhe tubat, tubat e karburantit, aparatin e pastrimit të
gazit, pajisje për dekontaminimin e gazit të shkarkuar nga motorët me djegie mobile, pajisje
dhe tuba shkarkues, silenciatorë, tuba shkarkues, dorashka, sistemet e ftohjes motorike,
162

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

yndyrat, ndarësit e naftës, sistemet e frenave për motorët me djegie mobile, frenat mekanike
dhe hidrodinamike, linjat e frenave dhe maniketat, kontroll mekanik, nyje lidhëse fikse
elastike hidraulike të pa ndashme, hidrodinamike, hidrostatike dhe elektrike, disqe të
boshteve, elementet bashkues, të tilla si mbajtësi i motorit, disqe, kushineta, pllaka
mbajtëse;pllaka mbajtëse shtrënguese;kutia e marsheve manuale, automatike,
hidrodinamike dhe hidraulike, si dhe kombinime të kutive të tilla, zvogëluesit e shpejtësisë
krahasuar me ata fiks ose të ndryshueshëm, marshi për ecje prapa, diferencialet, elemente të
transmisionit , të tilla si kapak dhe mbajtës të kutisë së marsheve, ingranazhet, pjesët
lëvizëse, boshtet operative, leva, tuba dhe pirunin e ingranazheve, sinkonizues, pjesë të
automjeteve të tilla si shasi, mbajtëse, mbështetëse,proteza, mbajtëse, dysheme të ulëta,
dysheme të automjeteve, kulme dhe mure, pllaka të drejta dhe automjete të mesme, me ose
pa kabinë për fjetje, shasi, trup, amortizatorë dhe mbajtëse të motorit, kontrollorin e levës
dhe timon, boshte operative, leva, tuba dhe piruna për leva manovrues, kontrolluesit me
kamerë, pajisjet me pedale akseleruese, friksion dhe frena, amortizatorë të automjeteve,
mbajtëse të shastisë dhe fletë çeliku, amortizues gome dhe ajri, boshte rrotulluese, pajise
për anti-ngrirje, parakolp, boshte, trupin e boshtit, trupin e boshtit për bulona, mbajtësin e
gomave, rrjetin për media, leva dhe shufra stabilizuese, shufra dhe kënde të zhdrejtë të
drejtuesit të timonit, rrota të automjeteve, disqe, balancuesit e peshës, mbështjellësit dhe
mbuluesit timonit, PTO boshte dhe bosht kushineta kardan, frena për automjete, motorë dhe
frenat për rimorkio, të presionit të vajit dhe të presionit të ajrit, amplifikuesit e frenave,
pompa ndihmëse, frenat e këmbës dhe të dorës, disqet e frenave, bateri, shtrënguese, blloqe,
kutitë mbështetëse të frenave, pllaka mbështetëse, linjat e frenave, manikotat e frenave,
pajisjet anti-kyçje, kryesisht të përbërë nga sensorë rrotullues të shpejtë dhe / ose
përshpejtues, si dhe aparate mekanike dhe / ose pneumatike dhe / ose hidraulike dhe / ose
elektrike dhe / ose me ç’kyçje elektronike dhe kontrolluesit e presionit të frenave të
lëngshëm ose me gaz, timonin e automjetit, kuti të timonit dhe mbuluesin e kutisë së
timonit, bulona të timonit, kolona të timonit, leva të timonit, menaxhuesin e gjilpërave,
menaxhuesin e transmisionit, kunjat dhe boshtin e timonit, balestrat lidhëse të timonit,
pompa të naftës me presion, timon hidraulik, pompa të timonit hidraulik, timon, marmita,
unaza sinjalizuese të amortizatorëve dhe birila (pjesë të gomës), radiatorė të brinjëzuar,
grila mbrojtëse, kapele të radiatorëve, kapakët e radiatorëve, ulëset e automjeteve, kornizat
e ulëseve dhe mbështetëset, jastëkët, jastëkët për pushim të ulëseve, ulëse, pajisjet e zërimit,
pjesët për pushimin e krahëve, të kokës dhe këmbëve, rripa të sigurisë, dritare të
automjeteve, dritaret mekanike dhe automatike të makinave, ndarëse qelqi, dritare me akull,
absorbuese qelqi të nxehtësisë, xhami mbrojtës që hapet me levë , dritare kryesore, dritare
rrëshqitëse, dorezat për hapjen e dritareve, trup të dorezës, doreza hapëse për dritare,pajisje
për dritare, veshje, muret me izolim për zërin, kulme, dyer dhe dysheme të automjeteve,
dyert e automjeteve dhe kontrollin e tyre mekanik dhe automatik, dyert me krahë, dyer me
valvula, cilindra të portave të ajrit të kompresuar, pajisjeve të sigurisë për fëmijët, sistemet
qendrore për mbyllje, vakum brushat për dyert me krahë, mbajtëse, presa, mbajtësit e
çelësave, dyer, tuba dhe tubacione me ajër të ngjeshur, shkallë, aksesore të mbajtësve dhe
mbajtjes, rrethoja, kuti dhe vendosësin e rrotave, panele kontrolli, alarme, dritat
paralajmëruese, brirët, boritë, kuti të dorezave, mbuluesit e motorit, hapësin dhe kapakun e
shasisë, parafango, mburoja të pluhurit, mburoja për spërkatje nga rrotat, mburoja në formë
brushe kundër insekteve, gurët që rrëshqasin, dhe mburojat e dritave të përparme, pasqyret
e brendshme dhe të jashtme, kuti të timonit, numrat e shtëpive, tablla, tenda , grila,
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mbajtëse të valixheve, mbajtëse e kulmit të makinave për valixhe, kofera, mbajtëse të
valixheve, mbajtëse të skive, zinxhirët e dëborës, pajisjet larëse të xhamit, të lëngshme,
spreje, pastrues dritaresh, motorin e pastruesit të dritareve, lidhjet e tyre, krahët, pastrues
dritaresh, larëse me pompa dhe mekanike, parakolp dhe mbërthyes, balestrat, anësoret e
parakolpit, kulmet e automjeteve, kapakun e automjeteve, me kulm të prerë, kulme
mekanike dhe elektrike , trupin e makinës, pajisjet e gomave, pajisjet për rimorkim,
kontrolluesit hidraulik të makinave ngarkuese, binarët e shtratit, vinça, vinç ngarkues,
ngarkues anësorë dhe për mbushje dhe zbrazje të cisternave të automjeteve, silo dhe
kontejnerë;makina portative për miksera të betonit, çikrika dhe të tilla që operojnë me forcë
ndihmëse, pajisjet për të shmangur dhe parandaluar ngecjen dhe bllokimin e automjeteve,
mbështjellësit e disqeve, disqet e friksionit, hard drajv, kabllot Bowden, frenat,
amortizuesit, mbështjellësit metalik mbrojtës, startuesi i transmisionit, nxehëset e dritares
së pasme për automjete, maniketat e gomave inflative dhe deflative, pedalat e gomes,
veshjen e frenave, veshjen me azbest të frenave, mbulesa të pëlhurës të ulëseve të
automjeteve, pasqyra, dritare, dispensionin e dritareve dhe mbrojtëse të diellit, dhe qelqit të
sigurisë për automobila;të bëra me tel (përfshirë në klasën e 12)
37 Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi, Instalim dhe riparim i aparateve
elektrike, Mirëmbajtje automjetesh, Mirëmbajtje dhe riparim i automjeteve me motor,
Instalim, mirëmbajtje dhe riparim makinerish, Rindërtim motori që janë konsumuar ose që
janë shkatërruar pjesërisht, Rindërtimi i makinerive që janë konsumuar ose që janë
shkatërruar pjesërisht, Riparim automjeti

(111) 25517
(151) 14/10/2019
(181) 12/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1493
(591) E portokalltë
(732) Nevzat Haxhijaha “Haxhijaha Trade”
Sh.p.k. Xhelal Hajda, nr.170, 21 010,
Rahovec, KS
(740) Florin Lata “Judex” Firmë e Avokatisë
Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1,
Prishtinë

(540)

(511) 7 Motorë me djegie të brendshme (të ndryshme nga automjetet tokësore), motorët
me piston, rrotullues, dhe turbinë (të ndryshme nga automjetet e tokës), motorë për
automjete për ajër dhe ujë, makina, makina dhe makineri pune për makina stacionare dhe të
lëvizshme (përveç për automjetet tokësore), makina që operohen nga motorët ndihmës,
pajisje ndihmëse dhe vegla (pjesë makine) për ngritje, ulje, rrotullim, rotacion, dhe
mbështetjen e makinave, pajisjeve dhe mjeteve, në veçanti pompa hidraulike dhe bartësit
hidraulik dhe gjeneratorëve pneumatik-elektrike, gjeneratorë me gaz, aparatet për saldim,
kompresorë, kompresor për gomat inflantuese, shtresimit centrifugal, ashensorëve të
kthyeshëm dhe komponenteve të tyre , pjesë kamionësh, shkallët rrotulluese,makineri dhe
paisje (makine) për ta gërmuar tokën dhe për punime tokësore, për gërmim dhe lëvizje të
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tokës së fortë dhe natyrore, për të gërmuar dhe bërë hendeqe me nivele, për të gërmuar
hendeqe dhe për ti ruajtur ato, për mbushje, ngjeshje dhe nivelizim të hendeqeve, e për të
hequr dhe ta derdhë materialin e grumbulluar sidomos për dysheme, veçanërisht
ekskavatorë, lopatëzat, mbështjellëset e forta, të tilla si kova metalike me dy ose më shumë
pjesë, kova për gërmime, pastrimi i kanaleve dhe shpime të thella, gërmim të kanaleve,
hapje të kanaleve dhe kanalizimeve, hapëset për të pastruar transhe, makina të kullimit,
makina për mbushje të kanaleve, brisqe për prerje, makina planifikimi, pajisje për largimin
e dheut dhe ngarkues, makineritë e ndërtimit, makina për ndërtimin e hekurudhave,
makineri, pajisje dhe mjete (pjesë të makinës) për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve, të
rrugëve dhe shesheve, veçanërisht makineri dhe paisje (të makinerive) për ti bërë materialet
lidhëse më kompakte me zhavor apo jo, për shpërndarjen e tyre të çdo lloji që janë, për
depozitim dhe shpërndarje të materialeve për ndërtimin e rrugëve, për përzierjen e
materialeve mbushëse dhe shtresave punuese, të paraqesë dhe shpërndajë materiale të të
gjitha llojeve për stabilizimin e tokës, për formën e rrugëve, si dhe vende për përcaktimin e
trotuarit dhe pastrimin e anës së rrugëve, të tilla si shtypësi i sheshtë, rrotulluesit vibrues,
pajisjet për përafrim, pajisjet për të stabilizuar llaçin e tokës, nivelizimin e pajisjeve në
terren, për të shkëputur, makina bujqësore dhe makinave lidhëse, pajisjet dhe mjetet (e
makinës) për të shtrirë katranin,, makineri dhe aparate paisje (të makinave) për të pastruar
borë, baltë, shkëmbinj të rënë, dhe për të hequr copa të dëborës dhe akullit në rrugë, mënyra
dhe vendet, sidomos pjesë të borës, pjesë bore rrjedhëse, me valvulat pastruese, për të
harkuar, ngritur dhe mënyra më e mirë është për ti prerë kunjat, hapëse bore, makinat e
prerjes së shpatit të dëborës dhe makinat borëheqëse centrifugale, makineri dhe paisje
(makinë) për të mbuluar rrugët, autostradat dhe vendet e materialeve rezistente dhe
shkrirëse, në veçanti në makina automatike shpërndarë, si makineri dhe Paisje (pjesë
makine) për pastrimin e rrugëve, rrugëve dhe shesheve, sidomos për makina fshirëse,
makineri dhe paisje (makineri) për të hequr, ulur, rrotulluar dhe tërhequr ngarkesa, për të
ngarkuar materiale dhe mallra në sasi të mëdha dhe prerje të të gjitha llojeve, të kulturave
bujqësore, mbetjeve, të makinave vetëmbushëse dhe pajisjeve të instaluara, në veçanti
makina ngritëse hidraulike dhe jo-hidraulike pajisje dhe vinça ngarkimi, lopatëzat për borë
dhe baltë (pjesë makine), piruni për pleh, për sanë (makinë), piruni "Agrifork", piruj dhe
makina shpërndarëse për kashtë të copëtuar; pajisje ndihmëse për heqjen e logove, kuti,
tuba , bateri, paleta dhe gurë; makineri, pajisje dhe mjete (makinë) për të bërë dhe drejtuar
skajet, për ti shtrirë kabllot elektrike të tensionit të ulët, për vetë-shërim dhe riparimin e
automjeteve dhe makinerive të dëmtuara, për tërheqje të automjeteve, ngarkesa, shkarkim
dhe ngarkim të drurëve të lartë, sidomos për vinça kabllor, të tilla si vinça kabllor
hidrostatik, vinça të konstruktuar, vinça me motor të çiftëzuar, vinça, vinç kapstan, vinça,
çikrik për ngritje vinça për pyje dhe vreshta, për tërheqje të aeroplanëve dhe rimorkim;
fasheta, makineri dhe pajisje (pjesë makine ) për pastrimin e kanaleve dhe tubave, shenjave,
binarëve mbrojtës, të shtyllave dhe drejtuesit e radiatorëve, makineri si dhe kontenierë për
pastrimin e sipërfaqeve të llakuara, muret e tuneleve, ndërtesa, mbulon rrugët dhe për të
punuar me një avion të ujit që përmban rërë, sidomos vinça kabllor për kanale, aparate për
shpëlarje të kanaleve, aparate për shpëlarje dhe thithje si dhe makina larëse rrëshqitëse
mbrojtëse dhe shtyllat drejtuese, makineri dhe vegla (makinë) për të trajtuar lëngjet dhe
substancat viskoze, për të thithur vajin dhe mbeturinat e shtresuara në ujë, për të mënjanuar
lëngjet e pastërta nga ato të kontaminuara për qëllime të ujitjes dhe kullimit, për mbushjen e
bombolave, për të hequr plehun organik dhe të lëngshëm, për heqjen e fekaleve dhe
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zbrazjen gropave septike, kanale dhe hendeqe, në veçanti pompave hidraulike dhe pompave
për llum si dhe pompa betoni, thithjen dhe shtypjen, makineri, aparatet dhe pajisjet për
përgatitjen e makinave të ujit të pijshëm, pajisjet dhe mjetet e (pjesëve të makinave) për
shpimin e vrimave në mobilje, të ngurta dhe të forta, sidomos pajisjet shpuese me goditje
dhe pajisjet shpuese rrotulluese dhe pajisje shpuese pneumatike për vrima të thella; makina
të përpunimit të shesheve të patinazhit; njësitë kompresuese pjesë të një motori me djegie të
brendshme dhe kompresor i ajrit ose i gazit; grupe të përbëra nga gjeneratorë aktuale me
motor me djegie të brendshme dhe gjenerator, pjesë të pompave pjesë përbërëse të
motorëve me djegie të brendshme dhe pompa të likideve; pajisje të makinave, mjete, vegla
makine, sharra të fuqishme, çekiç për shkulje, për të shkatërruar, të minierave, Dialer,
çekan maç; motorët (përveç mjeteve tokësore) motorë elektrike (përveç për automjetet e
tokës), supermbushësit, turbo-supermbushësit e marmitës (të tjera nga automjetet e tokës),
drita gjeneruese; pjesët e motorit (të tjera nga mjetet tokësore), të tilla si mbajtësi i motorit,
rezervuari, koka e cilindrave, mbuluesi i cilindrave, manivelet, boshtet elektronike,
kushineta lidhëse, bosht elektronik dhe bosht rrotullues, boshteve, lubrifikuesi, gjëndër,
boshti lidhës i mbajtësit të shasisë, cilindri i shasisë mbajtësi dhe manivela, rrota dhe boshte
të fiksuara, boshte elektronike, Volante, volante të shasisë, Pistonëve, valvula, fluturave
vibruese, shufra të lidhura, të krahëve lëkundës, pjesë të shasisë dhe materiale për motorët
me djegie të brendshme, inicuesit elektrike dhe ajrit të kompresionuar, gëlltitësit automatik,
pompa injektuese, pompa e karburantit, vajit, ujit, zbutës të zhurmës gryka thithëse e
injektuesit, aparatet injektuese (kombinime pompë-grykë), rregullatorët e injeksionit, filtrat
e karburantit, ajrore dhe filtrat e vajit, karburatorët, gypi marrës, ventilatorë anësorë , rripa,
kompresorë të ajrit, shpërndarësit e ajrit të ngjeshur në cilindra të motorinos, kandelat
elektrike, pa zhurmë, pajisjet lubrifikuese për motorë me djegie të brendshme, dhe pajisje
për transmision, rezervuare të karburantit, vaj dhe ajër, pajisjet nën presion, gypi i lëndës
djegëse, ajrit, presionit, shkarkimit të gazrave, mbingarkimit me gaz dhe tubat e naftës,
pastruesit e gazit, tubat e shkarkimit, struktura dekontaminimi për motorët me djegie të
brendshme, instalimin e tubave të shkarkimit, zhurmëmbytës, tuba për shkarkimin e
gazrave, buferë të zërit, lubrikatorë, ndarësit e naftës, instalimin e frenave për motorët me
djegie frenat e brendshme mekanike dhe hidrodinamike, linjat e frenave dhe maniketat,
kontrolluesi mekanik, kontrolluesi hidraulik, hidrodinamik, hidraulik dhe elektrike i lidhur
fiks dhe elastik i ndashëm, kontrollues hidrostatik dhe elektrik, lidhëse të përbashkëta,
boshte të lidhura, pjesë të kontrolluesit, të tilla si mburojat, disqet, jastëk, kushineta , pllaka
presioni, transmisionet mekanike, automatike, hidrodinamike, hidrostatike, dhe kombinime
të transmisioneve të tilla, transmisionet me raport të transmetimit të caktuar apo të
ndryshuar, Transmision me marsh prapa, diferencialet, pjesët e transmisionit të tilla si shasi,
rezerva, rrota, kushineta, operative, shufra operative, leva , tuba dhe pirun zhvendosës,
sinkronizues, kushineta dhe kushineta cilindrike, ingranazhet, hallka, rripa, makineri të
mëdha bujqësore, makineri dhe vegla (pjesë e makinës) për përgatitjen e shtratit për lule
dhe për heqjen e tyre, për luftën kundër barërave të këqija, për prashitje dhe pengim të
rradhëve të të lashtave, sidomos plugim, lesim, lesim si maç, dhëmbëzim i anuar, lesim dhe
prashitje e fidaneve, kultivator,si ruter i kombinuar ose kultivator për kopshtin, makina për
plugim, kultivator me ose pa spërkatje nën gjatë plugimit, makina dhe pajisje (pjesë
makine) për hudhje të farës dhe mbjelljen e drithrave, patate, perime, sallata, duhan, rrepa,
luleshtrydhe, domate, shkurre, zhardhok dhe fidane, veçanërisht mbjellje e farërave në
mënyrë precize, mbjellje farërash, mbjellje me apo shpërndarës fertilizues dhe me ose pa
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kufizues ujitjeje, mjete për mbjellje dhe mjetet për mbjelljen e pemëve (makina) pajisjet për
të bërë brazda, pastruar, për të pastruar gjurmët e gomave, pajisjet shënuese, makineri dhe
vegla (pjesë të makinave) për vaditje, spërkatje, fshirje të pluhurit, shpërndarje dhe
distribuim i produkteve,të lëngëta, solide ose të gazta në veçanti ato për mbrojtjen e
bimëve, produkteve kundër parazitëve, dhe plehra për plehërim të sipërfaqeve, dhe për
plehërim të mirë në pyje, fusha, pemishte, vreshta dhe kultura, fidanishte dhe hortikulturë,
në fushat sportive, parqe dhe hapësirat e gjelbra, veçanërisht spërkatësit dhe pajisjet
spërkatëse, të tilla si spërkatëse dhe spërkatëse të veqanta dhe të veshura, spërkatëse, sprejë
dhe freskuese, freskuese aksiale dhe centrifugale, hidrante, spreje, pompa thithëse, pompa
për likide dhe pajisjet për shpërndarjen e plehut, shpërndarës të plehut të tilla si aparati me
disk centrifugal binjak, makineri dhe Pajisje (pjesë makine) për mbledhje të frutave të
kopshtit dhe të fushës, pajisje për këputje, aparate për mbledhjen, ngarkimin dhe
transportimin e produkteve të kopshtit dhe fushës për ruajtje të tyre, sidomos kombajnat,
mbledhësit e misrit, qërueset e misrit, kultivator misri, fadroma, fadroma gërmimi, fadroma
gërmimi e ngarkimi, lidhësit, shtypës kashte, ngritës, transportues, kamionë të lartë
vetëshkarkues, zgjidhëse, avionë për të transportuar lakër jeshile, makina kashte për tu
hedhur në fusha, makineri, aparatet dhe mjetet (pjesë të makinës) për korrje, shëndoshje,
përhapje, duke i larguar barërat e këqija nga aerodromet, fushat sportive, hapësirat e
hapura, parqe dhe rezervat e tjera për mirëmbajtje në terren në shkurtimet e rrugëve, rrugë,
prita, bankinat, rampat dhe kanaleve, për të larguar barërat e këqija në nga anësoret e
rrugëve, rrugët, digat, pritat, kanalet dhe shkurtimin e shkurreve dhe gardheve, të hiqen, të
kthehen, të kositen, korrje, sidomos korrësi i misrit për ushqim për kafshët, hanxharë, të
tilla si ramasseuseshacheuses, korrësve korrëse foragjere, makina, të tilla si makina për
shpërndarje të kashtës me cikrik, pajisjet dhe mjetet (pjesë të makinës) për prerjen e druve;
ventilator për transportin e materialeve; ventilatorët dhe disqet e tyre, disqe për
portbagazhe, disqe të friksionit, hard drajve, kushineta, kabllot Bowden, frenat, starteri i
transmisionit, sitat metalike, mbulesat mbrojtëse metalike, valvula, maniketat e inflacionit
dhe deflacionit të gomave, kandelat elektrike, veshja e frenave, shtresa azbesti të
mbështjella me tela (përfshirë në klasën e 7)
12 Automjete tokësore, automjetet motorike, makinat e pasagjerëve, autobusë, autobusët e
aeroportit, makinat "combi", kamionë, kamionë të ultë, furgonë banimi, pirun bartës, bartës
të profilit të vogël, cisterna, kamionë, kamionë me kontejnerë, kamionë me gjysmërimorkio, kamionë frigorifer dhe për produkte të ngrira, automjete bartëse të kontejnerëve,
automjetet shkarkuese, automjetet për transportin e luleve, ushqimit, pijeve, kafshëve,
materialeve të gjata, qymyrit, koksit dhe makinave, rimorkio, automjetet matëse për
transportimin dhe shtrimin e kabllove, kabllot matëse të automjeteve, automjetet me shasi
specifike, të tilla si automjetet e kursimeve, automjete që përdoren për të transportuar
paratë, automjete për ekspozim, ritransmetuesi i automjeteve për radio dhe televizion, RV,
automjetet për mbledhjen e qumështit, rimorkiatorë,traktorë, makina për tërheqje, makina
për korrje, automjete komunale, policore, të urgjencës, ambulanca për transport të
pacientëve, ndihma e parë, për shpëtim ujorë, automjetet për pastrimin e rrugëve dhe
kanaleve, automjetet për transportin e llumrave dhe të mbeturinave, fecesit, mbeturina,
automjetet e ndërtimit, haleve, kovave mbledhëse, kovave të mbushura, rrëshqitëse dhe
kamionë, transportues të mikserëve të betonit, automjete, pompa betoni me shtize
shpërndarëse elektrike, automjete rrugore, piruna bartës peshash dhe kamionë, automjetet
me ngarkim anësor, me vinça ngarkues me platformë ngarkimi dhe gjithashtu i paisur me
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ngarkues anësor për kontejnerë, mjetet motorike për transportimin e makinerive, pajisje dhe
sisteme operative, automjetet motorike me pajisjet për trajnimin e makinave operative,
pajisje dhe mjete, automjete motorike të përshtatura për hekurudha, rimorkio me një ose më
shumë linja, rimorkio me dysheme të ulët, rimorkio shkarkuese, rimorkio për mjete dhe
makineri, rimorkio autodirigjuese, gjysmë rimorkiator, cisterna, në kapanone, shirita të
mikserave, për portbagazhe, për materiale të gjata për ushqim të ngrirë dhe për makinat për
transport të pasagjerëve;kazanë të këmbyeshëm, kapanoneve, tanke dhe miksera për
transporte të materialeve të ndryshme, rimorkio, rimorkio për kampim;motorët me djegie
(për automjete tokësore), motorët me piston, rrotullues dhe me turbinë (për automjetet e
tokës), makina me nënkuptim të lëvizjes (për automjetet tokësore), motorë (për automjetet
tokësore);motorë elektrik (për automjete tokësore);supermbushësit si element
motorike;turbo-kompresorë për shkarkimin e gazit (për automjete tokësore);komponentet e
motorit (për automjetet tokësore), të tilla si bazamenti i motorit, panoja e vajit, kokat e
cilindrave dhe mbuluesit e cilindrave, boshte mekanike, boshte elektronike, boshte lidhëse,
kushineta për lidhjen e boshteve, bosht manivel dhe bosht elektronik, lubrifikues Stauffer,
koka, koka kushinetash që lidhin boshtet, kushineta dhe kushineta të mbështjellura që
mbështjellin boshtet mekanike, ingranazhet, boshte mekanike dhe boshte elektronike,
mbajtësit, mbajtësit e kartonit, pistonëve, valvulave, damper, shufra lidhëse, krahët
lëkundës, korniza dhe pjesët mbështetëse, për motorët me djegie mobile, starterët elektrik
dhe kompresorët e ajrit, valvulat e ajrit automatike, pompa injektuese, energjisë, naftës dhe
ujit, damper aspirues me zhurmë, pipëzat e injektimit, pajisjet për injektim (kombinim i
pompës dhe pipëzave injektuese), daljet e injeksionit, filtrat e karburantit, ajrit dhe filtrat e
vajit, karburator, tubacione të marrjes, ventilatorë, mbështjellës të ventilatorëve, rripa,
kompresorë të ajrit, cilindra të ajrit, shpërndarësit e ndezjes, pajisjet lubrifikuese për motorë
me djegie mobile për ta fuqizuar transmisionin dhe setet, pajisjet për karburant, karburant,
vaj , ajrin e kompresionuar, tubat e karburantit, ajrin e kompresionuar, tubin e shkarkimit të
gazrave, mbingopësi me karburant dhe tubat, tubat e karburantit, aparatin e pastrimit të
gazit, pajisje për dekontaminimin e gazit të shkarkuar nga motorët me djegie mobile, pajisje
dhe tuba shkarkues, silenciatorë, tuba shkarkues, dorashka, sistemet e ftohjes motorike,
yndyrat, ndarësit e naftës, sistemet e frenave për motorët me djegie mobile, frenat mekanike
dhe hidrodinamike, linjat e frenave dhe maniketat, kontroll mekanik, nyje lidhëse fikse
elastike hidraulike të pa ndashme, hidrodinamike, hidrostatike dhe elektrike, disqe të
boshteve, elementet bashkues, të tilla si mbajtësi i motorit, disqe, kushineta, pllaka
mbajtëse;pllaka mbajtëse shtrënguese;kutia e marsheve manuale, automatike,
hidrodinamike dhe hidraulike, si dhe kombinime të kutive të tilla, zvogëluesit e shpejtësisë
krahasuar me ata fiks ose të ndryshueshëm, marshi për ecje prapa, diferencialet, elemente të
transmisionit , të tilla si kapak dhe mbajtës të kutisë së marsheve, ingranazhet, pjesët
lëvizëse, boshtet operative, leva, tuba dhe pirunin e ingranazheve, sinkonizues, pjesë të
automjeteve të tilla si shasi, mbajtëse, mbështetëse,proteza, mbajtëse, dysheme të ulëta,
dysheme të automjeteve, kulme dhe mure, pllaka të drejta dhe automjete të mesme, me ose
pa kabinë për fjetje, shasi, trup, amortizatorë dhe mbajtëse të motorit, kontrollorin e levës
dhe timon, boshte operative, leva, tuba dhe piruna për leva manovrues, kontrolluesit me
kamerë, pajisjet me pedale akseleruese, friksion dhe frena, amortizatorë të automjeteve,
mbajtëse të shastisë dhe fletë çeliku, amortizues gome dhe ajri, boshte rrotulluese, pajise
për anti-ngrirje, parakolp, boshte, trupin e boshtit, trupin e boshtit për bulona, mbajtësin e
gomave, rrjetin për media, leva dhe shufra stabilizuese, shufra dhe kënde të zhdrejtë të
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drejtuesit të timonit, rrota të automjeteve, disqe, balancuesit e peshës, mbështjellësit dhe
mbuluesit timonit, PTO boshte dhe bosht kushineta kardan, frena për automjete, motorë dhe
frenat për rimorkio, të presionit të vajit dhe të presionit të ajrit, amplifikuesit e frenave,
pompa ndihmëse, frenat e këmbës dhe të dorës, disqet e frenave, bateri, shtrënguese, blloqe,
kutitë mbështetëse të frenave, pllaka mbështetëse, linjat e frenave, manikotat e frenave,
pajisjet anti-kyçje, kryesisht të përbërë nga sensorë rrotullues të shpejtë dhe / ose
përshpejtues, si dhe aparate mekanike dhe / ose pneumatike dhe / ose hidraulike dhe / ose
elektrike dhe / ose me ç’kyçje elektronike dhe kontrolluesit e presionit të frenave të
lëngshëm ose me gaz, timonin e automjetit, kuti të timonit dhe mbuluesin e kutisë së
timonit, bulona të timonit, kolona të timonit, leva të timonit, menaxhuesin e gjilpërave,
menaxhuesin e transmisionit, kunjat dhe boshtin e timonit, balestrat lidhëse të timonit,
pompa të naftës me presion, timon hidraulik, pompa të timonit hidraulik, timon, marmita,
unaza sinjalizuese të amortizatorëve dhe birila (pjesë të gomës), radiatorė të brinjëzuar,
grila mbrojtëse, kapele të radiatorëve, kapakët e radiatorëve, ulëset e automjeteve, kornizat
e ulëseve dhe mbështetëset, jastëkët, jastëkët për pushim të ulëseve, ulëse, pajisjet e zërimit,
pjesët për pushimin e krahëve, të kokës dhe këmbëve, rripa të sigurisë, dritare të
automjeteve, dritaret mekanike dhe automatike të makinave, ndarëse qelqi, dritare me akull,
absorbuese qelqi të nxehtësisë, xhami mbrojtës që hapet me levë , dritare kryesore, dritare
rrëshqitëse, dorezat për hapjen e dritareve, trup të dorezës, doreza hapëse për dritare,pajisje
për dritare, veshje, muret me izolim për zërin, kulme, dyer dhe dysheme të automjeteve,
dyert e automjeteve dhe kontrollin e tyre mekanik dhe automatik, dyert me krahë, dyer me
valvula, cilindra të portave të ajrit të kompresuar, pajisjeve të sigurisë për fëmijët, sistemet
qendrore për mbyllje, vakum brushat për dyert me krahë, mbajtëse, presa, mbajtësit e
çelësave, dyer, tuba dhe tubacione me ajër të ngjeshur, shkallë, aksesore të mbajtësve dhe
mbajtjes, rrethoja, kuti dhe vendosësin e rrotave, panele kontrolli, alarme, dritat
paralajmëruese, brirët, boritë, kuti të dorezave, mbuluesit e motorit, hapësin dhe kapakun e
shasisë, parafango, mburoja të pluhurit, mburoja për spërkatje nga rrotat, mburoja në formë
brushe kundër insekteve, gurët që rrëshqasin, dhe mburojat e dritave të përparme, pasqyret
e brendshme dhe të jashtme, kuti të timonit, numrat e shtëpive, tablla, tenda , grila,
mbajtëse të valixheve, mbajtëse e kulmit të makinave për valixhe, kofera, mbajtëse të
valixheve, mbajtëse të skive, zinxhirët e dëborës, pajisjet larëse të xhamit, të lëngshme,
spreje, pastrues dritaresh, motorin e pastruesit të dritareve, lidhjet e tyre, krahët, pastrues
dritaresh, larëse me pompa dhe mekanike, parakolp dhe mbërthyes, balestrat, anësoret e
parakolpit, kulmet e automjeteve, kapakun e automjeteve, me kulm të prerë, kulme
mekanike dhe elektrike , trupin e makinës, pajisjet e gomave, pajisjet për rimorkim,
kontrolluesit hidraulik të makinave ngarkuese, binarët e shtratit, vinça, vinç ngarkues,
ngarkues anësorë dhe për mbushje dhe zbrazje të cisternave të automjeteve, silo dhe
kontejnerë;makina portative për miksera të betonit, çikrika dhe të tilla që operojnë me forcë
ndihmëse, pajisjet për të shmangur dhe parandaluar ngecjen dhe bllokimin e automjeteve,
mbështjellësit e disqeve, disqet e friksionit, hard drajv, kabllot Bowden, frenat,
amortizuesit, mbështjellësit metalik mbrojtës, startuesi i transmisionit, nxehëset e dritares
së pasme për automjete, maniketat e gomave inflative dhe deflative, pedalat e gomes,
veshjen e frenave, veshjen me azbest të frenave, mbulesa të pëlhurës të ulëseve të
automjeteve, pasqyra, dritare, dispensionin e dritareve dhe mbrojtëse të diellit, dhe qelqit të
sigurisë për automobila;të bëra me tel (përfshirë në klasën e 12)
37 Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi, Instalim dhe riparim i aparateve
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elektrike, Mirëmbajtje automjetesh, Mirëmbajtje dhe riparim i automjeteve me motor,
Instalim, mirëmbajtje dhe riparim makinerish, Rindërtim motori që janë konsumuar ose që
janë shkatërruar pjesërisht, Rindërtimi i makinerive që janë konsumuar ose që janë
shkatërruar pjesërisht, Riparim automjeti

(111) 25518
(151) 14/10/2019
(181) 12/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1494
(591) Gjelbër, e kaltër e hapur dhe e kaltër e
mbyllur
(732) Halim Haxhijaha N.P.T. “Haxhijaha”
Sh.p.k. Xhelal Hajda, Rahovec, KS
(740) Florin Lata “Judex” Firmë e Avokatisë
Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1,
Prishtinë

(540)

(511) 11 Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim,
furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, aparatura per filtrimin e ujit; instalime per filtrim;
filtera per ujin e pijshem; filtera (pjese te instalimeve shtepiake apo industriale); pajisje
shtese per rregullimin apo sigurim per aparaturat e ujit dhe per tubot e ujit; instalime per
shpernadrje te ujit; aparatura dhe makineri per pastrimin e ujit; instalime ngrtohese per uje;
sterilizator uji; ngrohesa uji (aparatura); aparatura dhe instalime per lehtesimin e ujit; ene
per uje nen presion; valvola qe kontrollojne nivelin ne ene, aksesorë për funksionimin e
aparateve dhe tubacioneve të ujit ose gazit, aksesorë për mirëfunksionimin dhe sigurinë e
aparateve të ujit, aksesorë sigurie për aparatet dhe tubacionet e ujit ose gazit, aparate dhe
instalime për zbutjen e ujit, aparate dhe instalime sanitare, aparate dhe makineri për
purifikimin e ujit, aparate për filtrimin e ujit, aparate për futjen e ujit, aparate për lëshimin e
ujit, filtra për ujin e pijshëm, instalime ftohëse për ujin, instalime për furnizimin me ujë,
instalime për purifikimin e ujit, instalime për shkarkimin e ujit, instalime për shpërndarjen e
ujit, instalime për tubat e ujit, instalime për vaska saunash, ngrohës uji [aparate],
sterilizuesë uji, tuba uji për instalime sanitare
37 Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi, Instalim dhe riparim i aparateve
elektrike, Instalim dhe riparim i aparateve ujitëse, Instalim, mirëmbajtje dhe riparim
makinerish, Shpimi i puseve, Rindërtim motori që janë konsumuar ose që janë shkatërruar
pjesërisht, Rindërtimi i makinerive që janë konsumuar ose që janë shkatërruar pjesërisht,
Riparim pompash
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(111) 25520
(151) 14/10/2019
(181) 12/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1495
(732) Halim Haxhijaha N.P.T. “Haxhijaha”
Sh.p.k. Xhelal Hajda, Rahovec, KS
(740) Florin Lata “Judex” Firmë e Avokatisë
Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1,
Prishtinë

(540) AQUAMAX

(511) 11 Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim,
furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, aparatura per filtrimin e ujit; instalime per filtrim;
filtera per ujin e pijshem; filtera (pjese te instalimeve shtepiake apo industriale); pajisje
shtese per rregullimin apo sigurim per aparaturat e ujit dhe per tubot e ujit; instalime per
shpernadrje te ujit; aparatura dhe makineri per pastrimin e ujit; instalime ngrtohese per uje;
sterilizator uji; ngrohesa uji (aparatura); aparatura dhe instalime per lehtesimin e ujit; ene
per uje nen presion; valvola qe kontrollojne nivelin ne ene, aksesorë për funksionimin e
aparateve dhe tubacioneve të ujit ose gazit, aksesorë për mirëfunksionimin dhe sigurinë e
aparateve të ujit, aksesorë sigurie për aparatet dhe tubacionet e ujit ose gazit, aparate dhe
instalime për zbutjen e ujit, aparate dhe instalime sanitare, aparate dhe makineri për
purifikimin e ujit, aparate për filtrimin e ujit, aparate për futjen e ujit, aparate për lëshimin e
ujit, filtra për ujin e pijshëm, instalime ftohëse për ujin, instalime për furnizimin me ujë,
instalime për purifikimin e ujit, instalime për shkarkimin e ujit, instalime për shpërndarjen e
ujit, instalime për tubat e ujit, instalime për vaska saunash, ngrohës uji [aparate],
sterilizuesë uji, tuba uji për instalime sanitare
37 Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi, Instalim dhe riparim i aparateve
elektrike, Instalim dhe riparim i aparateve ujitëse, Instalim, mirëmbajtje dhe riparim
makinerish, Shpimi i puseve, Rindërtim motori që janë konsumuar ose që janë shkatërruar
pjesërisht, Rindërtimi i makinerive që janë konsumuar ose që janë shkatërruar pjesërisht,
Riparim pompash

(111) 25512
(151) 14/10/2019
(181) 12/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1497
(526) MEGA POWER
(732) Halim Haxhijaha N.P.T. “Haxhijaha”
Sh.p.k. Xhelal Hajda, Rahovec, KS
(740) Florin Lata “Judex” Firmë e Avokatisë
Sh.p.k Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1,
Prishtinë

(540) MEGA POWER
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(511) 1 Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi,
kopshtari, dhe pylltari, akumulatorë ringarkues (Ujë i aciduar për —), Akumulatorë (Ujë i
acidizuar për ringarkim —), Bateri (Ujë i aciduar për ringarkim —), Bateri (Solucione
kundër shkumës për —), Bateri (Lëngje për heqjen e sulfateve nga —)
9 Aparatet dhe instrumentet për kryerjen, kalimin, transformimin, akumulimin,
rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, duke përfshirë por jo kufizuar në qeliza
dhe bateri të te gjitha llojeve, karikuesit e baterisë, pako tëbaterisë, karikuesit dhe portet për
karikim, testuesit, pajisjet e monitorimit dhe kontrollit të energjisë, pajisjet e furnizimit me
energji elektrike, përfshirë edhe bateri, bateri elektrike, Bateri, elektrike për automjete,
bateri për llampa xhepi, bateri për ndriçim, bateri të tensionit të lartë, gjenerator
elektrokimik, bateri të mbushura, mbushës për bateri, bateri anode, bateri diellore, çelija
dhe pllakëza të baterive solare; çelija elektrike, bacteria dhe akumulatorë; aksesorë për
telefona mobil, veçanërisht mbushës, porta hyrëse të USB; invertar / konvertor për
automobila dhe bllok adaptera; paketa të baterisë dhe çelija; mbushës për bateri dhe çelija;
pajisje për mbushje dhe plotësim i aparateve dhe instrumenteve elektrike dhe elektronike;
njësi për mbushje të energjisë; kabllo elektrik, posaçërisht kabllo për lidhje dhe mbushje;
pajisje elektrike për; paisje elektrike për lidhje dhe kyçje; invertor energjetik dhe elektrik;
lidhëse elektrike, tela, kabllo dhe shëndrrues elektrik; paisje për tela elektrik, prize
elektrike, prize të vogla elektrike, konektor dhe kabllo vazhduese, alarm për tym, alarm
karbon dioksid; alarm kudër zjarrit/ngrohtësisë; kohëmatës elektrik; siguresa,
treansformator elektrik
11 Aparate për ndriqim, ngrohje, prodhimin e avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim,
furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; aparate transmetuese për ndriqim, llampa gjepi,
llampa elektrike, poça elektrik, llampa të vogla dhe kuti për llampa elektrike, filament për
llampa elektrike, gypa fluorescent për ndriqim; llampa me bateri, aparate për ndriqim dhe
paisje për mobileri (LED); llampa dhe baza për mbushje për ndriqimin më të ri LED, shirita
ndriqimi, mbajtëse për llampa; prize-shëndrrues për LED paisje ndriqimi, pjesë dhe paisje
për produkte të kyqura në këtë klasë

(111) 25514
(151) 14/10/2019
(181) 12/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1498
(591) E portokalltë dhe e bardhë
(732) Halim Haxhijaha N.P.T. “Haxhijaha”
Sh.p.k. Xhelal Hajda, Rahovec, KS
(740) Florin Lata “Judex” Firmë e Avokatisë
Sh.p.k Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1,
Prishtinë

(540)

(511) 7 Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç për mjetet
tokësore të transportit); komponentët për bashkim dhe transmision (përveç për mjetet
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tokësore të transportit); pajisjet bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; inkubatorët e
vezëve; kandela të skermuara; filtra të ajrit (pjesë makinash ose motorësh); rregullatorë uji;
rregullatorë vaji; rakorduesë; presa; starterë; pompa; makina për gërmim; ekskavatorë;
buldozerë; buldozerë ngarkues; druprerës; makina bujqësore; pajisje dhe instrumente
bujqësore; makina të pylltarisë; makina kultivuese dhe korrëse, makina shirëse, makina për
krasitje, makina për vjelje, makina për lidhje, makina për kositje, dhe lesa; parmenda dhe
grabuja; makina kulluese; makinerinë bujqësore
8 Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë), takëm thikash/pirunjësh,
Aplikime bujqësore, që vihen në lëvizje me dorë, Brisqe, elektrike ose joelektrike, Gërshërë
krasitjeje, Gërshërë për krasitje pemësh, Gërmues, Instrumenta për qethje bagëtish,
Instrumenta për rrjepje bagëtish, Kosa, Kosa për prerje ne bujqësi, Sharra, Sharra
përkulëse, Shiringa për spërkatje insekticidesh, Vegla kopshti, që vihen në veprim me dorë
12 Mjete transporti; aparate lëvizëse me anë të tokës, ujit ose ajrit, makina; aparate për
lëvizje mbi tokë, ujë ose në ajër; traktorë dhe motorë për traktorë; makina bujqësore dhe
makina për bartjen e dheut

(111) 25513
(151) 14/10/2019
(181) 12/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1499
(732) Halim Haxhijaha N.P.T. “Haxhijaha”
Sh.p.k. Xhelal Hajda, Rahovec, KS
(740) Florin Lata “Judex” Firmë e Avokatisë
Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1,
Prishtinë

(540) Farmers

(511) 7 Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç për mjetet
tokësore të transportit); komponentët për bashkim dhe transmision (përveç për mjetet
tokësore të transportit); pajisjet bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; inkubatorët e
vezëve; kandela të skermuara; filtra të ajrit (pjesë makinash ose motorësh); rregullatorë uji;
rregullatorë vaji; rakorduesë; presa; starterë; pompa; makina për gërmim; ekskavatorë;
buldozerë; buldozerë ngarkues; druprerës; makina bujqësore; pajisje dhe instrumente
bujqësore; makina të pylltarisë; makina kultivuese dhe korrëse, makina shirëse, makina për
krasitje, makina për vjelje, makina për lidhje, makina për kositje, dhe lesa; parmenda dhe
grabuja; makina kulluese; makinerinë bujqësore
8 Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë), takëm thikash/pirunjësh,
Aplikime bujqësore, që vihen në lëvizje me dorë, Brisqe, elektrike ose joelektrike, Gërshërë
krasitjeje, Gërshërë për krasitje pemësh, Gërmues, Instrumenta për qethje bagëtish,
Instrumenta për rrjepje bagëtish, Kosa, Kosa për prerje ne bujqësi, Sharra, Sharra
përkulëse, Shiringa për spërkatje insekticidesh, Vegla kopshti, që vihen në veprim me dorë
12 Mjete transporti; aparate lëvizëse me anë të tokës, ujit ose ajrit, makina; aparate për
lëvizje mbi tokë, ujë ose në ajër; traktorë dhe motorë për traktorë; makina bujqësore dhe
makina për bartjen e dheut
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(111) 25573
(151) 15/10/2019
(181) 13/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1500
(591) Vjollce, e bardhë, e kaft, ari dhe bezh
(300) 76353/2018 24/07/2018 CH
(732) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
Chollerstrasse 4 Zug 6301, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 30 Ëmbëlsira jo-mjekësore, çokollatë, ëmbëlsira çokollatë, ëmbëlsira me sheqer,
ëmbëlsira të ngrira, akullore, tortë, ëmbëlsira dhe biskota

(111) 25539
(151) 14/10/2019
(181) 13/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1501
(732) Bank of America Corporation
(a corporation organized under the laws of
Delaware, United States of America) 100
North Tryon Street, Charlotte, North
Carolina 28255, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) MERRILL

(511) 9 Softuer kompjuterik për hulutime financiare, informata financiare, analiza
financiare, planifikim financiar, menaxhim financiar, menaxhim të investimeve, shërbime
bankimi, tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve elektronike të
transfereve të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave elektronike,
transaksioneve financiare, transfere të fondeve elektronike; softuer kompjuterik të
shkarkueshëm për hulumtime financiare, informata financiare, analiza financiare,
planifikime financiare, menaxhime financiare, menaxhime të investimeve, shërbime
bankimi, tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve elektronike të
transfereve të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave elektronike,
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transaksioneve financiare, transfere të fondeve elektronike; softuer i shkarkueshëm në
formë të aplikacionit mobil për hulumtime financiare, informata financiare, analiza
financiare, planifikime financiare, menaxhime financiare, menaxhime të investimeve,
shërbime bankimi, tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve
elektronike të transfereve të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave
elektronike, transaksioneve financiare, transfere të fondeve elektronike
42 Programim kompjuterik; shërbime konsultimi lidhur me softuerin kompjuterik; analiza
të sistemeve kompjuterike; ofrime të softuerit kompjuterik online; ofrim online të softuerit
të pa-shkarkueshëm për hulutime financiare, informata financiare, analiza financiare,
planifikim financiar, menaxhim financiar, menaxhim të investimeve, shërbime bankimi,
tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve elektronike të transfereve
të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave elektronike, transaksioneve
financiare, transfere të fondeve elektronike; dizajnim, mirëmbajtje, zhvillim dhe përditësim
i softuerit kompjuterik për hulutime financiare, informata financiare, analiza financiare,
planifikim financiar, menaxhim financiar, menaxhim të investimeve, shërbime bankimi,
tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve elektronike të transfereve
të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave elektronike, transaksioneve
financiare, transfere të fondeve elektronike

(111) 25533
(151) 14/10/2019
(181) 13/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1502
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) PROACE CITY

(511) 12 Automobilë dhe pjesë strukturore për to

(111) 25426
(151) 09/10/2019
(181) 14/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1503
(300) 87823 (kl.29); 87824 (kl.30)
31/05/2018 CY
(732) Alka Global Ltd. Sotiriou Tofini, 4,
AUDEH QUARTERS 1st Floor, Flat/Office

(540)
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101 4102, Limassol, CY
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(511) 29 Mish, peshk, shpendë dhe shtazë; ekstrakte të mishit; të prezervuara, të ngrira, të
thata dhe të gatuara; xhelatinë, kompot; vezë; qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe
yndyrna ushqimore; patate te skuqura, shkopinjte të patateve; lajthi, kikirikë, kikirika nga
pema tropikale dhe bajame, të thara, të pjekura, të kripura dhe/ose me erëza; ushqime me
bazë në patate; farat e lulediellit
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiakë dhe sago; miell dhe preparatet e bëra
nga drithërat; bukë, bukë e ëmbël dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja,
pluhur për pjekje; kripe; mustard; uthull, sos (erëza); aroma; akull; pjekurina; biskota të
kripura, shkopinj të kripura, shkopinje të kripura; patate të skuqura me bazë drithera; patate
të skuqura si gjevrek; përzierjet pjekurinash që përbëhen nga grimcina ose gjevrek;
ushqime me bazë gruri; drithëra të gatshëm për të ngrënë; patate të skuqura të pjekura dhe
të skuqura të përgatitura nga brumëra; ëmbëlsira të ngrira; uafera; ëmbëlsira; biskota

(111) 25428
(151) 09/10/2019
(181) 14/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1504
(300) 87825 (kl.29); 87826 (kl.30)
31/05/2018 CY
(732) Alka Global Ltd. Sotiriou Tofini, 4,
AUDEH QUARTERS 1st Floor, Flat/Office
101 4102, Limassol, CY
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 29 Mish, peshk, shpendë dhe shtazë; ekstrakte të mishit; të prezervuara, të ngrira, të
thata dhe të gatuara; xhelatinë, kompot; vezë; qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe
yndyrna ushqimore; patate te skuqura, shkopinjte të patateve; lajthi, kikirikë, kikirika nga
pema tropikale dhe bajame, të thara, të pjekura, të kripura dhe/ose me erëza; ushqime me
bazë në patate; farat e lulediellit
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiakë dhe sago; miell dhe preparatet e bëra
nga drithërat; bukë, bukë e ëmbël dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja,
pluhur për pjekje; kripe; mustard; uthull, sos (erëza); aroma; akull; pjekurina; biskota të
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kripura, shkopinj të kripura, shkopinje të kripura; patate të skuqura me bazë drithera; patate
të skuqura si gjevrek; përzierjet pjekurinash që përbëhen nga grimcina ose gjevrek;
ushqime me bazë gruri; drithëra të gatshëm për të ngrënë; patate të skuqura të pjekura dhe
të skuqura të përgatitura nga brumëra; ëmbëlsira të ngrira; uafera; ëmbëlsira; biskota

(111) 25431
(151) 09/10/2019
(181) 14/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1505
(300) 87827 (kl.29); 87828 (kl.30)
31/05/2018 CY
(732) Alka Global Ltd. Sotiriou Tofini, 4,
AUDEH QUARTERS 1st Floor, Flat/Office
101 4102, Limassol, CY
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 29 Mish, peshk, shpendë dhe shtazë; ekstrakte të mishit; të prezervuara, të ngrira, të
thata dhe të gatuara; xhelatinë, kompot; vezë; qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe
yndyrna ushqimore; patate te skuqura, shkopinjte të patateve; lajthi, kikirikë, kikirika nga
pema tropikale dhe bajame, të thara, të pjekura, të kripura dhe/ose me erëza; ushqime me
bazë në patate; farat e lulediellit
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiakë dhe sago; miell dhe preparatet e bëra
nga drithërat; bukë, bukë e ëmbël dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja,
pluhur për pjekje; kripe; mustard; uthull, sos (erëza); aroma; akull; pjekurina; biskota të
kripura, shkopinj të kripura, shkopinje të kripura; patate të skuqura me bazë drithera; patate
të skuqura si gjevrek; përzierjet pjekurinash që përbëhen nga grimcina ose gjevrek;
ushqime me bazë gruri; drithëra të gatshëm për të ngrënë; patate të skuqura të pjekura dhe
të skuqura të përgatitura nga brumëra; ëmbëlsira të ngrira; uafera; ëmbëlsira; biskota

(111) 25736
(151) 25/10/2019
(181) 14/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1506
(591) E kaltër dhe e bardhë
(300) Ž-2018/726 16/05/2018 RS
(732) VALDOM d.o.o. Branka Erića 5,
22240 Šid, RS

(540)
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(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë
(511) 11 aparatëtët për ndriçim, ngrohje, prodhimin e avullit, gatim, ftohje, tharje,
ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; instalimet për ujë; instalimet e ujit për
banjot; kazanët I ujit; instalimet për shpërndarjen e ujit; instalimet e furnizimit me ujë,
automatike; instalimet për kondicionimin e ujit; instalimet për trajtimit e ujërave të zeza;
instalimet e pastrimit të ujit; instalimi për filtrimin e ujërave të zeza; instalimet e filtrimit të
ujit; tubat e banjës; tuba kullimi për instalimet sanitare; pajisjet e banjës; dush pajisje;
rezervuarët për trajtimin e ujërave të zeza për qëllime industriale; rezervuarët për trajtimin e
ujërave të zeza për nevojat shtëpiake; rezervuarë për ujë të nxehtë; rezervuarë për pastrimin
e ujit; instalimet sanitare; tuba fleksibël si pjesë e instalimeve të kanalizimit për vaska; tuba
fleksibël si pjesë e instalimeve kanalit për larjen enëve: tuba fleksibël si pjesë e instalimeve
kanalizimit për dushe; tuba fleksibël si pjesë e instalimeve hidraulike për lavatriçe;
tubacionet [pjesët e instalimeve sanitare]; tuba për kaldaja për ngrohje; tubat e bojlerëve për
instalimet e ngrohjes; dush hoses; tuba uji për instalimet sanitar
17 gomat e papërpunuara dhe gjysmë të gatshme, gutaperka, gome, asbesti, myshk dhe
zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastika dhe rrëshirat në formë të nxjerrur për
përdorim në prodhim; materialet për moslëshim dhe mbyllje, vulosjen dhe izolimin e
materialeve; tuba fleksibël jo-metalikë dhe hoses; armaturë, jo-metalike, për tubat fleksibël;
armaturë, jo-metalike, për tuba të ngurta; hoses kopshti; unaza të papërshkueshëm nga uji
për tubacionet e ujit; vulat për nyjet e tubave; vula jo metalike; hoses plastike për pishinat;
hoses plastike për hidraulik; hoses plastike për kondicionerët; hoses plastike për përdorim
në bujqësi; pajisje për tubacione, jo-metalike; lidhjet e tubave, jo metalike; hoses plastike
fleksibël për sistemet e ventilimit; hoses fleksibël të transferimit të fluides; hoses fleksibël,
jo-metalike; tuba fleksibël jo-metalikë; tuba fleksibël jo-metalikë dhe hoses; tuba plastike
fleksibël për hidraulik; tuba plastike fleksibël për transmetimin e gazit natyror; pajisje
tubash; hoses hidraulike prej plastike; hoses për ujitje; hoses, jo-metalike, për përdorim në
bujqësi; tuba prej plastike; tuba të ujitjes; sleves tub, jo-metalike; vula për tuba; pajisje
tubash jo metalike për ajrin e kompresuar; lidhëset
19 materialet e ndërtimit [jo-metalike]; tuba të ngurta të ndërtimit jo-metalike; asfalt,
katran dhe bitum; struktura përciellse jo metalike; monumente, jo metalike; mbylljet, jo
metalike; tankat e ujit të muratuar; rezervuarët e ujit të muratuar për qëllime shtëpiake; tuba
kanalizuese, jo-metalike; tuba kanalizuese, jo-metalike; tuba të ngurtë, jo metalike, për
qëllime ndërtimi; tuba jo metalikë për instalimet e ventilimit dhe ajrit të kondicionuar; tuba
shter, jo- metalike; tuba plastike për hidraulik; tuba plastike për transmetimin e gazit
natyror; frena plastike për lëndinat; kanalizime plastike për çati dhe ballkone; kanalet e
ujitjes plastike; kanalet plastike të kullimit; kanalet e kullimit dhe ujitjes plastike; tuba
polietileni të përdorur për ngrohje gjeotermale dhe sisteme ftohëse; sifone [valvola], jo
metalike dhe jo-plastike; tuba uji, jo-metalik; tubat për klima jo metalike; gypat e ngrohjes,
jo-metalike; tuba të ngurtë, jo- metalikë, për qëllime ndërtimi: tuba jo-metalikë të ngurtë
ndërtimi; tuba polietileni të përdorur për ngrohje gjeotermale sisteme ftohëse dhe nxemje
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(111) 25666
(151) 21/10/2019
(181) 15/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1507
(591) E kuqe e ndritshme
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(511) 30

(540)

Ëmbëlsira

(111) 25667
(151) 21/10/2019
(181) 15/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1508
(591) E verdhë
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Ëmbëlsira

(111)
(151)
(181)
(210)

25676
21/10/2019
15/11/2028
KS/M/ 2018/1509

(540)
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(591) E kuqe e errët
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25665
(151) 21/10/2019
(181) 15/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1510
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25668
(151) 21/10/2019
(181) 15/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1511
(591) Portokalli
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"

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

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25664
(151) 21/10/2019
(181) 15/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1512
(591) E gjelbër
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(511) 30

(540)

Ëmbëlsira

(111) 25663
(151) 21/10/2019
(181) 15/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1513
(732) HARIBO Holding GmbH & Co. KG
Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1 53501
Grafschaft, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"

(540) HARIBO
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Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25671
(151) 21/10/2019
(181) 15/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1514
(732) HARIBO Holding GmbH & Co. KG
Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1 53501
Grafschaft, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) MAOAM

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25673
(151) 21/10/2019
(181) 15/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1515
(591) E kuqe
(732) HARIBO Holding GmbH & Co. KG
Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1 53501
Grafschaft, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Ëmbëlsira

(111)
(151)
(181)
(210)
(591)

25674
21/10/2019
15/11/2028
KS/M/ 2018/1516
E kuqe

(540)
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(732) HARIBO Holding GmbH & Co. KG
Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1 53501
Grafschaft, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25669
(151) 21/10/2019
(181) 15/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1517
(591) E kaltër, e bardhë
(732) HARIBO Holding GmbH & Co. KG
Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1
53501 Grafschaft, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25662
(151) 21/10/2019
(181) 15/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1518
(732) HARIBO Holding GmbH & Co. KG
Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1 53501
Grafschaft, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) KIDS AND GROWN-UPS LOVE
IT SO, HE HAPPY WORLDOFHARIBO

(511) 30 Ëmbëlsira
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(111) 25675
(151) 21/10/2019
(181) 15/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1519
(732) HARIBO Holding GmbH & Co. KG
Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1
53501 Grafschaft, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Haribo macht Kinder froh und
Erwachsene ebenso

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25670
(151) 21/10/2019
(181) 15/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1520
(591) E bardhë, e zezë
(732) HARIBO Holding GmbH & Co. KG
Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1
53501 Grafschaft, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25777
(151) 05/11/2019
(181) 15/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1521
(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) RICHTER GEDEON

(511) 5 Preparate farmaceutike
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(111) 25422
(151) 04/10/2019
(181) 15/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1522
(591) E kaltër
(732) JADRAN-GALENSKI
LABORATORIJ d.d. Svilno 20
51 000 Rijeka Hrvatska, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 3 Produkte tualeti; Produkte kozmetike; Produkte parfumerie
5 Preparate mjeksore tualeti; Preparate mjeksore; Produkte framaceotike – kimike; shtesa
dietike ushqimor; Produkte dietike për perdorim në mjekësi; shtesa ushqimore dhe
preparate dietike; Barna; Barna për perdorim nga njerzit
35 Reklamime; Reklamime dhe publikime

(111) 25650
(151) 18/10/2019
(181) 16/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1523
(732) EUROPCAR MOBILITY GROUP 13
ter Boulevard Berthier, 75017 Paris, FR
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) EUROPCAR MOBILITY GROUP

(511) 12 Automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajër apo ujë; automjete për lëvizje në ajër,
tokë apo ujë; automjete për udhëtim në tokë, ajër, hekurudhë apo ujë; automjete motorike
për përdorim në transportin e njerëzve; automobila për bartjen e mallrave; vetura motorike;
vetura për transportimin e njerëzve; vetura për transportimin e mallrave; vetura sportive;
vetura për turizëm; shtëpiza motorike; shtëpi mobile (karavane); karavane motorike;
automjete të natyrës së furgonëve; furgonë motorik; furgonë për kamping; vetura për
kamping; kamionë që janë automjete motorike për lëvizje në tokë; kamionë për
transportim; kamionë tregtar; kamionë industrial; biçikleta; motoçikleta; vagon mallrash
(kamionë); karroca transporti; autobusë
35 Reklamimin; menaxhimin e bizneseve; administrimin e bizneseve; funksionimin e
zyreve; organizimin, operimin dhe mbikqyrjen e skemave të besnikërisë dhe nxitjes;
shërbimet e reklamimit përmes internetit; prodhimin e reklamave televizive dhe radiove;
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llogaritjet; ankandeve; panaireve; sondazhe të opinioneve; procesimin e të dhënave; ofrimin
e informatave të biznesit; shërbimet e marketingut; shërbimet e promovimeve; shërbimet e
menaxhimit të databazave; shërbimet e bizneseve të ofruara online nga kompjuteri databazë
apo interneti; shkruarjen e reklamave për përdorim si ëeb-faqe; analizimin e tregut;
analizimin e përgjigjeve të rklamave dhe hulumtitmit të tregut; shërbimet biznesore nga
lëmia e dhënies më qira të automjeteve; shërbimet e menaxhimit të të flotave të
transportimit; analizimet e shpenzimeve dhe statistikave në lidhje me automjetet; kërkimet
rreth bizneseve; investigimin e bizneseve; demonstrimin e produkteve kompjuterike; dosjet
menaxhuese të kompjuterizuara; mbledhjen dhe organizimin e të dhënave në një dosje
kryesore (master file) në lëminë e reklamimeve të automobilave dhe dhënies më qira të
automjeteve; shërbimet e besnikërisë së klientëve dhe shërbimet e klubeve të klienteve, për
qëllime komerciale, promovuese dhe/apo reklamimi; organizimin e ekspozitave për qëllime
reklamimi në lidhje me dhenien me qira të automobilave dhe automjeteve; shërbimet me
pakicë në lidhje me shitjen e automjeteve dhe aparateve për udhëtim në tokë, ajër,
hekurudhë dhe ujë; informata dhe këshilla lidhur me gjitha këto shërbime
36 Shërbimet e sigurimeve; punëve financiare; punëve monetare; shërbime të kreditimit
lidhur më automjetet motorike; shërbimet financiare lidhur me automjetet motorike;
shërbime financiare për blerjen e automjeteve; ofrimi i financimeve për blerjen e
automjeteve; shërbime financiare për dhënien me lizing të automjeteve; shërbime sigurimi
lidhur me automjetet; shërbime financiare lidhur me sigurimin e automjeteve motorike;
financimi i blerjeve më qira të automjeteve; konsulencë për financimin e qirave; konsulencë
për kostot e automjeteve dhe investimeve në automjete; informata dhe këshilla lidhur me
gjitha këto shërbime
39 Transport; paketimin dhe ruajtjen e ushqimit; aranzhime të udhëtimeve; transportimi i
personave apo i mallrave (përmes ajrit, tokës apo ujit); aranzhimet e transportimit të
personave apo mallrave (përmes ajrit, tokës apo ujit); dhënien me qira të automjeteve për
lëvizje në ajër, tokë apo ujë; dhënie më qira të veturave, biçikletave, motoçikletave,
motoçikletave te vogla (skutera), veturave për kamping, kamionëve, vagonëve të mallrave,
furgonëve, karrocave transportuese, autobusëve, karvaneve; shërbime të dhënies së
veturave me lizing; aranzhime për dhënien me qira të automjeteve që lëvizin në ajër, tokë
apo ujë; dhënie më qira të pajisjeve dhe aksesorëve të automjeteve; shërbime të rezervimit
të transportit dhe automjeteve; shërbime të shoferit; dhënie me qira të automjeteve që
voziten nga shoferë; veturat që ndahen me të tjerët; furgon që ndahen me të tjerët; bicikleta
që ndahen me të tjerët; bashkim i makinave; bashkim i motorreve te vegjel (skutereve),
shërbime të menaxhimit të flotave të transportimit; shërbime të ngarkimit dhe transportit të
mallrave; shërbime të korrierit (porosive apo mallrave); shërbime të tërheqjes së
automjeteve; angazhimin e automjeteve të transportit; informata dhe këshilla lidhur me
gjitha këto shërbime

(111)
(151)
(181)
(210)
(591)

25814
13/11/2019
16/11/2028
KS/M/ 2018/1524
E kaltër

(540)
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(732) BUSINESS KEY, S.L. Polígono
Industrial Sector Camps d'en Ricart,
Calle Comerç Nº 10, Nave 4 a 9.
E-08780 Pallejà, ES
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(511) 6 Unaza (kular) nga metali per fiksimin e gypave; Gypa dhe tube nga metali; Shtesa
nga metali per gypa; Gypa drenazhimi nga metali; Adaptor (metali) për gypa; Nyje nga
metali për gypa; Valvule nga metali për gypa uji; Materiale përforcimi nga metali për gypa;
Fiksues muri nga metali për gypa; Tuba degëzues nga metali për linja gypash; Kanale
(gypa) nga metali për fshefjen e gypave te ujit; Gypa shkarkimi (metali) për instalacione
ndërtimtarie; Bëryla nga metali për gypa përfshi ato nga aliazhi i çelikut dhe titaniumi
35 Shitje me pakicë të gypave lëshues nga metali, flanxhave nga metali për gypa, tubave
dhe gypave nga metali, gypave për ngarkim nga metali, nyjeve nga metali për gypa, gypave
shkarkues (drenazhimi) nga metali, adaptorve nga metali për gypa, gypave kullues nga
metali, lidhjeve nga metali për gypa, gypave drenazhues nga metali, kularëve (unazave) nga
metali për shtrëngim te gypave, gypave të shtypjes së lartë nga metali, valvuleve për gypa
të ujit nga metali, materialeve shtrëngues nga metali për gypa, fiksuesve metalik të murit
për gypa, tube degëzues nga metali për gypa, strukturave metalike për mbështetje të
gypave, gypave të metalit për bartje të likuidve dhe gazit, gypave nga metali për fshefjen e
gypave të ujit, gypave shkarkues nga metali për instalacione ndertimtarie, bërylave nga
metali për gypa përfshirë ato nga aliazhi i çelikut dhe titanium; Organizim i ekspozitave për
qëllime komerciale ose reklamuese ; Import ose eksport i gypave lëshues

(111) 25729
(151) 25/10/2019
(181) 16/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1525
(732) EGLO LEUCHTEN GMBH
Heiligkreuz 22, Pill, AT
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)
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(511) 11 Ndriçuesit; instalimet e ndriçimit; llambat; poqat elektrik

(111) 25584
(151) 16/10/2019
(181) 16/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1526
(591) vjollcë - Pantone Code 2602C, pembe
– Pantone Code 213C
(300) 18/4 469 777 18/07/2018 FR
(732) TELEPERFORMANCE SE 21/25
RUE BALZAC 75008 PARIS, FR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 9 Pajisjet dhe instrumentet për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e zërit ose
imazheve; media për regjistrime audiovizuele dhe magnetike; media dixhitale regjistrimi;
kompakt disqe; disqe optike, CD ROM; videokaseta ose video disqe të para-regjistruar ose
bosh; kaseta lazer të para-regjistruar ose bosh ose disqe lazer; pajisjet dhe pajisjet e
fotografisë; pajisje filmike; pajisjet dhe pajisjet e mësimdhënies; filma kinematografikë;
pajisje për përpunimin e informacionit; kompjutera; telefon, telekomunikime, pajisjet e
përpunimit të të dhënave dhe pajisjet; pajisje telefonike; pajisje kompjuterike; pajisjet për
përpunimin, transmetimin dhe ruajtjen e informacionit të bazës së të dhënave; pajisjet dhe
makinat e matjes; publikime elektronike të shkarkueshme; libra dixhitale; pajisje digjitale
për të paraqitur dhe marrë telefonata, faks, mesazhe me email, përmbajtje video, mesazhe të
çastit, muzikë, audiovizual përmbajtje dhe përmbajtje të tjera multimediale dhe të dhëna të
tjera digjitale; programet e sinkronizimit të të dhënave; aplikacione të shkarkueshme për
telefona celularë, kompjutera dhe tablet; softuarete shkarkues nga Interneti; programet
kompjuterike; kartat për lojëra elektronike të dizajnuara për t'u përdorur me telefona ose
tableta; mekanizmat për aparatet me funksion të monedhës; makinat llogaritëse; stilolapsa
magnetike dhe elektronike; kalendar elektronik; video lojra (softuare); pajisjet dhe pajisjet e
projektuara për të përhapë, shpërndarë, transformuar, grumbulluar, rregulluar ose
kontrolluar energjinë elektrike (softuare); pajisje shkencore (përveç përdorimit mjekësor);
matje, vezhgimi, sinjalizimi, kontrolli (inspektimi), siguria (shpëtimi) dhe pajisjet dhe
pajisjet e mësimdhënies; karta elektronike; të dhëna nga media elektronike; bazat e të
dhënave; bazat e të dhënave zanore, depo e bazave te të dhënave me tekst dhe zë; depo e
bazave te imazhit të depozituara në mënyrë elektronike; pajisje për përpunimin e
informacionit; elektronike, digjitale, kutitë kompjuterike që lejojnë lidhjen me një rrjet
botëror të komunikimit të llojit të internetit, kanaleve televizive, kanaleve të radios,
telekomunikimit, rrjeteve të telekomunikacionit; rrjetet kompjuterike; aplikacionet
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kompjuterike të shkarkueshme për rrjetet sociale; pajisje diagnostikuese që nuk janë të
destinuara për përdorim mjekësor; aplikacione softuerike me pajisje të lëvizshme;
aplikacionet e shkarkueshme që do të përdoren me pajisjet mobile; sistemet e ndjekjes dhe
vendosjes së OPS; pajisjet e kujtesës që synojnë të përdoren me pajisjet e përpunimit të të
dhënave; regjistruesit e të dhënave; orët e zgjuar; telefon dhe pajisjet dhe pajisjet e
telekomunikimit; stacionet elektronike të telekomandës; softuerë dhe pajisje të
telekomunikimit, duke përfshirë edhe modema, duke lejuar lidhjen me bazat e të dhënave,
rrjetet kompjuterike dhe në internet
16 Letër dhe karton (bruto, gjysmë të punuar ose të destinuara për shkrim ose për
printera); punimet e kartonit; materialet e shtypura; gazeta; libra; librat e trajnimit; broshura
promovuese; broshura; të gjitha llojet dhe format e botimeve; periodik; paketim letre; letra
ose çanta plastike, çantat dhe fletët e paketimit; shënjat (vulat e letrës); shenja letre ose
kartoni, etiketat që nuk janë bërë në material; (letër) flamuj; postera; kartolina; leter
transformuese - dekal; imazhe; pjese te letrave ose kartat e letrës për regjistrimi i
programeve kompjuterike; gjera të shtypura; printime; fotografi; punë referuese; udhëzues
studimi; indeks; raporte
35 Reklamim; menaxhim te biznesit komercial; shpërndarja e materialeve reklamuese
(fletëpalosje, fletushka dhe mostra); dhënia me qira e materialit reklamues; azhurnimi i
mediave reklamuese; shpërndarja e reklamave; shpërndarjen e reklamave; agjencitë
komerciale të informacionit; botimi në internet i reklamave dhe informatave tregtare mbi
blogjet, rrjetet sociale dhe rrjetet e komunitetit; ndihmese kompanivë industriale dhe
tregtare në zhvillimin e biznesit të tyre; këshillim, informim ose këshillim biznesi;
administrim komercial; këshillim për biznesin; punë zyre; informacione komerciale dhe
shërbime këshillimi; shërbimi i informacionit elektronik komercial; hulumtimi dhe
sondazhet e tregut; vlerësimi statistikor i të dhënave nga vrojtimet e tregut; studimet dhe
këshillimet në fushën e synimeve të gjeomarketingut; negociatat dhe konkluzionet e
transaksioneve tregtare për llogari të palëve të treta; riprodhimi i dokumenteve;
ndihmë dhe këshilla për organizimin dhe menaxhimin e biznesit; marrëdhëniet me
publikun; përpunimi i dosjeve të adresave (ristrukturimi, deduplikimi, zgjerimi,
gjeokodimi); dhënia me qira e adresave të synuara në pikat e shitjes; grumbullimin dhe
sistematizimin e të dhënave në një dosje qendrore; pajtime në një bazë të dhënash; abonim
në programet audiovizuele; futjen e të dhënave, formatimin, hartimin dhe përpunimin e
shërbimeve dhe më në përgjithësi,
regjistrimi, transkriptimi (puna në zyrë), transmetimi dhe sistematizimi i komunikimeve me
shkrim dhe regjistrimi i zërit dhe I ose vizual; përditësimin e të dhënave shërbime;
shërbimet e menaxhimit të skedarëve kompjuterikë; shërbimet e telemarketingut; shërbimi i
marketingut telefonik; çdo shërbim të telemarketingut të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë, të
telekomunikimit me ofertën e shitjes dhe reklamimin telematik me ofertën e shitjes;
menaxhimin e projekteve për adresimin e drejtpërdrejtë dhe jo adresuar të postimeve të
drejtpërdrejta, telemarketing dhe e-komercial; shërbimet e qendrave të thirrjeve telefonike;
shërbimi i telefonit përgjigjës (për abonentët që mungojnë); shërbimet e qendrave të
ndihmës telefonike për të palet e treta; administrimin e rrjeteve të telekomunikacionit dhe të
rrjeteve multimediale; operimi administrativ i bankave të të dhënave; funksionimin e një
banke të të dhënave administrative; anketimet e opinionit; anketime, kërkime dhe analiza të
të dhënave statistikore; ndërtimi i statistikave; shërbimet e abonimit në shërbimet e
telekomunikacionit për palët e treta; shërbimet e promovimit komercial për palët e treta, në
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asnjë formë; zhvillimin dhe zbatimin e veprimeve promovuese; oferta komerciale dhe
informacione lidhur me mundësitë e blerjes së dobishme; shërbimet e promovimit të
shitjeve që lidhen me programin e besnikërisë së klientit; shërbime mbështetëse për
kompanitë industriale dhe komerciale në lidhje me analizën e kënaqëshmeriseë së klientit;
shërbimet e këshillimit lidhur me analizën e kënaqëshmeriseë së klientit; analiza
komerciale e mesazheve të vendosura në faqet e internetit dhe në rrjetet sociale në mënyrë
që të vlerësohet dhe të përmirësohet kënaqëshmeria e klientit; kërkimi, eksplorimi dhe
rikthimi i informacionit dhe burimeve të tjera në dispozicion në rrjetet kompjuterike globale
dhe të tjera rjetet elektronike dhe të komunikimit për palët e treta; informacione komerciale
dhe afariste të vëna në dispozicion në rrjetet kompjuterike dhe rrjetet e komunikimit global;
këshillim profesional dhe shërbime konsulence në fushën e përpilimit të bazave të të
dhënave kompjuterike; shërbimet komerciale të këshillimit, domethënë arritja e punimeve
statistikore, përpunimi i të dhënave, shtypja e stilizuar dhe performanca së bashku me
analizën e sondazheve dhe sondazheve; telefonik shërbimet e abonimit; shërbimet e
abonimit në një rrjet global të telekomunikacionit (Internet) ose me qasje private (Intranet);
shërbimi i abonimit në një shërbim të telekomunikimit; shërbim informacioni komercial
përmes rrjeteve global te komunikimit (Internet) ose me qasje private (Intranet); shërbimi i
abonimit për revistat për palët e treta; organizimi i ekspozitave me qëllime komerciale ose
reklamuese; shërbimet e nënkontraktimit (mbështetje komerciale); shërbime te jashtme
(mbështetje komerciale); shërbimet e analizës së përvojës së klientit për të vlerësuar
vlerësimin e audiencës dhe sjelljen e konsumatorëve në lidhje me mjetet e ndryshme të
komunikimit digjital (faqet e internetit të disponueshme përmes kompjuterave ose
celularëve telefonat, aplikacionet celulare, televizionet); shërbimet matëse të kanaleve të
kryqëzuara (multikanale); shërbimet e analizës së të dhënave; këshillim në fushën e
sistematizimit të të dhënave dhe dhënien e informacionit; shërbimet e ndërmjetësimit
komercial (shërbim portierie); shërbimet e konsulencës në fushën e sherbimeve te jashtme
dhe menaxhimin e burimeve njerëzore
38 Shërbimet e telekomunikimit; komunikimet përmes terminaleve kompjuterike;
komunikimet telefonike; komunikimet nëpërmjet çdo mjeti telekompjuterash; komunikim
përmes rrjeteve të fibrave optike; komunikim përmes kabllit dhe përmes satelitit; shërbimet
e komunikimit në rrjetet kompjuterike; shërbimet e postimeve elektronike; shërbimet e
komunikimit, gjegjësisht agjencitë e shtypit dhe të informacionit (lajmet); shërbimet e
komunikimit në fushat audiovizuale, video dhe multimediale; shërbimet e postës
elektronike dhe transmetimi i informacionit nëpërmjet kanaleve elektronike, transmetimit
dhe transmetimit të programeve multimediale (formësimi i kompjuterizuar i tekstit dhe i
imazheve fikse dhe / ose animuar dhe unë ose tingujt muzikorë ose jo, për përdorim
interaktiv ose jo); transmetimi i programeve audiovizuale dhe multimediale për përdorim
interaktiv ose jo; shërbimet e transmetimit të informacionit nëpërmjet radiostacionit,
telefonit, telegrafit dhe kanaleve telematike dhe përmes çfarëdo telekompjuterash, përmes
videografisë interaktive dhe në veçanti në terminalet dhe pajisjet e kompjuterit ose pajisjet
elektronike dhe i ose digjitale, duke përfshirë videofonin, viziofonin dhe videokonferencën;
shërbimet e transmetimit të informacionit të përfshirë në stacoinet e të dhënave;
transmetimi, transmetimi i raporteve të lajmeve dhe i mesazheve; teleks dhe telegram;
shërbimet e transmetimit të informacionit nëpërmjet teleprinterave; shërbimet e
transmetimit të informacionit nëpërmjet çdo mjeti komunikimi dhe telekomunikimi të
destinuara për informim publik; shërbimet e transmetimeve telernatike me qëllim të marrjes
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së informatave që gjenden në bankat e të dhënave; transmetimi i informacionit në fushat
audiovizuale, video dhe multimediale; bartja e informacionit që gjendet në bankat e të
dhënave; transmetimi i imazhe dhe mesazhe të kompjuterizuara; shërbime me qira të
kompjuterit, telekompjuter dhe pajisjet telematike dhe pajisjet për transmetimin e
mesazheve; informacion shërbimet e transmetimit të kryera në kuadër të ofertave të
privilegjuara për konsumatorët që përfitojnë nga një program i veçantë shërbimi; shërbimi i
konsultimit të mesazheve përmes transmetimit të të dhënave në rrjetet dhe terminalet
specifike dhe i ose të lëvizshme; qasje per nje kohe me qira nga një qendër e serverit të
bazës së të dhënave; rrjetet e telekomunikimit dhe shërbimet e mbikëqyrjes së rrjeteve
multimedia; transmetimin dhe pranimin e të dhënave, sinjaleve dhe informacionit të
përpunuar përmes kompjuterave ose përmes pajisjeve dhe pajisjeve të telekomunikacionit;
shkarkimin e të dhënave; ofrimin e qasjes në bazën e të dhënave shërbimet e ofruesve të
shërbimeve të aplikimit, përkatësisht shkarkimi i aplikacioneve kompjuterike, shkarkimi i
aplikacioneve për telefona celularë dhe tablet, shkarkimi i softuerit; sigurimi i qasjes në të
dhëna ose dokumente të ruajtura në dosjet elektronike të qendrës për konsultim të largët
përmes çdo telekornatori do të thotë; koha e qasjes me qira në skedarët e shënjestruar të
shënimeve (baza kompjuterike) në pikat e shitjes; programe radio dhe televizioni dhe në
përgjithësi, transmetimi i programeve audiovizuele dhe multimediale; shërbimet e
transmetimit të të dhënave, në mënyrë specifike transmetimi i pakove, përcjellja,
transmetimi i dokumenteve kompjuterike; shërbimet e transferimit të thirrjeve telefonike;
shërbimet e qasjes në shkarkimin drejtperdrejt (on-line) të programeve audio dhe
audiovizuele
41 Argetim; aktivitete kulturore; shërbimet e argëtimit publik; mësimdhënie; trajnimi
tekst, ilustrime, libra, revista, gazeta, rperiodike, revista, botime të çfarëdo lloji dhe në çdo
formë redaktimi, duke përfshirë botimet elektronike dhe digjitale; prodhimi i filmit;
redaktimi i videokaseve; seminareve dhe trajnimeve; organizimi i leksioneve, forumeve,
kongreseve, simpoziumeve; organizimi i ekspozitave me qëllime kulturore ose arsimore;
redaktimi i librave; organizimi i konkurseve, garave, lojrave, fushatave informuese dhe
ngjarje profesionale ose amatore; redaktimi dhe publikimi i shërbimeve për çdo media të
shëndoshë dhe i ose vizuale regjistrimi; transmetimi ose riprodhimi i tingujve dhe i ose
imazhe, media multimediale (disqe interaktive, CD-ROM audio-dixhitale, kompakt disqe
audio-digjitale me një memorie të leximit vetëm); redaktimi i programeve multimediale për
përdorim interaktiv ose të tjera; huazim i librave dhe botimeve të tjera; shërbime franshizes,
domethënë, trajnimi bazë për stafin; prenotim të vendeve për argëtim; shërbimet e lojrave
online nga një rrjet kompjuterik; mikropublishing; qiraja e filmit dhe më në përgjithësi
qiraja e çdo tingulli dhe mediave dhe mediave multimediale (disqe interaktive, disqe
kompaktë audiodigitalë me një memorie të lexuar); shërbimet e transmetimit të lajmeve
nëpërmjet rrjeteve telematike globale ose në internet
42 Shërbimet shkencore dhe teknologjike së bashku me kërkimet dhe shërbimet e lidhura
me projektimin; analiza dhe shërbime kërkimore industriale, domethënë hulumtimi dhe
zhvillimi i produkteve të reja; projektimin, zhvillimin dhe përditësimin e kompjuterave,
softuerëve dhe produkteve të reja kompjuterike; shërbimet e programimit kompjuterik;
konsultimi profesional që nuk lidhet me kompaninë, gjegjësisht sa i përket kompjuterëve;
konsultime profesionale lidhur me kompjuterat që lejojnë përmirësimin e shërbimeve të
konsumatorit nëpërmjet menaxhimit të mjeteve të internetit; mbështetje teknike në fushën e
kompjuterave; ekspertizë në fushën e telekomunikimit dhe kompjutera; këshilla dhe
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këshilla teknike në fushën e kompjuterëve që lejojnë një shërbim më të mirë për
konsumatorët; kompjuter dhe zgjidhja e problemeve të shërbimeve kërkimore; shërbime
mbështetëse në rast të ndarjes së kompjuterave; informacione në fushën e kompjuterave;
krijimin (dizajnimin) dhe azhurnimin e programeve kompjuterike dhe programeve
kompjuterike që lejojnë përmirësimin e marrëdhënieve të konsumatorëve; këshillim dhe
këshillim teknik në fushën e kompjuterave; mbështetja teknike e kompjuterëve përmes
telefonit, rrjeteve dhe çdo media transmetimi; mbajtja e uebfaqe; projektim
dhe mbajtjen e vendeve kompjuterike (faqet e internetit) në rrjetin e internetit; kompjuter
me qera; hulumtimi teknik; shërbimet e mirëmbajtjes së softuerit mbështetje teknike
(këshilla) dhe konsultime në fushat e kompjuterave dhe telekomunikimeve; shërbime të
dizajnuesve të arteve grafike, domethënë, caktimi (dizajnimi) i imazheve virtuale dhe
interaktive; programimi për pajisjet elektronike, pajisjet elektronike dhe pajisjet,
kompjuterët, të dhënat e largëta, sistemet telekorni dhe telematike, pajisje multimediale;
programimi i pajisjeve multimediale; zhvillimi i sistemeve kompjuterike në fushën e
vrojtimeve të tregut, të telemarketingut të drejtpërdrejtë dhe të geomarketingut që synojnë
vrojtimet; adresat gjeokoduese dhe e-komerc; këshillme sa i përket kontrollit të cilësisë dhe
kënaqëshmerise së konsumatorit; dizajnimin dhe zhvillimin e mjeteve kompjuterike dhe të
programeve kompjuterike; krijimin (dizajnimin) dhe përdorimin e bazave të të dhënave;
krijimin (dizajnimin) e vendeve në rrjetet kompjuterike globale; programe me qera;
sistemet operative të qerasë për produktet multimediale; shërbimet e analizës së sistemeve
kompjuterike; shërbimet e analizës së rrjeteve sociale për të vlerësuar dhe për të
përmirësuar kënaqësinë e klientit; mbajtja e softuerëve të aplikacioneve kompjuterike në
fushën e menaxhimit të njohurive për krijimin e bazave të të dhënave të kërkueshme të
informacionit dhe të dhënave; analizën dhe vlerësimin e produkteve dhe shërbimeve në
lidhje me përdorimin e tyre të mundshëm të mëvonshëm; projektimi i pajisjeve
kompjuterike dhe pajisjeve të buta për analiza dhe qëllime të letrës tregtare; vlerësimi i
rezultateve të testeve të kontrollit të cilësisë të kryera mbi produktet dhe shërbimet;
vlerësimet e cilësisë; implementimin (dizajnimin), instalimin, mirëmbajtjen dhe
përditësimin e aplikacioneve për telefona mobil dhe tableta; shërbime të ofruesve të
shërbimeve të aplikimit, dmth. shërbimet e këshillimit teknik lidhur me telekomunikimin
(përfshirë shërbimet e tilla të ofruara nëpërmjet një shërbimi të mbështetjes telefonike);
sinkronizimi i të dhënave në rrjetet e telekomunikacionit, komunikimit dhe rrjetit te
kompjuterëve

(111) 25583
(151) 16/10/2019
(181) 16/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1527
(591) vjollcë - Pantone Code 2602C, pembe
– Pantone Code 213C
(300) 18/4 469 784 18/07/2018 FR
(732) TELEPERFORMANCE SE 21/25
RUE BALZAC 75008 PARIS, FR

(540)
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(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(511) 9 Pajisjet dhe instrumentet për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e zërit ose
imazheve; media për regjistrime audiovizuele dhe magnetike; media dixhitale regjistrimi;
kompakt disqe; disqe optike, CD ROM; videokaseta ose video disqe të para-regjistruar ose
bosh; kaseta lazer të para-regjistruar ose bosh ose disqe lazer; pajisjet dhe pajisjet e
fotografisë; pajisje filmike; pajisjet dhe pajisjet e mësimdhënies; filma kinematografikë;
pajisje për përpunimin e informacionit; kompjutera; telefon, telekomunikime, pajisjet e
përpunimit të të dhënave dhe pajisjet; pajisje telefonike; pajisje kompjuterike; pajisjet për
përpunimin, transmetimin dhe ruajtjen e informacionit të bazës së të dhënave; pajisjet dhe
makinat e matjes; publikime elektronike të shkarkueshme; libra dixhitale; pajisje digjitale
për të paraqitur dhe marrë telefonata, faks, mesazhe me email, përmbajtje video, mesazhe të
çastit, muzikë, audiovizual përmbajtje dhe përmbajtje të tjera multimediale dhe të dhëna të
tjera digjitale; programet e sinkronizimit të të dhënave; aplikacione të shkarkueshme për
telefona celularë, kompjutera dhe tablet; softuarete shkarkues nga Interneti; programet
kompjuterike; kartat për lojëra elektronike të dizajnuara për t'u përdorur me telefona ose
tableta; mekanizmat për aparatet me funksion të monedhës; makinat llogaritëse; stilolapsa
magnetike dhe elektronike; kalendar elektronik; video lojra (softuare); pajisjet dhe pajisjet e
projektuara për të përhapë, shpërndarë, transformuar, grumbulluar, rregulluar ose
kontrolluar energjinë elektrike (softuare); pajisje shkencore (përveç përdorimit mjekësor);
matje, vezhgimi, sinjalizimi, kontrolli (inspektimi), siguria (shpëtimi) dhe pajisjet dhe
pajisjet e mësimdhënies; karta elektronike; të dhëna nga media elektronike; bazat e të
dhënave; bazat e të dhënave zanore, depo e bazave te të dhënave me tekst dhe zë; depo e
bazave te imazhit të depozituara në mënyrë elektronike; pajisje për përpunimin e
informacionit; elektronike, digjitale, kutitë kompjuterike që lejojnë lidhjen me një rrjet
botëror të komunikimit të llojit të internetit, kanaleve televizive, kanaleve të radios,
telekomunikimit, rrjeteve të telekomunikacionit; rrjetet kompjuterike; aplikacionet
kompjuterike të shkarkueshme për rrjetet sociale; pajisje diagnostikuese që nuk janë të
destinuara për përdorim mjekësor; aplikacione softuerike me pajisje të lëvizshme;
aplikacionet e shkarkueshme që do të përdoren me pajisjet mobile; sistemet e ndjekjes dhe
vendosjes së OPS; pajisjet e kujtesës që synojnë të përdoren me pajisjet e përpunimit të të
dhënave; regjistruesit e të dhënave; orët e zgjuar; telefon dhe pajisjet dhe pajisjet e
telekomunikimit; stacionet elektronike të telekomandës; softuerë dhe pajisje të
telekomunikimit, duke përfshirë edhe modema, duke lejuar lidhjen me bazat e të dhënave,
rrjetet kompjuterike dhe në internet
16 Letër dhe karton (bruto, gjysmë të punuar ose të destinuara për shkrim ose për
printera); punimet e kartonit; materialet e shtypura; gazeta; libra; librat e trajnimit; broshura
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promovuese; broshura; të gjitha llojet dhe format e botimeve; periodik; paketim letre; letra
ose çanta plastike, çantat dhe fletët e paketimit; shënjat (vulat e letrës); shenja letre ose
kartoni, etiketat që nuk janë bërë në material; (letër) flamuj; postera; kartolina; leter
transformuese - dekal; imazhe; pjese te letrave ose kartat e letrës për regjistrimi i
programeve kompjuterike; gjera të shtypura; printime; fotografi; punë referuese; udhëzues
studimi; indeks; raporte
35 Reklamim; menaxhim te biznesit komercial; shpërndarja e materialeve reklamuese
(fletëpalosje, fletushka dhe mostra); dhënia me qira e materialit reklamues; azhurnimi i
mediave reklamuese; shpërndarja e reklamave; shpërndarjen e reklamave; agjencitë
komerciale të informacionit; botimi në internet i reklamave dhe informatave tregtare mbi
blogjet, rrjetet sociale dhe rrjetet e komunitetit; ndihmese kompanivë industriale dhe
tregtare në zhvillimin e biznesit të tyre; këshillim, informim ose këshillim biznesi;
administrim komercial; këshillim për biznesin; punë zyre; informacione komerciale dhe
shërbime këshillimi; shërbimi i informacionit elektronik komercial; hulumtimi dhe
sondazhet e tregut; vlerësimi statistikor i të dhënave nga vrojtimet e tregut; studimet dhe
këshillimet në fushën e synimeve të gjeomarketingut; negociatat dhe konkluzionet e
transaksioneve tregtare për llogari të palëve të treta; riprodhimi i dokumenteve;
ndihmë dhe këshilla për organizimin dhe menaxhimin e biznesit; marrëdhëniet me
publikun; përpunimi i dosjeve të adresave (ristrukturimi, deduplikimi, zgjerimi,
gjeokodimi); dhënia me qira e adresave të synuara në pikat e shitjes; grumbullimin dhe
sistematizimin e të dhënave në një dosje qendrore; pajtime në një bazë të dhënash; abonim
në programet audiovizuele; futjen e të dhënave, formatimin, hartimin dhe përpunimin e
shërbimeve dhe më në përgjithësi,
regjistrimi, transkriptimi (puna në zyrë), transmetimi dhe sistematizimi i komunikimeve me
shkrim dhe regjistrimi i zërit dhe I ose vizual; përditësimin e të dhënave shërbime;
shërbimet e menaxhimit të skedarëve kompjuterikë; shërbimet e telemarketingut; shërbimi i
marketingut telefonik; çdo shërbim të telemarketingut të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë, të
telekomunikimit me ofertën e shitjes dhe reklamimin telematik me ofertën e shitjes;
menaxhimin e projekteve për adresimin e drejtpërdrejtë dhe jo adresuar të postimeve të
drejtpërdrejta, telemarketing dhe e-komercial; shërbimet e qendrave të thirrjeve telefonike;
shërbimi i telefonit përgjigjës (për abonentët që mungojnë); shërbimet e qendrave të
ndihmës telefonike për të palet e treta; administrimin e rrjeteve të telekomunikacionit dhe të
rrjeteve multimediale; operimi administrativ i bankave të të dhënave; funksionimin e një
banke të të dhënave administrative; anketimet e opinionit; anketime, kërkime dhe analiza të
të dhënave statistikore; ndërtimi i statistikave; shërbimet e abonimit në shërbimet e
telekomunikacionit për palët e treta; shërbimet e promovimit komercial për palët e treta, në
asnjë formë; zhvillimin dhe zbatimin e veprimeve promovuese; oferta komerciale dhe
informacione lidhur me mundësitë e blerjes së dobishme; shërbimet e promovimit të
shitjeve që lidhen me programin e besnikërisë së klientit; shërbime mbështetëse për
kompanitë industriale dhe komerciale në lidhje me analizën e kënaqëshmeriseë së klientit;
shërbimet e këshillimit lidhur me analizën e kënaqëshmeriseë së klientit; analiza
komerciale e mesazheve të vendosura në faqet e internetit dhe në rrjetet sociale në mënyrë
që të vlerësohet dhe të përmirësohet kënaqëshmeria e klientit; kërkimi, eksplorimi dhe
rikthimi i informacionit dhe burimeve të tjera në dispozicion në rrjetet kompjuterike globale
dhe të tjera rjetet elektronike dhe të komunikimit për palët e treta; informacione komerciale
dhe afariste të vëna në dispozicion në rrjetet kompjuterike dhe rrjetet e komunikimit global;
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këshillim profesional dhe shërbime konsulence në fushën e përpilimit të bazave të të
dhënave kompjuterike; shërbimet komerciale të këshillimit, domethënë arritja e punimeve
statistikore, përpunimi i të dhënave, shtypja e stilizuar dhe performanca së bashku me
analizën e sondazheve dhe sondazheve; telefonik shërbimet e abonimit; shërbimet e
abonimit në një rrjet global të telekomunikacionit (Internet) ose me qasje private (Intranet);
shërbimi i abonimit në një shërbim të telekomunikimit; shërbim informacioni komercial
përmes rrjeteve global te komunikimit (Internet) ose me qasje private (Intranet); shërbimi i
abonimit për revistat për palët e treta; organizimi i ekspozitave me qëllime komerciale ose
reklamuese; shërbimet e nënkontraktimit (mbështetje komerciale); shërbime te jashtme
(mbështetje komerciale); shërbimet e analizës së përvojës së klientit për të vlerësuar
vlerësimin e audiencës dhe sjelljen e konsumatorëve në lidhje me mjetet e ndryshme të
komunikimit digjital (faqet e internetit të disponueshme përmes kompjuterave ose
celularëve telefonat, aplikacionet celulare, televizionet); shërbimet matëse të kanaleve të
kryqëzuara (multikanale); shërbimet e analizës së të dhënave; këshillim në fushën e
sistematizimit të të dhënave dhe dhënien e informacionit; shërbimet e ndërmjetësimit
komercial (shërbim portierie); shërbimet e konsulencës në fushën e sherbimeve te jashtme
dhe menaxhimin e burimeve njerëzore
38 Shërbimet e telekomunikimit; komunikimet përmes terminaleve kompjuterike;
komunikimet telefonike; komunikimet nëpërmjet çdo mjeti telekompjuterash; komunikim
përmes rrjeteve të fibrave optike; komunikim përmes kabllit dhe përmes satelitit; shërbimet
e komunikimit në rrjetet kompjuterike; shërbimet e postimeve elektronike; shërbimet e
komunikimit, gjegjësisht agjencitë e shtypit dhe të informacionit (lajmet); shërbimet e
komunikimit në fushat audiovizuale, video dhe multimediale; shërbimet e postës
elektronike dhe transmetimi i informacionit nëpërmjet kanaleve elektronike, transmetimit
dhe transmetimit të programeve multimediale (formësimi i kompjuterizuar i tekstit dhe i
imazheve fikse dhe / ose animuar dhe unë ose tingujt muzikorë ose jo, për përdorim
interaktiv ose jo); transmetimi i programeve audiovizuale dhe multimediale për përdorim
interaktiv ose jo; shërbimet e transmetimit të informacionit nëpërmjet radiostacionit,
telefonit, telegrafit dhe kanaleve telematike dhe përmes çfarëdo telekompjuterash, përmes
videografisë interaktive dhe në veçanti në terminalet dhe pajisjet e kompjuterit ose pajisjet
elektronike dhe i ose digjitale, duke përfshirë videofonin, viziofonin dhe videokonferencën;
shërbimet e transmetimit të informacionit të përfshirë në stacoinet e të dhënave;
transmetimi, transmetimi i raporteve të lajmeve dhe i mesazheve; teleks dhe telegram;
shërbimet e transmetimit të informacionit nëpërmjet teleprinterave; shërbimet e
transmetimit të informacionit nëpërmjet çdo mjeti komunikimi dhe telekomunikimi të
destinuara për informim publik; shërbimet e transmetimeve telernatike me qëllim të marrjes
së informatave që gjenden në bankat e të dhënave; transmetimi i informacionit në fushat
audiovizuale, video dhe multimediale; bartja e informacionit që gjendet në bankat e të
dhënave; transmetimi i imazhe dhe mesazhe të kompjuterizuara; shërbime me qira të
kompjuterit, telekompjuter dhe pajisjet telematike dhe pajisjet për transmetimin e
mesazheve; informacion shërbimet e transmetimit të kryera në kuadër të ofertave të
privilegjuara për konsumatorët që përfitojnë nga një program i veçantë shërbimi; shërbimi i
konsultimit të mesazheve përmes transmetimit të të dhënave në rrjetet dhe terminalet
specifike dhe i ose të lëvizshme; qasje per nje kohe me qira nga një qendër e serverit të
bazës së të dhënave; rrjetet e telekomunikimit dhe shërbimet e mbikëqyrjes së rrjeteve
multimedia; transmetimin dhe pranimin e të dhënave, sinjaleve dhe informacionit të
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përpunuar përmes kompjuterave ose përmes pajisjeve dhe pajisjeve të telekomunikacionit;
shkarkimin e të dhënave; ofrimin e qasjes në bazën e të dhënave shërbimet e ofruesve të
shërbimeve të aplikimit, përkatësisht shkarkimi i aplikacioneve kompjuterike, shkarkimi i
aplikacioneve për telefona celularë dhe tablet, shkarkimi i softuerit; sigurimi i qasjes në të
dhëna ose dokumente të ruajtura në dosjet elektronike të qendrës për konsultim të largët
përmes çdo telekornatori do të thotë; koha e qasjes me qira në skedarët e shënjestruar të
shënimeve (baza kompjuterike) në pikat e shitjes; programe radio dhe televizioni dhe në
përgjithësi, transmetimi i programeve audiovizuele dhe multimediale; shërbimet e
transmetimit të të dhënave, në mënyrë specifike transmetimi i pakove, përcjellja,
transmetimi i dokumenteve kompjuterike; shërbimet e transferimit të thirrjeve telefonike;
shërbimet e qasjes në shkarkimin drejtperdrejt (on-line) të programeve audio dhe
audiovizuele
41 Argetim; aktivitete kulturore; shërbimet e argëtimit publik; mësimdhënie; trajnimi
tekst, ilustrime, libra, revista, gazeta, rperiodike, revista, botime të çfarëdo lloji dhe në çdo
formë redaktimi, duke përfshirë botimet elektronike dhe digjitale; prodhimi i filmit;
redaktimi i videokaseve; seminareve dhe trajnimeve; organizimi i leksioneve, forumeve,
kongreseve, simpoziumeve; organizimi i ekspozitave me qëllime kulturore ose arsimore;
redaktimi i librave; organizimi i konkurseve, garave, lojrave, fushatave informuese dhe
ngjarje profesionale ose amatore; redaktimi dhe publikimi i shërbimeve për çdo media të
shëndoshë dhe i ose vizuale regjistrimi; transmetimi ose riprodhimi i tingujve dhe i ose
imazhe, media multimediale (disqe interaktive, CD-ROM audio-dixhitale, kompakt disqe
audio-digjitale me një memorie të leximit vetëm); redaktimi i programeve multimediale për
përdorim interaktiv ose të tjera; huazim i librave dhe botimeve të tjera; shërbime franshizes,
domethënë, trajnimi bazë për stafin; prenotim të vendeve për argëtim; shërbimet e lojrave
online nga një rrjet kompjuterik; mikropublishing; qiraja e filmit dhe më në përgjithësi
qiraja e çdo tingulli dhe mediave dhe mediave multimediale (disqe interaktive, disqe
kompaktë audiodigitalë me një memorie të lexuar); shërbimet e transmetimit të lajmeve
nëpërmjet rrjeteve telematike globale ose në internet
42 Shërbimet shkencore dhe teknologjike së bashku me kërkimet dhe shërbimet e lidhura
me projektimin; analiza dhe shërbime kërkimore industriale, domethënë hulumtimi dhe
zhvillimi i produkteve të reja; projektimin, zhvillimin dhe përditësimin e kompjuterave,
softuerëve dhe produkteve të reja kompjuterike; shërbimet e programimit kompjuterik;
konsultimi profesional që nuk lidhet me kompaninë, gjegjësisht sa i përket kompjuterëve;
konsultime profesionale lidhur me kompjuterat që lejojnë përmirësimin e shërbimeve të
konsumatorit nëpërmjet menaxhimit të mjeteve të internetit; mbështetje teknike në fushën e
kompjuterave; ekspertizë në fushën e telekomunikimit dhe kompjutera; këshilla dhe
këshilla teknike në fushën e kompjuterëve që lejojnë një shërbim më të mirë për
konsumatorët; kompjuter dhe zgjidhja e problemeve të shërbimeve kërkimore; shërbime
mbështetëse në rast të ndarjes së kompjuterave; informacione në fushën e kompjuterave;
krijimin (dizajnimin) dhe azhurnimin e programeve kompjuterike dhe programeve
kompjuterike që lejojnë përmirësimin e marrëdhënieve të konsumatorëve; këshillim dhe
këshillim teknik në fushën e kompjuterave; mbështetja teknike e kompjuterëve përmes
telefonit, rrjeteve dhe çdo media transmetimi; mbajtja e uebfaqe; projektim
dhe mbajtjen e vendeve kompjuterike (faqet e internetit) në rrjetin e internetit; kompjuter
me qera; hulumtimi teknik; shërbimet e mirëmbajtjes së softuerit mbështetje teknike
(këshilla) dhe konsultime në fushat e kompjuterave dhe telekomunikimeve; shërbime të
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dizajnuesve të arteve grafike, domethënë, caktimi (dizajnimi) i imazheve virtuale dhe
interaktive; programimi për pajisjet elektronike, pajisjet elektronike dhe pajisjet,
kompjuterët, të dhënat e largëta, sistemet telekorni dhe telematike, pajisje multimediale;
programimi i pajisjeve multimediale; zhvillimi i sistemeve kompjuterike në fushën e
vrojtimeve të tregut, të telemarketingut të drejtpërdrejtë dhe të geomarketingut që synojnë
vrojtimet; adresat gjeokoduese dhe e-komerc; këshillme sa i përket kontrollit të cilësisë dhe
kënaqëshmerise së konsumatorit; dizajnimin dhe zhvillimin e mjeteve kompjuterike dhe të
programeve kompjuterike; krijimin (dizajnimin) dhe përdorimin e bazave të të dhënave;
krijimin (dizajnimin) e vendeve në rrjetet kompjuterike globale; programe me qera;
sistemet operative të qerasë për produktet multimediale; shërbimet e analizës së sistemeve
kompjuterike; shërbimet e analizës së rrjeteve sociale për të vlerësuar dhe për të
përmirësuar kënaqësinë e klientit; mbajtja e softuerëve të aplikacioneve kompjuterike në
fushën e menaxhimit të njohurive për krijimin e bazave të të dhënave të kërkueshme të
informacionit dhe të dhënave; analizën dhe vlerësimin e produkteve dhe shërbimeve në
lidhje me përdorimin e tyre të mundshëm të mëvonshëm; projektimi i pajisjeve
kompjuterike dhe pajisjeve të buta për analiza dhe qëllime të letrës tregtare; vlerësimi i
rezultateve të testeve të kontrollit të cilësisë të kryera mbi produktet dhe shërbimet;
vlerësimet e cilësisë; implementimin (dizajnimin), instalimin, mirëmbajtjen dhe
përditësimin e aplikacioneve për telefona mobil dhe tableta; shërbime të ofruesve të
shërbimeve të aplikimit, dmth. shërbimet e këshillimit teknik lidhur me telekomunikimin
(përfshirë shërbimet e tilla të ofruara nëpërmjet një shërbimi të mbështetjes telefonike);
sinkronizimi i të dhënave në rrjetet e telekomunikacionit, komunikimit dhe rrjetit te
kompjuterëve

(111) 25653
(151) 18/10/2019
(181) 19/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1528
(591) Bardh dhe zi
(732) AMIGOS CAFFÈ S.n.c. di Mingardi
Severino e Arianna & C. Via delle Saline, 3
I-34015 MUGGIA, IT
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë,

(540)

(511) 30 kafe; aromatizuesa kafeje [aromatizuesa]; vafera; kafe (e papjekur); kekra;
sheqer; pije të bërë prej kafeje me qumësht; biskota petit-beurre; pije me bazë kafen
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43 furnizim me ushqimi dhe pije; kafeteri; shërbime kafeterie; restorante; restorante me
vetshërbim; lokale me ushqim të shpejtë; shërbime lokali

(111) 26022
(540)
(151) 24/12/2019
(181) 19/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1529
(591) E kuqe, e bardhë
(732) N.P.T. “Servis Shped” Rr. Hekurudhës
p.nr. Mitrovicë, KS
(740) Kushtrim Bytyqi Rr. Isa Boletini nr.
59 Prishtinë

(511) 35 Reklamat; menaxhimi i biznesit, administrimi i biznesit, funksionet e zyrës,
këshillime biznesi për transportimin e mallrave dhe shërbimet mbështetëse për shpeditimin
e tyre
39 Transportimi; shërbimet mbështetëse të transportit; shpeditimi i mallrave, paketimi dhe
ruajtja e mallrave; aranzhimet e udhëtimeve

(111) 26023
(540)
(151) 24/12/2019
(181) 19/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1530
(591) Kuqe, Bardhë
(732) “AutoPjesë Partner” SH.P.K Korishë –
Prizren, KS
(740) Kushtrim Bytyqi Rr. Isa Boletini nr.
59, 10000 Prishtinë
(511) 7 Pompa uji, rripë transmisioni, rripë dhëmbëzor, radiator ftohës, ventilator, aparate
ndezëse, mekanizëm rrotullues, njësit kushinetë për rrota, boshtin, pompën e benzinës,
injektues benzine, prizma, thithës ajri, susta, filtër vaji, filtër ajri, filtër i derivateve,
alternator, gjenerator, aparat transmisioni, kontroll, ndezës motori, frena, kabllo kontrolli,
karburatorë, mekanizëm për bartjen e shpejtësisë konstante, transmision, tub i shkarkimit;
pjesët, pasjet dhe aksesoret për automjetet tokësore, automjetet motorike dhe për motorët
me djegie të brendshme, dhe pjesët dhe pajiset për të gjitha mallrat e sipërpërmendura
11 Filtra; sisteme filtrash; element filtri; filtra ajri; sisteme filtrash ajri; elementë filtër ajri;
filtra pluhuri; filtra për grimca të imta; filtra gazi; filtra ajri kabine; filtra karboni të
aktivizuar; filtra për filtrim të lëngjeve dhe gazeve, pastrues ajri; fishekë tharës ajri për
tharjen dhe devijimin e rrjedhjeve të gazit; filtra uji; njësi trajtimi uji; njësi përgatitje uji;
membrana; aparatura pastruese membrane për pastrimin e ujit; aparatura, njësi dhe pajisje
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për trajtimin, përgatitjen, pastrimin dhe filtrimin e ujit
12 Automjete dhe mjete transporti; pjesë dhe pajisje për automjete, pjesë dhe pajisje për
automjetet tokësore; filtra; filtra për automjete tokësorë; sisteme filtrash për automjete
tokësorë; elementë filtri për automjete tokësorë; filtra lëngu; filtra vaji; filtra për lëndë
djegëse; filtra për lëngje hidraulikë; filtra për ftohës; filtra për ujin ftohës; filtra ajri; filtra
për thithje ajri; filtra ajrimi; filtra ventilimi; rrota, goma dhe gjurmues; pajisjet e antivjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe sigurinë dhe pajisje për automjete; rripë dhëmbëzor,
timon, aparatura për pluhura, bashkues transmisioni, dorëz, frena, kushinetë për rrota,
absorbues ajri, susta, lopatë për fshirjen e xhamave, motor për nisje, pompa e derivateve,
motor me djegie të brendshme, ventil, aparate transmisioni, transmision, pjesët, pajisjet dhe
aksesoret për automjetet tokësor

(111) 25944
(151) 03/12/2019
(181) 19/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1531
(732) BEMEX GmbH Oberneuhofstraße 5
6340 Baar, CH
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 29 Mish, suxhuk, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu, butakë dhe butakë deti (jo të
gjallë); ekstrakte mishi solide dhe të lëngshme, ekstrakte më supë lëngë mishi dhe produkte
të supës së mishit, pelte mishi dhe suxhuku dhe produkte të mishit dhe suxhukut të bëra
prej tyre; mish, pesh, ushqim deti, shpezë dhe kafshë gjahu, pemë dhe perime të thara, të
ziera, të ngrira, të konzervuara dhe të përgatitura; xhelatinë; xhem; vezë, qumësht dhe
produkte qumështi; produkte kremrash; supa; vajra dhe yndyra të ngrënshme; tofu; mish,
suxhuk, kafshë gjahu dhe shpezë, peshk dhe sallata perimesh të freskëta dhe në formë të
konzervuar; shutja gjysëm të përgatitura dhe të gatshme për servim si dhe shujta të gatshme
që kryesisht përbëhen nga mishi, peshku, ushqimi i detit, shpezët, kafshët e gjahut dhe/ose
suxhuku dhe garniturat me perime, patate, oriz, pasta dhe/apo frutat e përgatitura; përgatitje
dietetike mishi dhe produkte të ushqimit të shëndetshëm të përgatitur për qëllime jomjekësore dhe atë nga mishi, shpezët, kafshët e gjahut dhe/apo peshku; shujta të
përgatitura, shujta gjysëm të përgatitura dhe shujta pjesërisht të përgatitura me bazë
perimesh, që kryesisht përbëhen nga perimet dhe/apo proteinat e sojës; ushqime
vegjetarianësh, që kryesisht përbëhen nga zëvëndësuesit e mishit; shtresa të kremave
vegjetarianësh për lyerje (të përfshirë në klasën 29); ajvar; kotëletë soje; soja e përpunuar;
dezerte me bazë produktesh qumështi dhe vezëve (tiramisu); dezerte me bazë të produkteve
të qumështit; të gjitha mallrat e përmendura, ose ndaras ose në kombinim me mallrat e
përmendura; të gjitha mallrat e përmendura të freskëta, të ftohura, të ngrira dhe të
konzervuara
30 Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; salcë soje; zëvëndësues të kafesë; përgatitje nga
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mielli dhe drithërat; buka; torte delikatesë dhe ëmbëlsira delikatesë; mjaltë; ushqime të
shpejta të përgatitura nga drithërat; peksimadhe; melasë; tharmë; pluhur për gatim; kripë;
mustardë; uthull, slaca (erëza); mëlmesa; miell gruri; brumë, brumë i rrahur; brumë dhe
brumë i rrahur i përgatitur dhe i gatshëm për tu pjekur për qëllime të përgatitjes së picave,
produkteve të pastas, pasta, bukë, torte dhe artikuj tjerë të pjekur; çokolatë; ushqim i bërë
nga brumi; bukë e sheshtë, gjegjësisht dyrym, lavas; tako; tortilla; dyrym (mbështjellëse e
mbushur); byrek (bukë e sheshtë e mbushur); akullore; salca frutash; dezerte që kryesisht
përbëhen nga pasta; puding si dezert; dezerte me bazë çokolate dhe të gatshme për tu
ngrënë
35 Reklamime; drejtorë menaxhimi; administrim të biznesit; punë të zyrës; shërbime të
shitjes me shumicë dhe pakicë në lidhje me pijet dhe ushqimet, shtesat ushqimore,
ushqimet për foshnje dhe fëmijë, enë kuzhine, kozmetikë, produkte të kujdesit për trup dhe
artikuj higjienik

(111) 25677
(151) 21/10/2019
(181) 19/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1532
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) GOAL FOR GOLD

(511) 30 Ëmbëlsira

(111) 25567
(151) 15/10/2019
(181) 19/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1533
(300) 40201823936X 16/11/2018 SG
(732) Lenovo (Singapore) Pte. Ltd 151
Lorong Chuan 02-01 New Tech Park
556741 Singapore, SG
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) THINKBOOK

(511) 9 Kompjuter, laptop, kompjuter për shenime, kompjuter portative, kompjuter tablet,
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periferike-pjesë bashkangjitese të kmpjutetreve dhe pjese shtese të kompjutereve, harduer
dhe softuer të kompjutereve të shitura në njësi

(111) 25552
(151) 14/10/2019
(181) 20/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1534
(591) E gjelbër e hapur dhe e gjelbër e
mbyllur
(732) Juasuf Nikiçi Link Grpup Sh.p.k
Bulevardi Bill Clinton, 38/2, Nr.10 , KS

(540)

(511) 43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm

(111) 25570
(151) 15/10/2019
(181) 20/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1535
(732) Wortmann KG Internationale
Schuhproduktionen Klingenbergstr. 1-3
D-32758 Detmold, DE
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) Tamaris

(511) 18 Valixhe, canta, kuleta dhe mbajtës të tjerë si dhe pjesë dhe pajisje për të gjitha
mallërat e lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë
25 Mbathje, rroba, mbulesa për kokë si dhe pjesë dhe pajisje për të gjitha mallërat e
lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë
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(111) 25528
(151) 14/10/2019
(181) 20/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1536
(732) BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38
Ludwigshafen am Rhein, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) ORVEGO

(511) 1 Kimikate të përdorura në agrokulturë, hortikulturë dhe pylltari, veçanërisht
përgatitjet fortifikuese të bimëve, preparatet kimike dhe / ose biologjike për menaxhimin e
stresit në bimë, përgatitjet për rregullimin e rritjes së bimëve, preparatet kimike për
trajtimin e farave; surfaktant
5 Preparate për shkatërrimin dhe luftimin e parazitëve; insekticide, fungicide,
herbicide, pesticide

(111) 25394
(540)
(151) 27/09/2019
(181) 21/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1537
(591) E bardhë, violete e lehte dhe e mbylltë,
pink magenta, e verdhë, e kuqe, kafe, e zezë ,
e kaltër
(732) LION DOO ul. Leninova br.1, 2200
Sv. Nikole, MK
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(511) 30 Brumë ëmbëlsirash dhe ëmbëlsirat, biskota, bonbone, wafles, wafers,
kroisant, kakao, krem kakao, biskota, çokollata, bonbone me çokollata, flips, preparate nga
drithërat, kornfleiks
32 Pije jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash
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(111) 25817
(151) 13/11/2019
(181) 21/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1538
(732) Facebook, Inc. 1601 Willow Road
Menlo Park, California 94025, US
(740) Abedin Mehmeti (005) Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Hardueri kompjuterik; Softuer për rrjetëzimin social; Veglat për zhvillim të
softuerit; Softueri për përdorim si ndërfaqe e programimit të aplikacionit (API); Ndërfaqja e
programimit të aplikacioneve (API) për përdorim në ndërtimin e aplikacioneve softuerike;
Softuerë për krijimin, menaxhimin dhe ndërveprimin me një komunitet online; Softuerë për
krijimin, redaktimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen, shikimin, postimin, shfaqjen,
etiketimin, blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, tregimin e ndjenjave, komentimin,
përfshirjen, transmetimin, dhe ndarjen ose përndryshe ofrimi i medias elektronike ose
informacionit nëpërmjet kompjuterit ne rrjetat e internet dhe të komunikimit; Softuerë për
modifikimin dhe mundësimin e transmetimit të imazheve, audio, audio-vizuale dhe video
përmbajtjeve dhe të dhënave; Softuerë për modifikimin e fotografive, imazheve dhe audio,
video dhe përmbajtje audio-vizuale me filtra fotografik dhe efektet te realitetit te shtuar
(AR), gjegjësisht, grafika, animacione, tekste, vizatime, gjeoteka, etiketat e meta të
dhënave, hyperlinqet; Softuerë për mbledhjen, redaktimin, organizimin, modifikimin,
transmetimin, ndarjen dhe ruajtjen e të dhënave dhe informacioneve; Softuerë kompjuterik i
shkarkueshëm i e-tregtisë për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione elektronike të
biznesit nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Softuerë për dërgimin dhe
pranimin e mesazheve elektronike, lajmërimeve, njoftimeve dhe rikujtueseve; Softueri i
motorëve të kërkimit; Softuer për lojërat e realitet virtual; Softueri i lojërave te realitetit te
shtuar; Softuer i lojës se realitetit te përzier; Softuerë për lojëra elektronike; Softuer për
video lojëra; Softuerë për konvertimin e gjuhës natyrale në komandat e ekzekutueshme të
makinës; Softuerë, ne veçanti, një ndërfaqe interpretuese për lehtësimin e ndërveprimit
midis njerëzve dhe makinave; Softueri asistent personal; Softueri i asistentë sociale;
Softueri për shërbimet e hartës; Softuerë për planifikimin e aktiviteteve me përdoruesit e
tjerë dhe bërjen e rekomandimeve; Softuerë për hartografinë sociale dhe të destinacionit;
Softuerë për të bërë rezervime dhe rezervime e vendeve; Softuerë për porositjen dhe/ose
blerjen e mallrave dhe shërbimeve; Softuer i vetëdijshëm për vendndodhjen për kërkimin,
përcaktimin dhe ndarjen e vendeve; Softuerë për shpërndarjen e përmbajtjes, të dhënave
dhe informacionit pa tela; Softuerë, përkatësisht, një aplikacion që ofron funksionalitete të
rrjeteve sociale; Softuerë për krijimin, menaxhimin dhe qasjen e grupeve brenda
komuniteteve virtuale; Softuerë për lehtësimin e ndërveprimit dhe komunikimit ndërmjet
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njerëzve dhe platformave të inteligjencës artificiale (AI); Softuerë për shikimin dhe
ndërveprimin me një furnizim me imazhe, përmbajtje audio, audio-vizuale dhe video, dhe
tekstit dhe të dhënave shoqëruese; Ndërfaqja e programimit të aplikacioneve (API) për
përdorim në zhvillimin e platformave të inteligjencës artificiale (AI); Softuerë për
organizimin e ngjarjeve; Softuerë kompjuterik; Softuerë kompjuterik për dërgimin dhe
marrjen e mesazheve elektronike, grafikëve, imazheve, përmbajtje audio dhe audio vizuale
nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Softuerë për përpunimin e imazheve,
grafikut, audios, videos dhe tekstit; Softuerë për menaxhimin e përmbajtjes së rrjeteve
sociale, duke ndërvepruar me një komunitet virtual, dhe transmetimin e imazheve,
përmbajtjes audio, audio-vizuale dhe video, fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe,
komente, reklama, komunikime dhe informacion i reklamimit te medias; Softuerë për
përdorim në menaxhimin e marrëdhënieve të konsumatorëve (CRM); Softueri i mesazheve
35 Shërbime marketingu, reklamimi dhe promovimi; Ofrimi i shërbimeve te hulumtimit të
tregut dhe informacionit; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet
internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, në veçanti,
planifikimi i medias dhe blerja e mediave për të tjerët; Shërbimet e këshillimit në fushat e
reklamimit dhe marketingut; Lehtësimi i këmbimit dhe shitjes së shërbimeve dhe
produkteve të palëve të treta përmes internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i
tregjeve në internet për shitësit e mallrave dhe/ose shërbimeve; Ofrimi i lehtësive online për
lidhjen e shitësve me blerësit; Rrjetëzimi i biznesit; Shërbimet e punësimit dhe rekrutimit;
Shërbimet e reklamimit dhe shpërndarjes së informacionit, ne veçanti, ofrimi i hapësirës
reklamuese të klasifikuar përmes rrjeteve globale të internetit dhe komunikimit; Ofrimi i
bazave të të dhënave kompjuterike online dhe bazave të të dhënave online të kërkueshme
në fushën e klasifikuar; Shërbimet e kartelave për dhurata të parapaguara, ne veçanti,
lëshimin e certifikatave të kartës së dhuratave që mund të shpengohen (lirohen) për mallra
ose shërbime; Shërbime bamirësie, ne veçanti, promovimi i ndërgjegjësimit publik për
shërbimet bamirëse, filantropike, vullnetare, publike dhe te komunitetit dhe aktivitetet
humanitare; Reklamim përmes mediave elektronike; Menaxhim i marrëdhënieve me
konsumatorë; Shërbimet e reklamimit; Shpërndarja e reklamave për të tjerët nëpërmjet
internetit dhe rrjeteve të komunkimit; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve
nëpërmjet shpërndarjes së reklamave me video në internet dhe rrjetet e komunikimit;
Shërbimet e reklamimit, domethënë, shënjestrimi dhe optimizimi i reklamimit online;
Menaxhimi i biznesit; Administrimi i biznesit, funksionet e zyrës; Konsultimet e biznesit
lidhur me aktivitetet e marketingut dhe reklamimit; Planifikimi i mediave dhe shërbimet e
blerjes së medias; Konsultimi për brende; Dizajnimi i materialeve reklamuese për të tjerët
36 Shërbimet e përpunimit të transaksioneve financiare; Përpunimi elektronik dhe
transmetimi i të dhënave të pagesave të faturave për përdoruesit e internetit dhe rrjeteve të
komunikimit; Shërbimet elektronike të transferimit të fondeve; Shërbimet e përpunimit të
transaksioneve te karta e kreditit, karta e debitit dhe karta e dhuratës; Shërbimet tregtare,
përkatësisht, shërbimet e përpunimit të transaksioneve të pagesave; Ofrimi i shërbimeve
elektronike të pagesave mobile për të tjerët; Shërbimet financiare; Shërbimet e përpunimit
të pagesave; Shërbimet e transaksionit financiar; Lehtësimi dhe aranzhimi i financimit dhe
shpërndarjes së fondeve dhe donacioneve; Shërbimet bamirëse online për mbledhjen e
fondeve dhe shërbimet e donacioneve financiare
38 Shërbimet e ndarjes së fotografive dhe videove, përkatësisht, transmetimin elektronik
të skedarëve dixhital të fotografive, videove dhe përmbajtjeve audio vizuale në mesin e
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përdoruesve të internetit; Telekomunikimet; Ofrimi i qasjes në kompjuter, në bazat e të
dhënave elektronike dhe online; Shërbimet e telekomunikimit, përkatësisht transmetimi
elektronik i medias elektronike, të dhëna, mesazhe, grafikë, imazhe, audio, video dhe
informacione; Ofrimi i forumeve në internet për komunikim në tema me interes të
përgjithshëm; Ofrimi i lidhjeve të komunikimeve online të cilat transferojnë pajisjet mobile
dhe përdoruesit e internetit në vende të tjera lokale dhe globale online; Lehtësimi i qasjes
në faqet e internetit të palëve të treta ose në përmbajtje të tjera elektronike të palës së tretë
nëpërmjet një hyrjeje universale; Ofrimi i dhomave për biseda online, shërbimet e
mesazheve të menjëhershme dhe tabelat elektronike të buletinit; Shërbimet e transmetimit
audio, tekst dhe video nëpërmjet internetit ose rrjeteve të tjera të komunikimit; Shërbimet e
Protokollit te zërit neper internet (Voice over Internet Protocol (VOIP)); Shërbimet e
komunikimit të telefonisë; Ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave kompjuterike në fushat e
rrjeteve sociale; Shërbimet e shkëmbimit të fotove dhe të dhënave nga pajisja-te-pajisja
(peer-to-peer), përkatësisht, transmetimi elektronik i skedarëve dixhitalë të fotografive,
grafikave dhe përmbajtja audio midis përdoruesve të internetit; Shërbimet e rrjetës
kompjuterike te telekomunikimit pajisja-te-pajisja, përkatësisht, transmetimi elektronik i
imazheve, grafikave dhe përmbajtja audio-vizuale dhe video, fotografive, videove, te
dhënave, tekstit, mesazheve, reklamimit, komunikimet dhe informacionet e reklamimit ne
media; Transmetimi dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i përmbajtjeve video, audiovizuele dhe
audiovizuele interaktive nëpërmjet internetit; Telekonferencë; Shërbimet e
telekomunikacionit, përkatësisht, shërbimet e transmetimit dhe te marrjes së të dhënave
nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit; Shërbimet e komunikimit të telefonisë mobile;
Dërgimi i ueb mesazheve; Shërbimet e mesazheve të çastit; Shkëmbimi elektronik i zërit, i
të dhënave, i audios, i videove, i tekstit dhe i grafikut me qasje nëpërmjet rrjeteve
kompjuterike dhe të telekomunikacionit
41 Shërbimet e argëtimit; Shërbimet e ndarjes së fotografive dhe ndarjes së videove;
Shërbimet elektronike botuese për të tjerët; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, lehtësimin e
shërbimeve te shume lojtar dhe një lojtar, për lojëra të luajtura nëpërmjet internetit ose
rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i resurseve online për zhvilluesit e softuerëve; Organizimi
dhe sponsorizimi i programeve të konkursit dhe nxitjes për zhvilluesit e softuerëve; Botimi
i materialeve edukative, përkatësisht, botimi i librave, revistave, gazetave dhe botimeve
elektronike; Revistat online, përkatësisht, ueb logjet (blogjet) që përmbajnë përmbajtje të
definuara nga përdoruesi; Shërbimet argëtuese, në veçanti, ofrimi i lojërave të realitetit
virtual, argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes së realitetit virtual; Shërbimet argëtuese,
përkatësisht, ofrimi i lojërave të realitetit të shtuara, argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes së
realitetit të shtuar; Ofrimi i lojërave të realitetit virtual online; Ofrimi i lojërave të realitetit
të shtuara në internet; Ofrimi i lojërave të përziera në internet; Shërbimet arsimore,
përkatësisht, organizimi dhe mbajtja e konferencave dhe seminareve në fushën e
inteligjencës artificiale dhe internetit të gjërave; Ofrimi i lojërave online; Ofrimi i softuerit
për lojëra online; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojërave interaktive; Edukimi;
Ofrimi i trajnimit; Aktivitete sportive dhe kulturore
42 Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, krijimi i komuniteteve virtuale për përdoruesit e
regjistruar për të organizuar grupe, takime, dhe ngjarje, pjesëmarrje në diskutime dhe
angazhimi në rrjetet sociale, biznesore dhe te komunitetit; Shërbimet kompjuterike,
përkatësisht, ofrimi i motorëve të kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet rrjeteve të
internetit dhe të komunikimit; Ofrimi i softuerit për krijimin e rrjeteve sociale, krijimi i një
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komuniteti virtual dhe transmetimi i audio, video, imazheve, tekstit, përmbajtjes dhe të
dhënave; Shërbimet e ofruesve te shërbimit te aplikacionit (ASP), përkatësisht, aplikacionet
e softuerëve për hostimin e te tjerëve; Ofrimi i softuerit për të lejuar përdoruesit të kryejnë
transaksione të biznesit elektronik nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit;
Shërbimet e softuerëve si shërbim (SAAS) që përfshijnë softuer për dërgimin dhe pranimin
e mesazheve elektronike, njoftimeve dhe alarmeve dhe për lehtësimin e transaksioneve të
biznesit elektronik ne internet dhe rrjetet e komunikimit; Ofrimi i softuerëve që mundësojnë
zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve të softuerit celular për
pajisjet portative të kompjuterëve; Ofrimi i shërbimeve të autentifikimit të përdoruesit duke
përdorur teknologjinë e një nënshkrimi (single sign-on) dhe teknologjisë softuerike për
transaksionet e e-tregtisë; Ofrimi i shërbimeve te autentifikimit të përdoruesit për
transferimin elektronik të fondeve, kartelat e kreditit dhe debitit dhe transaksionet
elektronik te çeqeve duke përdorur teknologjinë e një nënshkrim dhe softuerike; Ofrimi i
një ndërfaqeje programimi të aplikacionit (API) për të lejuar përdoruesit të kryejnë
transaksione monetare të biznesit elektronik nëpërmjet internetit; Ofrimi i softuerëve për
përpunimin e pagesave elektronike; Shërbimet e platformës si shërbim (PAAS) që përmban
softuer për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione biznesi dhe e-tregti; Ofrimi i
softuerit të ndërfaqes së programimit të aplikimit (API) për përdorim në realizimin e
mesazheve elektronike dhe transmetimin e audios, videove, imazheve, tekstit, përmbajtjes
dhe të dhënave; Ofrimi i softuerit për realizimin e mesazheve elektronike; Shërbimet e
hartave; Ofrimi i softuerit për shërbimet e hartave; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP)
që përmban softuer për shërbimet e hartës; Ofrimi i softuerit për ndarjen dhe shfaqjen e
vendndodhjes së një përdoruesi, planifikimi i aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe dhënia
e rekomandimeve; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të
mundësuar ose lehtësuar ndarjen dhe shfaqjen e vendndodhjes së një përdoruesi,
planifikimin e aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe bërjen e rekomandimeve; Ofrimi i
softuerit për planifikimin ne hartën sociale dhe të destinacionit; Ofruesi i shërbimit të
aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar hartën sociale dhe
destinacionin; Ofrimi i softuerëve për rezervime dhe rezervime te vendeve; Ofruesi i
shërbimit të aplikacioneve (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar
kryerjen e rezervimeve dhe rezervimeve te vendeve; Ofrimi i një softueri të vetëdijshëm për
gjetjen, përcaktimin dhe ndarjen e vendndodhjes së mallrave, shërbimeve dhe ngjarjeve me
interes; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve (ASP) që përmban softuerë të vetëdijshëm për
vendndodhjen për të kërkuar, përcaktuar dhe ndarë vendndodhjen e mallrave, shërbimeve
dhe ngjarjeve me interes; Ofrimi i softuerit për lehtësimin e ndërveprimit dhe komunikimit
midis njerëzve dhe platformave të inteligjencës artificiale (AI); Ofruesi i shërbimit të
aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar ndërveprimin dhe
komunikimin midis njerëzve dhe platformave të inteligjencës artificiale (AI); Dizajnimi i
realitetit të shtuar dhe efekteve të realitetit virtual për përdorim në modifikimin e
fotografive, imazheve, videove dhe përmbajtjes audio-vizuale; Platforma si një shërbim
(PAAS) që paraqet platforma softuerike për përdorim në blerjen dhe shpërndarjen e
reklamave; Ofrimi i softuerit për modifikimin e fotografive, imazheve dhe përmbajtjes
audio, video dhe audiovideo me filtra dhe efektet e shtuara të realitetit (AR), gjegjësisht
grafikë, animacione, tekst, vizatime, gjeoteka, etiketat e meta të dhënave, hyperlinqet;
Platforma si një shërbim (PAAS) që paraqet platforma softuerike për rrjetëzimin social,
menaxhimin e përmbajtjeve të rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe
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transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audiovizive dhe video, fotografi, video, fotografive,
të dhënave, tekstit, mesazheve, reklamave, informacionet dhe komunikimet e reklamimin
ne media; Ofrimi i softuerit asistent personal; Ofrimi i softuerit i asistencës sociale; Ofrimi i
lehtësirave në internet që permbajne përdorim të përkohshëm të softuerit qe nuk mund te
shkarkohet për dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronike, mesazheve të
menjëhershme, alarme elektronike dhe lajmërime, fotografi, imazhe, grafikë, të dhëna,
audio, video dhe përmbajtje audio-vizuale nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit;
Ofrimi ne përdorim të përkohshëm të softuerit kompjuterik që nuk mund të shkarkohen për
t'u përdorur në lehtësimin thirrjet e protokollit e zërit neper internet (VOIP), thirrjet
telefonike, thirrjet me video, mesazhet me tekst, mesazhet elektronike, mesazhet e çastit
dhe shërbimet e rrjeteve sociale online; Shërbimet e ofruesve të shërbimeve të
aplikacioneve (ASP) që përfshijnë softuer për të mundësuar ose lehtësuar telefonatat,
thirrjet telefonike, mesazhet me tekst, mesazhet elektronike, mesazhet e menjëhershme dhe
shërbimet e rrjeteve sociale në internet; Shërbimet kompjuterike, perkatësisht, dhënia e
informacionit në fushën e teknologjisë dhe zhvillimit të softuerit nëpërmjet internetit dhe
rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i softuerit për përdorim në marrjen dhe redaktimin e
fotografive dhe regjistrimin dhe redaktimin e videove; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit
(ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar marrjen dhe redaktimin e
fotografive dhe regjistrimin dhe redaktimin e videove; Zhvillimi i softuerit; Ofrimi i
softuerit online; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve, përkatësisht, ofrimi mbajtja,
menaxhimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve, softuerëve, faqeve të internetit dhe
bazave të të dhënave në fushat e komunikimit me valë, qasjes së informacionit në celular
dhe menaxhimit të largët të të dhënave për dërgimin pa tel të përmbajtjes në kompjuterë,
laptopë dhe pajisjet mobile elektronike; Ofruesi i shërbimit të aplikimit (ASP); Ofrimi i
lehtësirave online që u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe ndarë
audio, video, imazhe fotografike, tekst, grafikë dhe të dhëna; Ofrimi i softuerit dhe
aplikacioneve për menaxhimin e marrëdhënieve të konsumatorëve (CRM); Ofruesi i
shërbimit të aplikacioneve (ASP) që përmban softuer për menaxhimin e marrëdhënieve me
klientët (CRM); Shërbimet kompjuterike, në veçanti, ofruesit e shërbimeve të aplikacioneve
që përfshijnë softuerin e programimit të aplikacioneve (API) për menaxhimin e
marrëdhënieve të konsumatorëve (CRM)
45 Shërbimet e rrjetëzimit social; Ofrimi i shërbimeve të portierëve për të tjerët,
përkatësisht, kryerjen e rezervimeve, lehtësimi i blerjeve, aranzhimi i dërgesave, kryerja e
aranzhimeve personale të kërkuara, dhënia e rekomandimeve për produktet dhe shërbimet,
ofrimi i informacionit specifik të konsumatorëve për plotësimin e nevojave individuale dhe
dhënia e lajmërimeve dhe njoftimeve elektronike; Shërbimet online te rrjeteve sociale;
Shërbimet e verifikimit të përdoruesve; Shërbimet e verifikimit të identifikimit; Shërbimet
e verifikimit të identifikimit të biznesit

(111)
(151)
(181)
(210)
(526)

25903
22/11/2019
21/11/2028
KS/M/ 2018/1539
Kos-Ger.de

(540) Kos-Ger.de
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(591) ZEZË
(732) ,,Kos-Ger.de,, SHPK Prishtinë/Lagja
Kalabria, B-II-C6-1, KS
(740) Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,,
Viti/Prishtinë
(511) 35 Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim biznesi; funksione të zyrës;
marketing; shërbime promocionale; shërbime të marrëdhënies me publikun; shërbime të
demonstrimit dhe shfaqjes së produkteve; shërbime të ekspozitave dhe shfaqjeve; shërbime
të tregtisë komerciale dhe informatave të konsumatorëve; ndihmesë biznesi; kontabilitet,
mbajtje e librave të shitjes dhe auditim; procesim të të dhënave administrative; shërbime të
analizave, hulumtimit dhe informatave biznesore; shërbime të programeve të besnikërisë,
stimulimit dhe bonusit; ofrime të hapësirës, kohës dhe mediave të reklamave; shërbime të
rekrutimit dhe menaxhimit të burimeve njerëzore; shërbime klerikale; dënie me qira të
makinave të zyrës; shërbime të konsulencës së biznesit; hulumtim të tregut; grumbullim
dhe sistematizim të të dhënave të biznesit
36 Shërbime të sigurimit; punë financiare; punë monetare; punë të patundshmërive;
nënshkrime të sigurimeve si dhe vlerësime e matje për qëllime të sigurimeve; shërbime të
garancisë; shërbime brokerimi të pengut; ofrime të kartelave të parapagimit dhe tallonit;
shërbime të depozitave të sigurta; shërbime financiare dhe monetare, dhe shërbime bankare;
shërbime investimi; mbledhje të fondeve dhe sponsorizim; shërbime të vlerësimit
38 Shërbime të telekomunikimit; shërbime të transmetimit; shërbime të komunikimit
kompjuterik dhe qasjes në internet; ofrime dhe dhënië me qira të hapësirave dhe pajisjeve

(111) 25906
(151) 22/11/2019
(181) 21/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1540
(526) EUJOB
(591) ZEZË
(732) ,,EUJOBS,, SHPK Prishtinë/Kalabri
,Aldex Lok.1, KS
(740) Shaban Ismajli NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540) EUJOB

(511) 35 Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim biznesi; funksione të zyrës;
marketing; shërbime promocionale; shërbime të marrëdhënies me publikun; shërbime të
demonstrimit dhe shfaqjes së produkteve; shërbime të ekspozitave dhe shfaqjeve; shërbime
të tregtisë komerciale dhe informatave të konsumatorëve; ndihmesë biznesi; kontabilitet,
mbajtje e librave të shitjes dhe auditim; procesim të të dhënave administrative; shërbime të
analizave, hulumtimit dhe informatave biznesore; shërbime të programeve të besnikërisë,
stimulimit dhe bonusit; ofrime të hapësirës, kohës dhe mediave të reklamave; shërbime të
rekrutimit dhe menaxhimit të burimeve njerëzore; shërbime klerikale; dënie me qira të
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makinave të zyrës; shërbime të konsulencës së biznesit; hulumtim të tregut; grumbullim
dhe sistematizim të të dhënave të biznesit
36 Shërbime të sigurimit; punë financiare; punë monetare; punë të patundshmërive;
nënshkrime të sigurimeve si dhe vlerësime e matje për qëllime të sigurimeve; shërbime të
garancisë; shërbime brokerimi të pengut; ofrime të kartelave të parapagimit dhe tallonit;
shërbime të depozitave të sigurta; shërbime financiare dhe monetare, dhe shërbime bankare;
shërbime investimi; mbledhje të fondeve dhe sponsorizim; shërbime të vlerësimit
38 Shërbime të telekomunikimit; shërbime të transmetimit; shërbime të komunikimit
kompjuterik dhe qasjes në internet; ofrime dhe dhënië me qira të hapësirave dhe pajisjeve

(111) 25419
(151) 03/10/2019
(181) 21/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1545
(732) Caffitaly System S.p.A. Via Panigali
38 40041 Gaggio Montano (BO), IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 11 Aparat për përgatitjen e kafesë
30 Kafe, qaj, kakao, sheqer, kafe artificiale

(111) 25420
(151) 04/10/2019
(181) 21/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1546
(732) Caffitaly System S.p.A. Via Panigali
38 40041 Gaggio Montano (BO), IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) CAFFITALY

(511) 11 Aparat për përgatitjen e kafesë
30 Kafe, qaj, kakao, sheqer, kafe artificiale
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(111) 25447
(151) 10/10/2019
(181) 21/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1547
(591) E kuqe, e gjelbër, kafe,
kaltër e ndritëshme, kaltër e errët
(732) " ERZENI" SH.P.K Berat Kutalli
Fshati Samatice, lagjja " Qender ", rruga
kryesore, godine dy kateshe nr.15, zona
kadastrale nr.3256, AL
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 29 Qumësht dhe produkte qumështi; Kos, djathe dhe produkte të tjera të prëfshira në
këte klasë

(111) 25672
(151) 21/10/2019
(181) 21/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1548
(732) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves
EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) PACK YOUR BAG

(511) 30 Ëmbëlsira.

(111) 25566
(151) 15/10/2019
(181) 21/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1549
(526) CEYLON TEA PREMIUM
QUALITY
(591) E kuqja, e zeza, e verdha, e bardha,
portokalli
(732) ESSI SH.P.K LLAPUSHNIKGLLOGOVC, KS

(540)
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(511) 30 Kafja,çaji,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale; mielli dhe
produktet e drithërave,buka,brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret;
Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat).
Erëzat,akulli
31 Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në
klasat tjera;kafshët e gjalla ;pemët dhe perimet e freskëta ;farat,bimët dhe lulet natyrore
;ushqimet për kafshë;malta
35 Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore,prodhimeve të
hortikulturës,prodhimeve të pylltarisë,gjërave ushqimore,preparateve për larje,preparateve
për pastrim,prodhimeve të dedikuara për pastrim ,mjeteve për
dezinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave
ushqimore (suplementeve), fishekzjareve, aparateve dhe paiisjeve elektrike,aparateve
elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike ,kompkat
disqeve ,softuerit dhe harduerit kompjuterik,paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për
kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, pajisjeve për automobila,
orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe ekuizitave për zya, librave
dhe gjërave tjera të shtypura ,mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të interiereve
,mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato,
prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të
shtratit , tekstilit për përdorim ne amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve,
prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë,
gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes
me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltrarisë,
gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara
për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa
recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjareve, aparateve dhe pajisjeve elektrike,
aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike,
kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave,
aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për ato, pajisjeve për
automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave për
zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të
enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për
ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët,
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mbulesave të shtratit ,tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë,
këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim/në kohë
të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbime të shites
me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të
pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të
dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave
që jepen pa recetë, shtesave ushqimore (suplementave) , fishekzjareve, aparateve dhe
pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve
kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim,
veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për ato,
pajisjeve për automobila, orëve të murit,orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe
rekuizitave për zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për
mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe
aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë,
këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në
kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbimeve të
udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të
shitjes me pakicë, sherbimeve të shpalljeve ,shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, për
palë të treta, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, gjegjësisht
informatave për prodhimet për konsumatorë, informata këshilluese për konsumatorë dhe
informatave shërbyese për konsumator; Shërbime të organizimit të transaksioneve
komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; Shërbime të menaxhimit të punës;
Shërbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit, rekrutim
kuadrit; Shërbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit. Shërbime të asistencës
në menaxhimin komercial dhe industrial. Ofrim të shërbimeve për palë të treta, blerje të
mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera

(111) 25563
(151) 15/10/2019
(181) 21/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1550
(591) E kuqja, e bardha, e verdha, e zeza
(732) ESSI SH.P.K LLAPUSHNIKGLLOGOVC, KS

(540)

(511) 30 Kafja,çaji,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale; mielli dhe
produktet e drithërave,buka,brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret;
Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat).
Erëzat,akulli
31 Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në
klasat tjera;kafshët e gjalla ;pemët dhe perimet e freskëta ;farat,bimët dhe lulet natyrore
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;ushqimet për kafshë;malta
35 Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore,prodhimeve të
hortikulturës,prodhimeve të pylltarisë,gjërave ushqimore,preparateve për larje,preparateve
për pastrim,prodhimeve të dedikuara për pastrim ,mjeteve për
dezinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave
ushqimore (suplementeve), fishekzjareve, aparateve dhe paiisjeve elektrike,aparateve
elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike ,kompkat
disqeve ,softuerit dhe harduerit kompjuterik,paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për
kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, pajisjeve për automobila,
orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe ekuizitave për zya, librave
dhe gjërave tjera të shtypura ,mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të interiereve
,mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato,
prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të
shtratit , tekstilit për përdorim ne amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve,
prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë,
gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes
me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltrarisë,
gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara
për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa
recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjareve, aparateve dhe pajisjeve elektrike,
aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike,
kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave,
aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për ato, pajisjeve për
automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave për
zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të
enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për
ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët,
mbulesave të shtratit ,tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë,
këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim/në kohë
të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbime të shites
me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të
pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të
dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave
që jepen pa recetë, shtesave ushqimore (suplementave) , fishekzjareve, aparateve dhe
pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve
kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim,
veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për ato,
pajisjeve për automobila, orëve të murit,orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe
rekuizitave për zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për
mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe
aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë,
këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në
kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbimeve të
udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të
shitjes me pakicë, sherbimeve të shpalljeve ,shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, për
palë të treta, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, gjegjësisht
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informatave për prodhimet për konsumatorë, informata këshilluese për konsumatorë dhe
informatave shërbyese për konsumator; Shërbime të organizimit të transaksioneve
komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; Shërbime të menaxhimit të punës;
Shërbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit, rekrutim
kuadrit; Shërbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit. Shërbime të asistencës
në menaxhimin komercial dhe industrial. Ofrim të shërbimeve për palë të treta, blerje të
mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera

(111) 25556
(151) 15/10/2019
(181) 21/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1551
(591) E kuqja, e bardha, e verdha, e zeza
(732) ESSI SH.P.K LLAPUSHNIKGLLOGOVC, KS

(540)

(511) 30 Kafja,çaji,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale; mielli dhe
produktet e drithërave,buka,brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret;
Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat).
Erëzat,akulli
31 Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në
klasat tjera;kafshët e gjalla ;pemët dhe perimet e freskëta ;farat,bimët dhe lulet natyrore
;ushqimet për kafshë;malta
35 Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore,prodhimeve të
hortikulturës,prodhimeve të pylltarisë,gjërave ushqimore,preparateve për larje,preparateve
për pastrim,prodhimeve të dedikuara për pastrim ,mjeteve për
dezinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave
ushqimore (suplementeve), fishekzjareve, aparateve dhe paiisjeve elektrike,aparateve
elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike ,kompkat
disqeve ,softuerit dhe harduerit kompjuterik,paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për
kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, pajisjeve për automobila,
orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe ekuizitave për zya, librave
dhe gjërave tjera të shtypura ,mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të interiereve
,mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato,
prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të
shtratit , tekstilit për përdorim ne amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve,
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prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë,
gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes
me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltrarisë,
gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara
për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa
recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjareve, aparateve dhe pajisjeve elektrike,
aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike,
kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave,
aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për ato, pajisjeve për
automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave për
zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të
enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për
ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët,
mbulesave të shtratit ,tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë,
këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim/në kohë
të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbime të shites
me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të
pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të
dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave
që jepen pa recetë, shtesave ushqimore (suplementave) , fishekzjareve, aparateve dhe
pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve
kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim,
veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për ato,
pajisjeve për automobila, orëve të murit,orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe
rekuizitave për zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për
mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe
aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë,
këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në
kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbimeve të
udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të
shitjes me pakicë, sherbimeve të shpalljeve ,shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, për
palë të treta, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, gjegjësisht
informatave për prodhimet për konsumatorë, informata këshilluese për konsumatorë dhe
informatave shërbyese për konsumator; Shërbime të organizimit të transaksioneve
komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; Shërbime të menaxhimit të punës;
Shërbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit, rekrutim
kuadrit; Shërbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit. Shërbime të asistencës
në menaxhimin komercial dhe industrial. Ofrim të shërbimeve për palë të treta, blerje të
mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera

(111)
(151)
(181)
(210)

25578
15/10/2019
22/11/2028
KS/M/ 2018/1552

(540)
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(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(511) 12 Automobilë dhe pjesë strukturore për to

(111) 25947
(151) 03/12/2019
(181) 22/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1553
(732) EUROPCAR MOBILITY GROUP 13
ter Boulevard Berthier, 75017 Paris, FR
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 12 Automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajër apo ujë; automjete për lëvizje në ajër,
tokë apo ujë; automjete për udhëtim në tokë, ajër, hekurudhë apo ujë; automjete motorike
për përdorim në transportin e njerëzve; automobila për bartjen e mallrave; vetura motorike;
vetura për transportimin e njerëzve; vetura për transportimin e mallrave; vetura sportive;
vetura për turizëm; shtëpiza motorike; shtëpi mobile (karavane); karavane motorike;
automjete të natyrës së furgonëve; furgonë motorik; furgonë për kamping; vetura për
kamping; kamionë që janë automjete motorike për lëvizje në tokë; kamionë për
transportim; kamionë tregtar; kamionë industrial; biçikleta; motoçikleta; vagon mallrash
(kamionë); karroca transporti; autobusë
35 Reklamimin; menaxhimin e bizneseve; administrimin e bizneseve; funksionimin e
zyreve; organizimin, operimin dhe mbikqyrjen e skemave të besnikërisë dhe nxitjes;
shërbimet e reklamimit përmes internetit; prodhimin e reklamave televizive dhe radiove;
llogaritjet; ankandeve; panaireve; sondazhe të opinioneve; procesimin e të dhënave; ofrimin
e informatave të biznesit; shërbimet e marketingut; shërbimet e promovimeve; shërbimet e
menaxhimit të databazave; shërbimet e bizneseve të ofruara online nga kompjuteri databazë
apo interneti; shkruarjen e reklamave për përdorim si ëeb-faqe; analizimin e tregut;
analizimin e përgjigjeve të rklamave dhe hulumtitmit të tregut; shërbimet biznesore nga
lëmia e dhënies më qira të automjeteve; shërbimet e menaxhimit të të flotave të
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transportimit; analizimet e shpenzimeve dhe statistikave në lidhje me automjetet; kërkimet
rreth bizneseve; investigimin e bizneseve; demonstrimin e produkteve kompjuterike; dosjet
menaxhuese të kompjuterizuara; mbledhjen dhe organizimin e të dhënave në një dosje
kryesore (master file) në lëminë e reklamimeve të automobilave dhe dhënies më qira të
automjeteve; shërbimet e besnikërisë së klientëve dhe shërbimet e klubeve të klienteve, për
qëllime komerciale, promovuese dhe/apo reklamimi; organizimin e ekspozitave për qëllime
reklamimi në lidhje me dhenien me qira të automobilave dhe automjeteve; shërbimet me
pakicë në lidhje me shitjen e automjeteve dhe aparateve për udhëtim në tokë, ajër,
hekurudhë dhe ujë; informata dhe këshilla lidhur me gjitha këto shërbime
36 Shërbimet e sigurimeve; punëve financiare; punëve monetare; shërbime të kreditimit
lidhur më automjetet motorike; shërbimet financiare lidhur me automjetet motorike;
shërbime financiare për blerjen e automjeteve; ofrimi i financimeve për blerjen e
automjeteve; shërbime financiare për dhënien me lizing të automjeteve; shërbime sigurimi
lidhur me automjetet; shërbime financiare lidhur me sigurimin e automjeteve motorike;
financimi i blerjeve më qira të automjeteve; konsulencë për financimin e qirave; konsulencë
për kostot e automjeteve dhe investimeve në automjete; informata dhe këshilla lidhur me
gjitha këto shërbime
39 Transport; paketimin dhe ruajtjen e ushqimit; aranzhime të udhëtimeve; transportimi i
personave apo i mallrave (përmes ajrit, tokës apo ujit); aranzhimet e transportimit të
personave apo mallrave (përmes ajrit, tokës apo ujit); dhënien me qira të automjeteve për
lëvizje në ajër, tokë apo ujë; dhënie më qira të veturave, biçikletave, motoçikletave,
motoçikletave te vogla (skutera), veturave për kamping, kamionëve, vagonëve të mallrave,
furgonëve, karrocave transportuese, autobusëve, karvaneve; shërbime të dhënies së
veturave me lizing; aranzhime për dhënien me qira të automjeteve që lëvizin në ajër, tokë
apo ujë; dhënie më qira të pajisjeve dhe aksesorëve të automjeteve; shërbime të rezervimit
të transportit dhe automjeteve; shërbime të shoferit; dhënie me qira të automjeteve që
voziten nga shoferë; veturat që ndahen me të tjerët; furgon që ndahen me të tjerët; bicikleta
që ndahen me të tjerët; bashkim i makinave; bashkim i motorreve te vegjel (skutereve),
shërbime të menaxhimit të flotave të transportimit; shërbime të ngarkimit dhe transportit të
mallrave; shërbime të korrierit (porosive apo mallrave); shërbime të tërheqjes së
automjeteve; angazhimin e automjeteve të transportit; informata dhe këshilla lidhur me
gjitha këto shërbime

(111) 25949
(151) 03/12/2019
(181) 22/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1554
(732) EUROPCAR MOBILITY GROUP 13
ter Boulevard Berthier, 75017 Paris, FR
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)
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(511) 12 Automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajër apo ujë; automjete për lëvizje në ajër,
tokë apo ujë; automjete për udhëtim në tokë, ajër, hekurudhë apo ujë; automjete motorike
për përdorim në transportin e njerëzve; automobila për bartjen e mallrave; vetura motorike;
vetura për transportimin e njerëzve; vetura për transportimin e mallrave; vetura sportive;
vetura për turizëm; shtëpiza motorike; shtëpi mobile (karavane); karavane motorike;
automjete të natyrës së furgonëve; furgonë motorik; furgonë për kamping; vetura për
kamping; kamionë që janë automjete motorike për lëvizje në tokë; kamionë për
transportim; kamionë tregtar; kamionë industrial; biçikleta; motoçikleta; vagon mallrash
(kamionë); karroca transporti; autobusë
35 Reklamimin; menaxhimin e bizneseve; administrimin e bizneseve; funksionimin e
zyreve; organizimin, operimin dhe mbikqyrjen e skemave të besnikërisë dhe nxitjes;
shërbimet e reklamimit përmes internetit; prodhimin e reklamave televizive dhe radiove;
llogaritjet; ankandeve; panaireve; sondazhe të opinioneve; procesimin e të dhënave; ofrimin
e informatave të biznesit; shërbimet e marketingut; shërbimet e promovimeve; shërbimet e
menaxhimit të databazave; shërbimet e bizneseve të ofruara online nga kompjuteri databazë
apo interneti; shkruarjen e reklamave për përdorim si ëeb-faqe; analizimin e tregut;
analizimin e përgjigjeve të rklamave dhe hulumtitmit të tregut; shërbimet biznesore nga
lëmia e dhënies më qira të automjeteve; shërbimet e menaxhimit të të flotave të
transportimit; analizimet e shpenzimeve dhe statistikave në lidhje me automjetet; kërkimet
rreth bizneseve; investigimin e bizneseve; demonstrimin e produkteve kompjuterike; dosjet
menaxhuese të kompjuterizuara; mbledhjen dhe organizimin e të dhënave në një dosje
kryesore (master file) në lëminë e reklamimeve të automobilave dhe dhënies më qira të
automjeteve; shërbimet e besnikërisë së klientëve dhe shërbimet e klubeve të klienteve, për
qëllime komerciale, promovuese dhe/apo reklamimi; organizimin e ekspozitave për qëllime
reklamimi në lidhje me dhenien me qira të automobilave dhe automjeteve; shërbimet me
pakicë në lidhje me shitjen e automjeteve dhe aparateve për udhëtim në tokë, ajër,
hekurudhë dhe ujë; informata dhe këshilla lidhur me gjitha këto shërbime
36 Shërbimet e sigurimeve; punëve financiare; punëve monetare; shërbime të kreditimit
lidhur më automjetet motorike; shërbimet financiare lidhur me automjetet motorike;
shërbime financiare për blerjen e automjeteve; ofrimi i financimeve për blerjen e
automjeteve; shërbime financiare për dhënien me lizing të automjeteve; shërbime sigurimi
lidhur me automjetet; shërbime financiare lidhur me sigurimin e automjeteve motorike;
financimi i blerjeve më qira të automjeteve; konsulencë për financimin e qirave; konsulencë
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për kostot e automjeteve dhe investimeve në automjete; informata dhe këshilla lidhur me
gjitha këto shërbime
39 Transport; paketimin dhe ruajtjen e ushqimit; aranzhime të udhëtimeve; transportimi i
personave apo i mallrave (përmes ajrit, tokës apo ujit); aranzhimet e transportimit të
personave apo mallrave (përmes ajrit, tokës apo ujit); dhënien me qira të automjeteve për
lëvizje në ajër, tokë apo ujë; dhënie më qira të veturave, biçikletave, motoçikletave,
motoçikletave te vogla (skutera), veturave për kamping, kamionëve, vagonëve të mallrave,
furgonëve, karrocave transportuese, autobusëve, karvaneve; shërbime të dhënies së
veturave me lizing; aranzhime për dhënien me qira të automjeteve që lëvizin në ajër, tokë
apo ujë; dhënie më qira të pajisjeve dhe aksesorëve të automjeteve; shërbime të rezervimit
të transportit dhe automjeteve; shërbime të shoferit; dhënie me qira të automjeteve që
voziten nga shoferë; veturat që ndahen me të tjerët; furgon që ndahen me të tjerët; bicikleta
që ndahen me të tjerët; bashkim i makinave; bashkim i motorreve te vegjel (skutereve),
shërbime të menaxhimit të flotave të transportimit; shërbime të ngarkimit dhe transportit të
mallrave; shërbime të korrierit (porosive apo mallrave); shërbime të tërheqjes së
automjeteve; angazhimin e automjeteve të transportit; informata dhe këshilla lidhur me
gjitha këto shërbime

(111) 25549
(151) 14/10/2019
(181) 22/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1555
(732) ABIOGEN PHARMA S.p.A. Via
Meucci, 36-56121 Ospedaletto, Pisa (PI) , IT
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime
mjekësore; ushqime dhe substanca dietale të adaptuara për përdorim mjekësor dhe
veterinar; ushqim për bebe; shtesa dietale për njerëz dhe kafshë; leokoplaste; materiale për
lidhje; materiale për rregullimin e dhëmbëve; dyll dentar; dezinfektues; shtesa ushqimore,
shtesa me vitamina; paisje mjekësore (substanca); paisje mjekësore për klasën e I, II, III

(111) 25548
(151) 14/10/2019
(181) 22/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1556
(732) ABIOGEN PHARMA S.p.A. Via
Meucci, 36-56121 Ospedaletto, Pisa (PI) , IT
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC

(540)
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Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(511) 5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime
mjekësore; ushqime dhe substanca dietale të adaptuara për përdorim mjekësor dhe
veterinar; ushqim për bebe; shtesa dietale për njerëz dhe kafshë; leokoplaste; materiale për
lidhje; materiale për rregullimin e dhëmbëve; dyll dentar; dezinfektues; shtesa ushqimore,
shtesa me vitamina; paisje mjekësore (substanca); paisje mjekësore për klasën e I, II, III

(111) 25783
(151) 08/11/2019
(181) 22/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1557
(526) ESTHETIC DENTISTRY
(591) e arit
(732) “UNIQUE Esthetic Dentistry” L.L.C.
Mati 1, Blloku A 16, Kati Përdhes, KS
(740) Shita & Associates L.L.C. Anton Cetta
5a, Prishtine

(540)

(511) 44 Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për
njerëzit dhe kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore

220

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(111) 25787
(151) 08/11/2019
(181) 22/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1558
(732) “UNIQUE Esthetic Dentistry” L.L.C.
Mati 1, Blloku A 16, Kati Përdhes, KS
(740) Shita & Associates L.L.C. Anton Cetta
5a, Prishtine

(540) UNIQUE Esthetic Dentsitry

(511) 44 Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për
njerëzit dhe kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore

(111) 25372
(151) 11/09/2019
(181) 23/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1559
(732) BASF Agro B.V. Arnhem (NL),
Zweigniederlassung Freienbach
Huobstrasse 3 Pfäffikon SZ, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) FABAN

(511) 1 Kimikate të përdorura në agrokulturë, horticulture dhe pylltari, veçanarisht
përgatitjet fortifikuese të bimëve, preparate kimike dhe / ose biologjike për menaxhimin e
stresit në bimë, përgatitjet për rregullimin e rritjes së bimëve, preparatet kimike për
trajtimin e farave; surfaktant.
2 Preparate për shkatërrimin dhe luftimin e parazitëve; insekticide, fungicide, herbicide,
pesticide.

(111) 25373
(151) 13/09/2019
(181) 23/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1560
(300) UK00003347993 24/10/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House, 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.

(540) NEO CREAMY TOBACCO
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"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 34 Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të
duhanit (jo për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur;
artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së
duhanit

(111) 25599
(151) 16/10/2019
(181) 23/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1561
(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. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 33 Uiski

(111) 25732
(151) 25/10/2019
(181) 26/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1562
(732) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250
64293 Darmstadt, DE
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5,

(540) ALUETTA

(511) 5 Preparate farmaceutika
10 Aparate dhe instrumente medicinale
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(111) 26007
(151) 18/12/2019
(181) 26/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1563
(591) Ari Kafe Verdh
(732) Avdi Ramushi, Princesha Palace
SH.P.K Babush I Muhagjerve Lipjan, KS

(540)

(511) 41 Argetim dhe Aktivitete Kulurore
43 Sherbimet per sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim perkoheshem, Sherbime
Hoteliere, Sherbime ushqimore dhe pije, Vetsherbim, Restaurant, mini bar, Sherbime
Moteli

(111) 25791
(151) 12/11/2019
(181) 26/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1564
(591) E VERDHË, E BARDHË, E
GJELBËR
(732) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA,
AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER,
TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde
ESKİŞEHİR, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 29 Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produket të përpunuara mishi. Bishtajore të
thara. Supa, bulone. Ulli të përpunuar, pastë ullijsh. Qumsht me prejardhje kafshësh;
Qumsht me prejardhje bimësh; produkte qumshti; gjalpë. Vajra ushqimore. Pemë dhe
perime të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastë domatesh. Ara
të përgatitura dhe fruta të thara si meze. Derdhje (lyerje) lajthish dhe gjalpë lajthish; tahin
(hallvë nga farat e susamit). Vezë dhe vezë pluhur. Çipse patatesh
30 Kafe, kakao; pije me bazë të kakaos ose kafes, pije me bazë çokollate. Pasta,
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të mbushura, petë. Pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe
çokollate; bukë, simite (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe (gjevrek
turku), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsirë turke), pite, torte, baklavë (ëmbëlsirë turke e
mbështjellur me sherbet), kadaif (ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsira me bazë
brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, kazandibi (puding turku), puding orizi,
keskul (puding turku). Mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore.
Erëza për gjëra ushqimore, vanilie (pluhur), mëlmesa, salca (erëza), salca domatesh. Maja,
pluhur për pjekje (maja). Miell, bullgur, nisheste për ushqim. Sheqer, kube sheqeri, sheqer
pluhur. Çaj, çaj i ftohtë. Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore. Çamçakëz. Akullore,
akull i ngrënshëm. Kripë. Cereale (farëra) bazë ushqimor si meze, kokoshka, tërshërë e
grimcuar, çipse misri, cerealie për kafjall, grurë i përpunuar për konsumim nga njerzit, elb i
grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerzit, thekër i
përpunuar për konsum nga njerzit, oriz. Melasë për ushqim
35 Të bërit bashk, për dobi të tjerëve të mallrave të ndryshëm posaqërisht, mishit, peshkut,
shpendëve dhe gjahut; produkeve të përpunuara mishit. Bishtajoreve të thara. Supave,
bulone, ullijve të përpunuar, pastave të ullijve, qumshtit me prejardhje nga kafshët;
qumshtit me prejardhje bimore; produkteve të qumshtit; gjalpit, vajrave ushqimore; pemëve
dhe perimeve të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastave nga
domatet, arave të përgatitura dhe frutave të thara si meze; derdhjeve (lyerje) nga lajthitë dhe
gjalpit nga lajthitë; tahinës (hallvës nga farat e susamit); vezëve dhe vezëve pluhur; çipseve
nga patatet; kafes, kakaos; pijeve me bazë të kakaos ose kafes, pijeve me bazë çokollate;
pastave, të mbushura, petave, pastave dhe pjekurinave me bazë mielli; deserteve me bazë
mielli dhe çokollate; bukës, simiteve (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe
(gjevrek turku), piteve, sanduiçeve, katmerit (ëmbëlsirë turke), piteve, torteve, baklavës
(ëmbëlsirë me bazë brumi dhe e mbështjellur me sherbet), kadaifit (ëmbëlsirë turke me
bazë brumi); ëmbëlsirave me bazë brumi të veshura me sherbet; pudingjeve, kustardës,
kazandibit (puding turku), pudingut nga orizi, keskulit (puding turku); mjaltit, hojeve për
konsum nga njerzit, propolisit për qëllime ushqimore; erëzave për gjëra ushqimore, vanilies
(pluhur), mëlmesave, salca (erëza), salcave nga domatet. majas, pluhurit për pjekje (maja).
miellit, bullgurit, nishestes për ushqim; sheqerit, kubeve të sheqerit, sheqerit pluhur; çajit,
çajit i ftohtë; ëmbëlsirave, çokollatës, biskotave, krekerëve, naforeve; çamçakëzit,
akulloreve, akullit të ngrënshëm; kripës; cerealeve (farërave) bazë ushqimore si meze,
kokoshkave, tërshërës së grimcuar, çipseve nga misri, cerealieve për kafjall, grurit të
përpunuart për konsumim nga njerzit, elbit të grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërës
të përpunuar për konsumim nga njerzit, thekrrës të përpunuar për konsum nga njerzit,
orizit; melasës për ushqim duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto
mallra, këto shërbime janë të mundshme nëpërmjet shitjes me pakicë, shumicë, si dhe
nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet porosisë me katalog

(111)
(151)
(181)
(210)

25794
12/11/2019
26/11/2028
KS/M/ 2018/1565

(540) PEYMAN NUTZZ
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(732) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA,
AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER,
TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde
ESKİŞEHİR, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë
(511) 29 Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produket të përpunuara mishi. Bishtajore të
thara. Supa, bulone. Ulli të përpunuar, pastë ullijsh. Qumsht me prejardhje kafshësh;
Qumsht me prejardhje bimësh; produkte qumshti; gjalpë. Vajra ushqimore. Pemë dhe
perime të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastë domatesh. Ara
të përgatitura dhe fruta të thara si meze. Derdhje (lyerje) lajthish dhe gjalpë lajthish; tahin
(hallvë nga farat e susamit). Vezë dhe vezë pluhur. Çipse patatesh
30 Kafe, kakao; pije me bazë të kakaos ose kafes, pije me bazë çokollate. Pasta,
të mbushura, petë. Pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe
çokollate; bukë, simite (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe (gjevrek
turku), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsirë turke), pite, torte, baklavë (ëmbëlsirë turke e
mbështjellur me sherbet), kadaif (ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsira me bazë
brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, kazandibi (puding turku), puding orizi,
keskul (puding turku). Mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore.
Erëza për gjëra ushqimore, vanilie (pluhur), mëlmesa, salca (erëza), salca domatesh. Maja,
pluhur për pjekje (maja). Miell, bullgur, nisheste për ushqim. Sheqer, kube sheqeri, sheqer
pluhur. Çaj, çaj i ftohtë. Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore. Çamçakëz. Akullore,
akull i ngrënshëm. Kripë. Cereale (farëra) bazë ushqimor si meze, kokoshka, tërshërë e
grimcuar, çipse misri, cerealie për kafjall, grurë i përpunuar për konsumim nga njerzit, elb i
grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerzit, thekër i
përpunuar për konsum nga njerzit, oriz. Melasë për ushqim
35 Kafe, kakao; pije me bazë të kakaos ose kafes, pije me bazë çokollate. Pasta,
të mbushura, petë. Pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe
çokollate; bukë, simite (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe (gjevrek
turku), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsirë turke), pite, torte, baklavë (ëmbëlsirë turke e
mbështjellur me sherbet), kadaif (ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsira me bazë
brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, kazandibi (puding turku), puding orizi,
keskul (puding turku). Mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore.
Erëza për gjëra ushqimore, vanilie (pluhur), mëlmesa, salca (erëza), salca domatesh. Maja,
pluhur për pjekje (maja). Miell, bullgur, nisheste për ushqim. Sheqer, kube sheqeri, sheqer
pluhur. Çaj, çaj i ftohtë. Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore. Çamçakëz. Akullore,
akull i ngrënshëm. Kripë. Cereale (farëra) bazë ushqimor si meze, kokoshka, tërshërë e
grimcuar, çipse misri, cerealie për kafjall, grurë i përpunuar për konsumim nga njerzit, elb i
grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerzit, thekër i
përpunuar për konsum nga njerzit, oriz. Melasë për ushqim

225

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(111) 25827
(151) 13/11/2019
(181) 26/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1566
(732) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA,
AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER,
TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde
ESKİŞEHİR, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) PEYMAN DORLEO

(511) 29 Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produket të përpunuara mishi. Bishtajore të
thara. Supa, bulone. Ulli të përpunuar, pastë ullijsh. Qumsht me prejardhje kafshësh;
Qumsht me prejardhje bimësh; produkte qumshti; gjalpë. Vajra ushqimore. Pemë dhe
perime të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastë domatesh. Ara
të përgatitura dhe fruta të thara si meze. Derdhje (lyerje) lajthish dhe gjalpë lajthish; tahin
(hallvë nga farat e susamit). Vezë dhe vezë pluhur. Çipse patatesh
30 Kafe, kakao; pije me bazë të kakaos ose kafes, pije me bazë çokollate. Pasta,
të mbushura, petë. Pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe
çokollate; bukë, simite (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe (gjevrek
turku), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsirë turke), pite, torte, baklavë (ëmbëlsirë turke e
mbështjellur me sherbet), kadaif (ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsira me bazë
brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, kazandibi (puding turku), puding orizi,
keskul (puding turku). Mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore.
Erëza për gjëra ushqimore, vanilie (pluhur), mëlmesa, salca (erëza), salca domatesh. Maja,
pluhur për pjekje (maja). Miell, bullgur, nisheste për ushqim. Sheqer, kube sheqeri, sheqer
pluhur. Çaj, çaj i ftohtë. Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore. Çamçakëz. Akullore,
akull i ngrënshëm. Kripë. Cereale (farëra) bazë ushqimor si meze, kokoshka, tërshërë e
grimcuar, çipse misri, cerealie për kafjall, grurë i përpunuar për konsumim nga njerzit, elb i
grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerzit, thekër i
përpunuar për konsum nga njerzit, oriz. Melasë për ushqim
35 Të bërit bashk, për dobi të tjerëve të mallrave të ndryshëm posaqërisht, mishit, peshkut,
shpendëve dhe gjahut; produkeve të përpunuara mishit. Bishtajoreve të thara. Supave,
bulone, ullijve të përpunuar, pastave të ullijve, qumshtit me prejardhje nga kafshët;
qumshtit me prejardhje bimore; produkteve të qumshtit; gjalpit, vajrave ushqimore; pemëve
dhe perimeve të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastave nga
domatet, arave të përgatitura dhe frutave të thara si meze; derdhjeve (lyerje) nga lajthitë dhe
gjalpit nga lajthitë; tahinës (hallvës nga farat e susamit); vezëve dhe vezëve pluhur; çipseve
nga patatet; kafes, kakaos; pijeve me bazë të kakaos ose kafes, pijeve me bazë çokollate;
pastave, të mbushura, petave, pastave dhe pjekurinave me bazë mielli; deserteve me bazë
mielli dhe çokollate; bukës, simiteve (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe
(gjevrek turku), piteve, sanduiçeve, katmerit (ëmbëlsirë turke), piteve, torteve, baklavës
(ëmbëlsirë me bazë brumi dhe e mbështjellur me sherbet), kadaifit (ëmbëlsirë turke me
bazë brumi); ëmbëlsirave me bazë brumi të veshura me sherbet; pudingjeve, kustardës,
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kazandibit (puding turku), pudingut nga orizi, keskulit (puding turku); mjaltit, hojeve për
konsum nga njerzit, propolisit për qëllime ushqimore; erëzave për gjëra ushqimore, vanilies
(pluhur), mëlmesave, salca (erëza), salcave nga domatet. majas, pluhurit për pjekje (maja).
miellit, bullgurit, nishestes për ushqim; sheqerit, kubeve të sheqerit, sheqerit pluhur; çajit,
çajit i ftohtë; ëmbëlsirave, çokollatës, biskotave, krekerëve, naforeve; çamçakëzit,
akulloreve, akullit të ngrënshëm; kripës; cerealeve (farërave) bazë ushqimore si meze,
kokoshkave, tërshërës së grimcuar, çipseve nga misri, cerealieve për kafjall, grurit të
përpunuart për konsumim nga njerzit, elbit të grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërës
të përpunuar për konsumim nga njerzit, thekrrës të përpunuar për konsum nga njerzit,
orizit; melasës për ushqim duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto
mallra, këto shërbime janë të mundshme nëpërmjet shitjes me pakicë, shumicë, si dhe
nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet porosisë me katalog

(111) 25804
(151) 12/11/2019
(181) 26/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1567
(732) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA,
AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER,
TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde
ESKİŞEHİR, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) PEYMAN ÇITLIYO

(511) 29 Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produket të përpunuara mishi. Bishtajore të
thara. Supa, bulone. Ulli të përpunuar, pastë ullijsh. Qumsht me prejardhje kafshësh;
Qumsht me prejardhje bimësh; produkte qumshti; gjalpë. Vajra ushqimore. Pemë dhe
perime të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastë domatesh. Ara
të përgatitura dhe fruta të thara si meze. Derdhje (lyerje) lajthish dhe gjalpë lajthish; tahin
(hallvë nga farat e susamit). Vezë dhe vezë pluhur. Çipse patatesh
30 Kafe, kakao; pije me bazë të kakaos ose kafes, pije me bazë çokollate. Pasta,
të mbushura, petë. Pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe
çokollate; bukë, simite (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe (gjevrek
turku), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsirë turke), pite, torte, baklavë (ëmbëlsirë turke e
mbështjellur me sherbet), kadaif (ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsira me bazë
brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, kazandibi (puding turku), puding orizi,
keskul (puding turku). Mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore.
Erëza për gjëra ushqimore, vanilie (pluhur), mëlmesa, salca (erëza), salca domatesh. Maja,
pluhur për pjekje (maja). Miell, bullgur, nisheste për ushqim. Sheqer, kube sheqeri, sheqer
pluhur. Çaj, çaj i ftohtë. Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore. Çamçakëz. Akullore,
akull i ngrënshëm. Kripë. Cereale (farëra) bazë ushqimor si meze, kokoshka, tërshërë e
grimcuar, çipse misri, cerealie për kafjall, grurë i përpunuar për konsumim nga njerzit, elb i
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grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerzit, thekër i
përpunuar për konsum nga njerzit, oriz. Melasë për ushqim
35 Të bërit bashk, për dobi të tjerëve të mallrave të ndryshëm posaqërisht, mishit, peshkut,
shpendëve dhe gjahut; produkeve të përpunuara mishit. Bishtajoreve të thara. Supave,
bulone, ullijve të përpunuar, pastave të ullijve, qumshtit me prejardhje nga kafshët;
qumshtit me prejardhje bimore; produkteve të qumshtit; gjalpit, vajrave ushqimore; pemëve
dhe perimeve të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastave nga
domatet, arave të përgatitura dhe frutave të thara si meze; derdhjeve (lyerje) nga lajthitë dhe
gjalpit nga lajthitë; tahinës (hallvës nga farat e susamit); vezëve dhe vezëve pluhur; çipseve
nga patatet; kafes, kakaos; pijeve me bazë të kakaos ose kafes, pijeve me bazë çokollate;
pastave, të mbushura, petave, pastave dhe pjekurinave me bazë mielli; deserteve me bazë
mielli dhe çokollate; bukës, simiteve (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe
(gjevrek turku), piteve, sanduiçeve, katmerit (ëmbëlsirë turke), piteve, torteve, baklavës
(ëmbëlsirë me bazë brumi dhe e mbështjellur me sherbet), kadaifit (ëmbëlsirë turke me
bazë brumi); ëmbëlsirave me bazë brumi të veshura me sherbet; pudingjeve, kustardës,
kazandibit (puding turku), pudingut nga orizi, keskulit (puding turku); mjaltit, hojeve për
konsum nga njerzit, propolisit për qëllime ushqimore; erëzave për gjëra ushqimore, vanilies
(pluhur), mëlmesave, salca (erëza), salcave nga domatet. majas, pluhurit për pjekje (maja).
miellit, bullgurit, nishestes për ushqim; sheqerit, kubeve të sheqerit, sheqerit pluhur; çajit,
çajit i ftohtë; ëmbëlsirave, çokollatës, biskotave, krekerëve, naforeve; çamçakëzit,
akulloreve, akullit të ngrënshëm; kripës; cerealeve (farërave) bazë ushqimore si meze,
kokoshkave, tërshërës së grimcuar, çipseve nga misri, cerealieve për kafjall, grurit të
përpunuart për konsumim nga njerzit, elbit të grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërës
të përpunuar për konsumim nga njerzit, thekrrës të përpunuar për konsum nga njerzit,
orizit; melasës për ushqim duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto
mallra, këto shërbime janë të mundshme nëpërmjet shitjes me pakicë, shumicë, si dhe
nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet porosisë me katalog

(111) 25802
(151) 12/11/2019
(181) 26/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1568
(732) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA,
AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER,
TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde
ESKİŞEHİR, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) PEYMAN BAHÇEDEN

(511) 29 Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produket të përpunuara mishi. Bishtajore të
thara. Supa, bulone. Ulli të përpunuar, pastë ullijsh. Qumsht me prejardhje kafshësh;
Qumsht me prejardhje bimësh; produkte qumshti; gjalpë. Vajra ushqimore. Pemë dhe
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perime të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastë domatesh. Ara
të përgatitura dhe fruta të thara si meze. Derdhje (lyerje) lajthish dhe gjalpë lajthish; tahin
(hallvë nga farat e susamit). Vezë dhe vezë pluhur. Çipse patatesh
30 Kafe, kakao; pije me bazë të kakaos ose kafes, pije me bazë çokollate. Pasta,
të mbushura, petë. Pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe
çokollate; bukë, simite (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe (gjevrek
turku), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsirë turke), pite, torte, baklavë (ëmbëlsirë turke e
mbështjellur me sherbet), kadaif (ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsira me bazë
brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, kazandibi (puding turku), puding orizi,
keskul (puding turku). Mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore.
Erëza për gjëra ushqimore, vanilie (pluhur), mëlmesa, salca (erëza), salca domatesh. Maja,
pluhur për pjekje (maja). Miell, bullgur, nisheste për ushqim. Sheqer, kube sheqeri, sheqer
pluhur. Çaj, çaj i ftohtë. Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore. Çamçakëz. Akullore,
akull i ngrënshëm. Kripë. Cereale (farëra) bazë ushqimor si meze, kokoshka, tërshërë e
grimcuar, çipse misri, cerealie për kafjall, grurë i përpunuar për konsumim nga njerzit, elb i
grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerzit, thekër i
përpunuar për konsum nga njerzit, oriz. Melasë për ushqim
35 Të bërit bashk, për dobi të tjerëve të mallrave të ndryshëm posaqërisht, mishit, peshkut,
shpendëve dhe gjahut; produkeve të përpunuara mishit. Bishtajoreve të thara. Supave,
bulone, ullijve të përpunuar, pastave të ullijve, qumshtit me prejardhje nga kafshët;
qumshtit me prejardhje bimore; produkteve të qumshtit; gjalpit, vajrave ushqimore; pemëve
dhe perimeve të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastave nga
domatet, arave të përgatitura dhe frutave të thara si meze; derdhjeve (lyerje) nga lajthitë dhe
gjalpit nga lajthitë; tahinës (hallvës nga farat e susamit); vezëve dhe vezëve pluhur; çipseve
nga patatet; kafes, kakaos; pijeve me bazë të kakaos ose kafes, pijeve me bazë çokollate;
pastave, të mbushura, petave, pastave dhe pjekurinave me bazë mielli; deserteve me bazë
mielli dhe çokollate; bukës, simiteve (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe
(gjevrek turku), piteve, sanduiçeve, katmerit (ëmbëlsirë turke), piteve, torteve, baklavës
(ëmbëlsirë me bazë brumi dhe e mbështjellur me sherbet), kadaifit (ëmbëlsirë turke me
bazë brumi); ëmbëlsirave me bazë brumi të veshura me sherbet; pudingjeve, kustardës,
kazandibit (puding turku), pudingut nga orizi, keskulit (puding turku); mjaltit, hojeve për
konsum nga njerzit, propolisit për qëllime ushqimore; erëzave për gjëra ushqimore, vanilies
(pluhur), mëlmesave, salca (erëza), salcave nga domatet. majas, pluhurit për pjekje (maja).
miellit, bullgurit, nishestes për ushqim; sheqerit, kubeve të sheqerit, sheqerit pluhur; çajit,
çajit i ftohtë; ëmbëlsirave, çokollatës, biskotave, krekerëve, naforeve; çamçakëzit,
akulloreve, akullit të ngrënshëm; kripës; cerealeve (farërave) bazë ushqimore si meze,
kokoshkave, tërshërës së grimcuar, çipseve nga misri, cerealieve për kafjall, grurit të
përpunuart për konsumim nga njerzit, elbit të grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërës
të përpunuar për konsumim nga njerzit, thekrrës të përpunuar për konsum nga njerzit,
orizit; melasës për ushqim duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto
mallra, këto shërbime janë të mundshme nëpërmjet shitjes me pakicë, shumicë, si dhe
nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet porosisë me katalog
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(111) 25389
(151) 27/09/2019
(181) 26/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1569
(732) RAUCH Fruchtsäfte GmbH
Langgasse 1 , 6830 Rankweil, AT
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 30 Kafja, çaji, kakao dhe kafe artificiale; Pijet me bazë kafeje; Pije çaji; Çokolatë
për pirje; Pijet me bazë kakao; Pijet me bazë kafeje, me bazë çaji dhe/ose me bazë kakao;
Pije kafeje me qumësht; pije me bazë kafe me qumësht; Kapuqino; Makiato; Late-makiato;
Kafe e ftohte; Orizi; Tapioka dhe sagu; Mielli dhe preparatet e bëra nga drithërat; Ushqime
të buta; Bukë, brumëra dhe ëmbëlsira; Ëmbëlsira; Ëmbëlsira; Pralina dhe ëmbëlsirat;
Çokolata dhe produkte çokollate; Akujt për ushqim; Akullore; Sheqeri, mjalti, melasë;
Tharmi, pluhur për pjekje; Kripë; Mustardë; Uthull, Salcat (melmesat); Mëlmesa për
marinim; Salcat e frutave; Salcat e domates; Erëza; Akulli; Sanduiçët; Sushi; Maki;
Aromatizues për ushqim; Çaj i ftohte; pije të bëra në bazë të çajit, çokollatës, kakaos ose
kafes; Pijet me bazë çaji me aromatizues të frutave ose aromë frutash; Çajra frutash; Çajra
të frutave që përmbajnë limon dhe /ose aromatizuan me lulelakër; Çajra me fruta që
përmbajnë pjeshkë dhe /ose aromatizohen me mjaltë; Pije me aromë të bazuar në ujë dhe
çaj; Pijet me aromë të çajit; Pijet me bazë çaji
32 Birra; Shendi; Ujërat minerale dhe ujërat e gazuar; Pije jo alkoolike; Pijet
joalkoolike që përmbajnë lëng molle; Lëngjet; Pije frutash dhe lëngje frutash; Lëng molle;
Nektarët; Nektarë frutash; Pijet e nektarit të frutave; Lëngjet e perimeve, pije të perimeve
dhe lëngje perimesh [pije]; Shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije; Pije Energjike;
Pije Energjike; Limonatat; Pijet joalkoolike, në veçanti të aromatizuara me fruta; Pije jo
alkoolike, në veçanti pije të aromatizuara me fruta; Pije ose fruta te përziera me qumësht,
jogurt ose akullore; Pijet e aromatizuara në bazë të ujit dhe/ose ekstrakteve të çajit; Pije me
bazë uji; Lëng kokosi; Ujë kokosi; Lëng domatesh; Pije jo alkoolike me lëng frutash;
Ekstrakte frutore jo-alkoolike; Koncentrate të lëngjëve të frutave; Koktej, jo-alkoolike; Pije
izotike; Pijet sportive; Pijet që përmbajnë vitamina (jo për qëllime mjekësore); Pije jo
alkoolike me përbërës të kafesë ose aromatizues kafeje, pije joalkolike energjike me
përbërës të kafesë ose aromatizues kafeje; Must (lëng frutash te prera); Aperitivë
joalkoolikë; Pijet jo alkoolike të përbërë nga lëngu i kokosit ose uji i kokosit ose që
përmbajnë lëngë të aromatizuar të kokosit ose aromatizues të kokosit; Pije nga hirra; Pije jo
alkoolike me aromë frutash; Pijet joalkoolike që përmbajnë pemë ose ekstrakte frutash;
Shurupe për pije; Shurupe frutash dhe preparate të tjera jo-alkoolike të frutave për të bërë
pije joalkolike; Verë me gaz joalkoolike; Pije jo alkoolike të aromatizuara me çaj; Pije jo
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alkoolike te aromatizuara me kafe; Pijet joalkoolike që përmbajnë çaj ose ekstrakte çaji;
Pijet joalkoolike që përmbajnë kafe ose ekstrakte kafeje; Pije jo alkoolike që përmbajnë
aromatizues çaji ose kafeje

(111) 25527
(151) 14/10/2019
(181) 26/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1570
(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) MAGGI

(511) 29 Perimet të konservuara, të ngrira, të thata ose të gatuara; patate të konservuara, të
ngrira, të thata ose të gatuara, kërpudha të konservuara, të thata ose të gatuara, kafshë
gjahu, peshk dhe produkte ushqimore nga deti, të gjitha këto produkte në formë
ekstrakteve, supave, pelte, shtresave, të konservuara, enëve të gatimit, të ngrira ose
dehidratuara; enë e gatimi me bazë për perime, patate, fruta, mishi, shpezëve, peshqve dhe
produkteve ushqimore nga deti; vajra dhe yndyrna ushqimore; supa, koncentrat i supave,
preparate për përgatitjen e supave, supa, kube bouillon , bouillon, gjithashtu në formë kubi,
në formë tablete ose në formë pluhuri, preparate për të bërë e bouillon , koncentrat
broths(lëng mishi) koncentruar; qumësht oriz për qëllime gatimi
30 Miell, bukë, maja, pastë; oriz, pasta, nudles( pasta prej brumit); prodhimet ushqimore
të bëra nga orizi, mielli, mielli i tërshërës ose mielli i drithërave, gjithashtu në formën të
enëve të gatimit; salca; salce soje; keqap prej domateve; produktet për aromatizim ose
erëza të produkteve ushqimore, erëza ushqimore, kondiment(erëza), salcat e sallatës,
majonezë; mustardë; uthull; fara të përpunuara për përdorim si erëza

(111) 25526
(151) 14/10/2019
(181) 26/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1571
(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)

THOMY

(511) 29 Perimet të konservuara, të ngrira, të thata ose të gatuara; patate të konservuara, të
ngrira, të thata ose të gatuara, kërpudha të konservuara, të thata ose të gatuara, kafshë
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gjahu, peshk dhe produkte ushqimore nga deti, të gjitha këto produkte në formë
ekstrakteve, supave, pelte, shtresave, të konservuara, enëve të gatimit, të ngrira ose
dehidratuara; enë e gatimi me bazë për perime, patate, fruta, mishi, shpezëve, peshqve dhe
produkteve ushqimore nga deti; vajra dhe yndyrna ushqimore; supa, koncentrat i supave,
preparate për përgatitjen e supave, supa, kube bouillon , bouillon, gjithashtu në formë kubi,
në formë tablete ose në formë pluhuri, preparate për të bërë e bouillon , koncentrat
broths(lëng mishi) koncentruar; qumësht oriz për qëllime gatimi
30 Miell, bukë, maja, pastë; oriz, pasta, nudles( pasta prej brumit); prodhimet ushqimore
të bëra nga orizi, mielli, mielli i tërshërës ose mielli i drithërave, gjithashtu në formën të
enëve të gatimit; salca; salce soje; keqap prej domateve; produktet për aromatizim ose
erëza të produkteve ushqimore, erëza ushqimore, kondiment(erëza), salcat e sallatës,
majonezë; mustardë; uthull; fara të përpunuara për përdorim si erëza

(111) 25833
(151) 14/11/2019
(181) 27/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1572
(591) e kaltër e mbylltë (teget) dhe e
portokallt
(732) “GURMANIA” J.S.C. Rr. Gustav
Majer nr. 5, Prishtinë, KS
(740) Shita & Associates L.L.C. Anton Cetta
5a, Prishtine

(540)

(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(111) 25448
(151) 10/10/2019
(181) 27/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1574
(591) E zeze
(732) " evroenergie " L.L.C. Rexhep Mala
nr.33, 10000 Prishtinë, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 18 Lëkur dhe imitime të lëkurës; materiale të bëra prej lëkure dhe imitimeve të
lëkurës (të përfshira në këtë klasë); çanta, në veçanti valixhe për udhëtim; valixhe të
përfshira në këtë klasë, çanta të vogla, çantë udhëtimi, valixhe sportive, valixhe mbajtëse
dhe valixhe shpine; torbë udhëtimi, torbë mbajtëse; çanta dore, çanta shkolle, kuleta xhepi
24 Tekstil dhe mallra prej tekstili (të përfshira në këtë klasë); peshqirë prej tekstilit;
batanije, gjegjësisht batanije për udhëtim, batanije prej leshi, batanije prej leshit të bagëtive;
Thasë për fjetje për alpinizëm dhe kamping
25 Veshje; këpucë; kapela; artikujt e veshjeve të sipërme; veshje të brendshme;veshje
sportive; veshje për lindje; veshje të rastit pallto; këmisha, këmisha me mëngë; këmisha
polo; këmisha sportive, këmisha me mëngë të shkurta; xhaketa; xhemper; triko (xhaketë e
thurur); maica për djersë; artikuj të trikotazhit; maica;veshje për djersë; maica; pantollona;
pantallona sporti; xhinse; dollakë (veshje trupi);pantallona të shkurtra; funde; fustane;
kostume dhe uniforma për mbeshtetje të skuadrave; veshje sportive; kapele sportive;
këpucë sportive; atlete sportive; veshje gjimnastike; rrobat e plazhit; këpucë plazhi; veshje
noti; rroba noti; rroba për banjo dhe veshje për banjo; çizme, këpucë dhe pantofla; kapele;
kapele; veshore; shall i gjatë për femra; doreza; shalle dhe shalle te gjëra; rripa (shirit) të
kokës; çorape të gjata te trikotuar për femra; çorape të gjata; çorape mbërthyese; kravatat;
kravata; rripa (veshje).
33 Pije alkoolike përveç birrës; Verë; Alkoolike [pije]; Tretës; Likerë; Kokteje
35 Shërbimet e shitjes me pakicë, shërbimet e shitjes me shumicë, shërbimet e shitjes me
pakicë në dyqan, shërbimet e shitjes me pakicë me porosi dhe shërbimet elektronike ose
online me pakicë që kanë të bejnë me shitjen e materialeve të bëra prej lëkure dhe
imitimeve të lëkurës , çantave, në veçanti valixhe për udhëtim; valixhe të përfshira në këtë
klasë, çanta të vogla, çantë udhëtimi, valixhe sportive, dhe valixhe shpine; torbë udhëtimi,
torbë mbajtëse, çanta dore, çanta shkolle, kuleta xhepi, tekstil dhe mallra prej tekstili (të
përfshira në klasën 24), peshqirë prej tekstilit, batanije, gjegjësisht batanije për udhëtim,
batanije prej leshi, batanije prej leshit të bagëtive, thasë për fjetje për alpinizëm dhe
kampin, veshjeve, këpucë, kapela, artikujt e veshjeve të sipërme, veshje të brendshme,
veshje sportive, veshje për lindje, veshje të rastit pallto, këmisha, këmisha me mëngë,
këmisha polo, këmisha sportive, këmisha me mëngë të shkurta, xhaketa, xhemper, triko,
maica për djersë, artikuj të trikotazhit, maica, veshje për djersë, maica, pantollona,
pantallona sporti, xhinse, pantallona të shkurtra, funde, fustane, veshje sportive, kapele
sportive, këpucë sportive, atlete sportive, veshje gjimnastike, rrobat e plazhit, këpucë
plazhi, veshje noti, rroba noti, rroba për banjo dhe veshje për banjo, çizme, këpucë dhe
pantofla, kapele, kapele, veshore, shall i gjatë për femra, doreza, shalle dhe shalle te gjëra,
çorape të gjata te trikotuar për femra, çorape të gjata, kravatat, pije alkoolike, verë, likerë

(111)
(151)
(181)
(210)
(591)

25451
10/10/2019
27/11/2028
KS/M/ 2018/1575
E kuqe, e zeze

(540)
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(732) " evroenergie " L.L.C. Rexhep Mala
nr.33, 10000 Prishtinë, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(511) 18 Lëkur dhe imitime të lëkurës; materiale të bëra prej lëkure dhe imitimeve të
lëkurës (të përfshira në këtë klasë); çanta, në veçanti valixhe për udhëtim; valixhe të
përfshira në këtë klasë, çanta të vogla, çantë udhëtimi, valixhe sportive, valixhe mbajtëse
dhe valixhe shpine; torbë udhëtimi, torbë mbajtëse; çanta dore, çanta shkolle, kuleta xhepi
24 Tekstil dhe mallra prej tekstili (të përfshira në këtë klasë); peshqirë prej tekstilit;
batanije, gjegjësisht batanije për udhëtim, batanije prej leshi, batanije prej leshit të bagëtive;
Thasë për fjetje për alpinizëm dhe kamping
25 Veshje; këpucë; kapela; artikujt e veshjeve të sipërme; veshje të brendshme;veshje
sportive; veshje për lindje; veshje të rastit pallto; këmisha, këmisha me mëngë; këmisha
polo; këmisha sportive, këmisha me mëngë të shkurta; xhaketa; xhemper; triko (xhaketë e
thurur); maica për djersë; artikuj të trikotazhit; maica;veshje për djersë; maica; pantollona;
pantallona sporti; xhinse; dollakë (veshje trupi);pantallona të shkurtra; funde; fustane;
kostume dhe uniforma për mbeshtetje të skuadrave; veshje sportive; kapele sportive;
këpucë sportive; atlete sportive; veshje gjimnastike; rrobat e plazhit; këpucë plazhi; veshje
noti; rroba noti; rroba për banjo dhe veshje për banjo; çizme, këpucë dhe pantofla; kapele;
kapele; veshore; shall i gjatë për femra; doreza; shalle dhe shalle te gjëra; rripa (shirit) të
kokës; çorape të gjata te trikotuar për femra; çorape të gjata; çorape mbërthyese; kravatat;
kravata; rripa (veshje)
33 Pije alkoolike përveç birrës; Verë; Alkoolike [pije]; Tretës; Likerë; Kokteje
35 Shërbimet e shitjes me pakicë, shërbimet e shitjes me shumicë, shërbimet e shitjes me
pakicë në dyqan, shërbimet e shitjes me pakicë me porosi dhe shërbimet elektronike ose
online me pakicë që kanë të bejnë me shitjen e materialeve të bëra prej lëkure dhe
imitimeve të lëkurës , çantave, në veçanti valixhe për udhëtim; valixhe të përfshira në këtë
klasë, çanta të vogla, çantë udhëtimi, valixhe sportive, dhe valixhe shpine; torbë udhëtimi,
torbë mbajtëse, çanta dore, çanta shkolle, kuleta xhepi, tekstil dhe mallra prej tekstili (të
përfshira në klasën 24), peshqirë prej tekstilit, batanije, gjegjësisht batanije për udhëtim,
batanije prej leshi, batanije prej leshit të bagëtive, thasë për fjetje për alpinizëm dhe
kampin, veshjeve, këpucë, kapela, artikujt e veshjeve të sipërme, veshje të brendshme,
veshje sportive, veshje për lindje, veshje të rastit pallto, këmisha, këmisha me mëngë,
këmisha polo, këmisha sportive, këmisha me mëngë të shkurta, xhaketa, xhemper, triko,
maica për djersë, artikuj të trikotazhit, maica, veshje për djersë, maica, pantollona,
pantallona sporti, xhinse, pantallona të shkurtra, funde, fustane, veshje sportive, kapele
sportive, këpucë sportive, atlete sportive, veshje gjimnastike, rrobat e plazhit, këpucë
plazhi, veshje noti, rroba noti, rroba për banjo dhe veshje për banjo, çizme, këpucë dhe
pantofla, kapele, kapele, veshore, shall i gjatë për femra, doreza, shalle dhe shalle te gjëra,
çorape të gjata te trikotuar për femra, çorape të gjata, kravatat, pije alkoolike, verë, likerë.
Kokteje
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(111) 25778
(151) 05/11/2019
(181) 29/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1576
(300) 302018000018859 29/05/2018 IT
(732) SOFFASS S.P.A. Via Fossanuova, 59
55016 Porcari (LU), IT
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 3 Leckat, pecetat, letra e mbeshtjellur (rolls), faculetat prej letre, mbulesat e
tavolines dhe leckat e ngopura me detergjent per pastrim shtepiak dhe personal, per kujdes
dhe higjiene personale dhe shtepiake
16 Leckat prej letre per pastrim shtepiak, leckat prej letre per pastrim personal, higjiene
dhe kujdes, peceta prej letre per kuzhine dhe peceta prej letre per toalet, faculeta prej letre,
faculeta faciale prej letre, mbulesa tavoline prej letre, peceta tavoline prej letre, letra
kuzhine te mbeshtjellura, leter toaleti dhe leter pastrimi poashtu e perdorshme si leter
toaleti, te dyja keto ne paketim per perdorim shtepiak, komunitar dhe industrial

(111) 25534
(151) 14/10/2019
(181) 29/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1579
(300) 017907339 29/05/2018 EU
(732) PERNOD RICARD ITALIA S.P.A.
Viale Monza 265 20126 MILANO, IT
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 33 Pije alkoolike (përveç birrave)
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(111) 25529
(151) 14/10/2019
(181) 29/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1580
(591) E kaltër, e kuqe, e verdhë, e zezë, e
bardhë
(300) 017930763 06/11/2018 EU
(732) PERNOD RICARD ITALIA S.P.A.
Viale Monza 265 20126 MILANO, IT
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 33 Pije alkoolike (përveç birrave)

(111) 25415
(151) 03/10/2019
(181) 29/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1581
(732) SOREMARTEC S.A. FINDEL
BUSINESS CENTER COMPLEXE B, RUE
DE TRÈVES L-2632 FINDEL, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) KINDER A LITTLE A LOT

(511) 30 Pastiqeri dhe ëmbëlsira, çokollat dhe ëmbëlsira me çokollatë , biskota, torte,
bonbone, akull ushqimore, pije me bazë kakao

(111) 25558
(151) 15/10/2019
(181) 29/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1582
(732) LE.MA S.R.L. Via Del Vetraio, 26
Bologna, IT
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)
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(511) 7 Rondela metalike për motorët e automjeteve; rondela, jo metalike, për motorët e
automjeteve; kushineta për boshtet e transmisionit; filtrat e karburantit; filtra [pjesë të
makinave ose motorëve]
12 Shufra lidhëse për automjetet tokësore; bllok per heqje te zhurmave për automjetet
tokësore; bazament motori për mjetet e tokës; kapakët për makinat e benzinës [gaz]; boshte
për automjetet tokësore; tampon gome për automjetet tokësore; shkorret gome për
automjetet e tokës; tubat e ujit të gomës për ftohjen e motorit për automjetet tokësore; tuba
gome per ftohje te brendshme për motor për automjete tokësore; nyje universale për mjetet
e tokësore

(111) 25393
(151) 27/09/2019
(181) 29/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1583
(591) Jeshile dhe e bardhe
(732) KAYNAK TEKNIGI SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI Tosb Taysad
Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. No: 5
Çayırova, Kocaeli, TR
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000, Prishtinë

(540)

(511) 6 Metale të zakonshëm dhe aliazhet e tyre, xeherorë; materiale metalike për ndërtim
dhe konstruksion; ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllo dhe tela jo-elektrikë prej
metali të zakonshëm; artikuj të vegjël të pajisjeve metalike; enë metalike për ruajtje apo
transport; kasaforta; tela dhe shufra për saldim.
7 Makineri dhe vegla makinerie; motorë dhe motorë me djegie të brendshme (përjashtuar
ato për automjete tokësorë); bashkime për makina dhe elementë transmisioni (përjashtuar
ato për automjete tokësorë); pajisje bujqësore të ndryshme nga ato që operohen me dorë;
inkubatorë për vezë; makineri automatike për shitje; elektroda për saldim dhe makineri për
saldim.
40 Trajtim materialesh; shërbime saldimi.

(111)
(151)
(181)
(210)

25553
14/10/2019
29/11/2028
KS/M/ 2018/1584

(540) YARIS CROSS
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(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(511) 12 Automobilë dhe pjesë strukturore për to

(111) 25525
(151) 14/10/2019
(181) 29/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1585
(300) 017913971 07/06/2018 EU
(732) Nokian Tyres plc Pirkkalaistie 7,
37100 Nokia, FI
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) Nokian WR Snowproof

(511) 12 Goma për automjete; goma të dimrit për automjete

(111) 25646
(151) 18/10/2019
(181) 29/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1586
(591) E zezë, oker
(732) CERRAD Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice, PL
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 19 Pllaka argjile (pllaka qeramike); Pllaka qeramike të glazuara; Pllaka qeramike
për dysheme dhe veshje; Pllaka qeramike për mur; Pllaka qeramike për dysheme të
jashtme; Pllaka qeramike për mure të jashtëm; Pllaka argjile; Terra-cotta pllaka qeramike
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(111) 25647
(151) 18/10/2019
(181) 29/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1587
(591) E zezë, ngjyrë hiri
(732) CERRAD Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice, PL
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 19 Pllaka argjile (pllaka qeramike); Pllaka qeramike të glazuara; Pllaka qeramike
për dysheme dhe veshje; Pllaka qeramike për mur; Pllaka qeramike për dysheme të
jashtme; Pllaka qeramike për mure të jashtëm; Pllaka argjile; Terra-cotta pllaka qeramike

(111) 26140
(151) 20/02/2020
(181) 29/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1588
(732) Balkan Natural Adventure sh.p.k. Edit
Durham 7, 30000 Pejë, Kosova, KS

(540) Peaks of the Balkans

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

(111) 26139
(151) 20/02/2020
(181) 29/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1589
(732) Balkan Natural Adventure sh.p.k. Edit
Durham 7, 30000 Pejë, KS

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

(111) 26141
(151) 21/02/2020
(181) 29/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1590
(732) Balkan Natural Adventure sh.p.k. Edit
Durham 7, 30000 Pejë, Kosova, KS

(540) Balkan Natural Adventure

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

(111) 25550
(151) 14/10/2019
(181) 30/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1591
(526) YOUR MINUTES
(591) Kaltërt dhe e kuqe
(732) DON DON proizvodno in trgovsko
podjetje d.o.o. Gasilska cesta 2
1290 Grosuplje, SI
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, KS

(540)

(511) 29 Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të
konzervuara, të terura dhe të ziera; gjele (zhelatina), xhemëra, komposte; vezë, qumësht
dhe produkte nga qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrëra
30 Kafe, çaj, kako, sheqer, oriz, tapioca, sago, kafe artificiale; miell dhe pregatitje nga
drithërat, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharm buke, pluhur për
240
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pjekurina, kripë, mustard, uthull, condiment (si melmesë); erëza; akull
32 Birra, uji mineral, ujë soda dhe uji i gazuar dhe pije tjera joalkolike, pije frutash, pije
freskuese frutash dhe lengje frutash; shurupe dhe preparate tjera për pregatitjen e pijeve
freskuese
39 Sherbime transporti; paketim dhe deponim të produkteve
43 Sherbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm

(111) 25388
(151) 19/09/2019
(181) 30/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1592
(732) Nabtesco Corporation 7-9, irakawacho
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP
(740) Xhemajl Krasniqi N.T.SH. "AA & D"
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540) Nabtesco

(511) 7 Makineri agrokulturore; makineri të lakimit; papuçe (mabjtëse) të frenave të
ndryshme nga ato të automjeteve; kthetra të ndryshme nga ato të automjeteve tokësore;
motorrët me ajr të kompresuar; lidhëse (kangja) të ndryshme nga ato të automjeteve
tokësore; hapësit e dyerve, elektrik; hapësit e dyerve dhe mbyllësit (hidraulik-) [pjesë të
makinerive]; hapësit dhe mbyllësit e dyerve (Pneumatik -) [pjesë të makinerive]; motorët e
drejtimit të ndryshëm nga ata të automjeteve tokësore; kutite e ndëruesit të shpejtësive të
ndryshëm nga ata të automjeteve tokësore; ingranazhe (dhëmbëzorë), të ndryshëm nga ata
të automjeteve tokësore; dhëmbëzorë reduktues, të ndryshëm nga ata të automjeteve
tokësore; motorrët hidraulik dhe motorrët; makineri modelimi; makineri për përpunimin e
metaleve; makineri paketimi; makineri për ngjitje për qellime industrial; seperatorë (avull/
vaj - ); transmission për makieri; valvula [pjesë të makinerive]; makina saldimi, elektrik
12 Aparate aeronautike, makineri dhe paisje; frena për automjete; këthetra (mbajtëse) për
automjete tokësore; lidhëse (kangja ) për automjete tokësore; kuti marshi për automjete
tokësore; paisje ingranazhi për automjete tokësore; qarqe hidraulike për automjete; motora
për automjete tokësore; dhëmbëzorë reduktues për automjete tokësore; ingranazhe drejtimi
për anije; rrota për automjete; karroca me rrota

(111) 25541
(151) 14/10/2019
(181) 30/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1593
(732) LEDVANCE GmbH Parkring 29 - 33
85748 Garching bei München, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

LUNETTA
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(511) 11 Aparat për ndriçim; Aparat ndriçimi, sidomos llampat dhe ndriçues; aparatet e
ndriçimit dhe sistemet ndriçuese të përbëra prej tyre, veçanërisht në bazë të emetimit të
dritës se diodes (LEDs), edhe LEDs organike; llambat LED dhe LED-llampat (të përfshira
në këtë klasë); llambat e ndriçimit me bazë LED si dhe aparatet dhe sistemet ndriçuese të
përbëra prej tyre; modulet e ndriçimit, domethënë modulet e bazuara në LED (gjithashtu
bazuar në LED organik) me funksione të lehta dhe për aplikime ndriçimi; pjesë të të gjitha
mallrave të përfshira të lartpërmendura

(111) 25511
(151) 14/10/2019
(181) 30/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1594
(300) UK00003349746 31/10/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) NEO CLICK PURPLE

(511) 34 Duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të
duhanit (jo për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur;
artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së
duhanit

(111) 25575
(151) 15/10/2019
(181) 30/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1595
(732) British Amerikcan Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) NEO BOOST PURPLE

(511) 34 Duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të
duhanit (jo për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur;
artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së
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duhanit.

(111) 25834
(151) 14/11/2019
(181) 30/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1596
(591) e bardhë, ezezë, e kuqe, okër dhe e
kuqerremt
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI Organize Sanayi
Bölgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 30 Biskota; çokollata; ëmbelësira bukëpjekësish; pjekurina; uafera; ëmbëlsira-torte;
ushqime te thekura; ëmbelësira, dmth, ëmbelesira bukëpjekësish, ëmbelësira me bazë mielli
dhe çokollate, ëmbelësirë shkume, ëmbelësirë e ngrirë; akullore; ushqime të ngrira të
ngrënshme

(111) 25417
(151) 03/10/2019
(181) 30/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1597
(591) e bardhë dhe e kuqe
(732) R. Seelig & Hille oHG Kevelaerer Str.
21-23 40549 Düsseldorf, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 5 Çaj, çaj bimor, çaj frutash, infuzion për qëllime mjekësore; shtesa dietike.
30 Çaj, çaj bimor, çaj frutash, infuzion, duke përfshirë edhe ato me përbërës të tjerë; çaj i
ftohtë; ekstrakte çaji; përgatitjet dhe pije të gatshme (te përfshirë në klasën 30) të bazuar në
çaj, çaj bimor, çaj frutash, infuzione ose ekstrakte të tyre, duke përfshirë edhe ato me
përbërës të tjerë; aromatizues, përveç vajrave esenciale, për pije; kakao; kafe; pije
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çokollatë; çokollatë; ëmbëlsirat e sheqerit.
32 Pije jo alkoolike; pije joalkoolike me arome çaji, pije joalkoolike që kanë aromë çaji;
pijet jo-alkoolike më përberje nga pemët, me shije çaji; pijet sode jo-alkolike me salcë me
çaj; përgatitjet për të bërë pije; shurupe për të bërë pije.

(111) 25418
(151) 03/10/2019
(181) 30/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1598
(300) UK00003355250 21/11/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) COOL PURPLE

(511) 34 Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit;
zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro, cigarillo (cigare te vogla);
çakmak; shkrepëse; artikujt për duhanpirësit; letra për cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh;
aparat xhepi për rrotullimin e cigareve; makina dorë për injektimin e duhanit në tuba letre;
cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të nxehjes;
pajisjet dhe pjesët për pajisjet për ngrohjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit me
qëllim të thithjes

(111) 25531
(540)
(151) 14/10/2019
(181) 30/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1599
(591) E bardhe, e kalter, e verdhe dhe e kuqe
(732) ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina”
Nr.2, Prishtine, KS
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(511) 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.
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.
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).

(111) 25536
(151) 14/10/2019
(181) 30/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1600
(591) E bardhe, e kalter,dhe kuqe
(732) ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina”
Nr.2, Prishtine, KS

(540)

(511) 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.
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.
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;
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programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).

(111) 25811
(151) 13/11/2019
(181) 30/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1601
(591) E bardhe, e kalter, e verdhe, e kuqe
dhe vjollce
(732) ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina”
Nr.2, Prishtine , KS

(540)

(511) 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.
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.
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).

(111) 25462
(151) 10/10/2019
(181) 30/11/2028
(210) KS/M/ 2018/1603
(300) 88006074 19/06/2018 US
(732) Colgate-Palmolive Company, A
Delaware Corporation 300 Park Avenue,
New York, New York 10022, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC

(540)
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Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(511) 3 “Pastë dhëmbësh jo-mjekësore, larëse të gojës jo-mjekësore, zbardhues kozmetik
të natyrës së preparateve kozmetike zbardhuese të dhëmbëve”.
5 “Pastë dhëmbësh mjekësore; shpërlarëse mjekësore të gojës, produkte mjekësore të
kujdesit oral; si një çantë me produkte zbardhuese profesionale të përbëra kryesisht nga
xhel mjekësor për zbardhimin e dhëmbëve; poashtu edhe shiringa si dhe proteza të gojës,
për përdorim në shtëpi”.
21 “Brusha dhëmbësh, pastrues ndërdhëmbor, pe për dhëmbë”.

(111) 25461
(151) 10/10/2019
(181) 03/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1604
(732) MARBO PRODUCT d.o.o. Đorđa
Stanojevića 14, 11000 Beograd, RS
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) #clipsyshapes

(511) 30 Ushqime të shpejta me bazë nga mielli, misri, drithi, orizi

(111) 25622
(151) 16/10/2019
(181) 03/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1605
(300) UK00003319647 21/06/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
Wilmington DE 19808-1674, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) MAKE IT LUCKIES

(511) 34 Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; rrokullisni duhanin tuaj; tub për
duhan; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro;
cigare; çakmakë; çakmakë ciraresh; shkrepse; artikujt e duhanpirësve; letër për cigare; tubat
e cigareve; filtra të cigareve; aparat xhepi për rrotullimin e cigareve; makina dore për
247

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

injektimin e duhanit në tuba letre; cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike;
produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes

(111) 26066
(151) 15/01/2020
(181) 04/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1606
(732) Lorik Vatovci Kodra e Diellit 1, 5/3
Prishtinë 10000, KS
(740) Visar Kastrati Rr.Rexhep Mala nr.17,
Prishtinë

(540) LANE

(511) 30 Miell dhe produkte nga drithërat, produkte nga pasta dhe ëmbëlsira, biskota të
bluara, biskota me qokolladë, ëmblëlsira të thata, bakllavë, tullumbë, ëmbëlsira të bëra nga
brum me sheqer,bukë xhenxhefili, hallvë, ëmbëlsira nga bajamet, biskota, biskota petitbeurre, sheqerka , miell për ushqim, vanilje [aromatizuese], Pelte (pelte frutash),ëmbëlsira,
ëmbëlsira të bëra nga brum me sheqer, biskota të thata, sheqer i kristalizuar për oriz (torta
oriz), petulla, karamele kokrra (ëmbëlsira), kek me arra dhe bajame, kakao, produkte nga
pasta, peta brumi të rrumbullakta që mbushen me perime, ëmbëlsira, ëmbëlsira nga
kikirikat, krem sheqeri (ëmbëlsira), biskota për çaj, çokollatë, Sherbete [akujsh], sheqer.

(111) 25835
(151) 14/11/2019
(181) 04/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1607
(732) SOREMARTEC S.A. FINDEL
BUSINESS CENTER COMPLEXE B, RUE
DE TRÈVES L-2632 FINDEL, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) KINDER CARDS

(511) 30 Pastiqeri dhe ëmbëlsira, biskota, wafers, çokollatë dhe produkte të çokollatës,
akuj ushqimor.
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(111) 25479
(151) 11/10/2019
(181) 04/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1608
(300) Z-201870669 08/06/2018 SI
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto,
SI
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) TADUSTA

(511) 5 Produkte farmaceutike

(111) 25655
(151) 18/10/2019
(181) 04/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1609
(300) Z-201870667 08/06/2018 SI
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto,
SI
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) TWINPROS

(511) 5 Produkte farmaceutike

(111) 25795
(151) 12/11/2019
(181) 04/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1610
(732) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Carl-Metz-Straße 1, 76185 Karlsruhe, DE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) Sundance

(511) 3 Përgatitje për zbardhim dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi; përgatitje për
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pastrim, shkëlqim, fërkim dhe dhe gërryerje; sapunë; artikuj parfumerie, vajra esenciale,
artikuj kozmetikë, locion për flokë; pasta dhëmbësh; përgatitje për përdorim higjenik dhe të
bukurisë, të përfshira në këtë klasë; vajra masazhi për përdorim kozmetik; xhelra, kremra,
sapunë dhe vajra për larje dhe dush; përgatitje për pastrim për përdorim higjenik dhe të
kujdesit të bukurisë; kripëra banjoje, jo për përdorim mjeksor; deodorantë për përdorim
personal (artikuj parfumerie), antidjersë (artikuj tualeti); agjentë për heqje rrudhash;
përgatitje depilimi; shampo, përgatitje për kujdes të flokut, locionë për flokë, përgatitje për
ngjyrosje floku, spraj për flokë, përgatitje për valëzim flokësh; përgatitje për mbrojtje nga
dielli (përgatitje kozmetike për nxirrje nga dielli); përgatitje kozmetike për kujdes nga
dielli, në veҫanti përgatitje kujdesi pas rrezitjes; përgatitje për dhoma për banjo diellore;
përgatitje kozmetike për vet-nxirrje; buzëkuqë, përgatitje kozmetike për kujdes të lëkurës,
syve dhe fytyrës, kremra kozmetikë për fytyrë, lëkurë dhe trup; maska për kujdes të fytyrës,
maska bukurie; makjazhe; përgatitje kozmetike kujdesi me bashkëenzima Q10; peceta, të
ngopura me locionë kozmetikë, me sapunë, me përgatitje për larje, me vajra ose me
produkte kozmetike
5 Përgatitje dhe lëndë farmaceutike; përgatitje higjenike për qëllime mjeksore; lëndë
dietike të përshtatura për përdorim mjeksor, ushqim për bebe; përgatitje për mbrojtje nga
dielli për përdorim farmaceutik, balsamë për djegie nga dielli; produkte për zbrapsje
insektesh, vajra mbrojtës kundër insekteve; përgatitje për kujdes të lëkurës me mbrojtje nga
mushkonjat; përgatitje për mbrojtje nga dielli (përgatitje mjeksore për rrezitje), përgatije
mjeksore për kujdes nga diellil përgatitje mjeksore për kujdes pas rrezitjes; përgatitje
mjeksore për vet-nxirrje; përgatitje mjeksore kujdesi për lëkurë, sy dhe faqe, përgatitje
mjeksore kujdesi me bashkëenzimë Q10; përgatitje kimike për përdorim higjenik dhe
bukurie; përgatitje vitaminash dhe mineralesh si shtesa ushqimore për qëllimje mjeksore
dhe qëllime jo-mjeksore
9 Monokla, syze dielli; këllëf për monokla; skelete syzesh dielli; lente për monokla;
gajtan, spango dhe fjongo për mbajtje të monoklave; pajisje elektrike për tërheqje dhe
asgjesim insektesh
14 Stoli të çmuara, gurë të ҫmuar; instrumenta horologjik dhe kronometrikë
18 Lëkurë dhe imitime lëkurë, dhe mallra të bërë prej këtyre materialeve dhe që nuk
përfshihen në klasa të tjera; lëkurë, gëzofe kafshësh; baule dhe çanta udhëtimi; çadra, çadra
për mbrojtje nga dielli dhe bastunë; kamzhikë, takëme dhe pajime kuajsh; çanta plazhi, kuti
tualeti, jo të mbushur; çanta tualeti, çanta për veshje për udhëtim, kuti kartash (portofolë);
kuleta xhepi; sete për udhëtim (të bërë prej lëkure)
21 Enë dhe vazo shtëpiake dhe kuzhine, të përfshira në këtë klasë; krëhëra dhe sfungjerë;
furça (përjashtuar furçat e piktorit); furça për tualet; materiale për bërje furçash; artikuj për
qëllime pastrimi; lesh çeliku; qelq i papunuar ose gjysmë i punuar (përjashtuar qelqin për
ndërtim); artikuj prej qelqi, porcelan dhe argjile, që nuk përfshihen në klasa të tjera; pagure;
furça rroje; mbajtëse furçash rroje; furça dhëmbësh, elektrike dhe jo-elektrike; aparatura uji
për pastrim dhëmbësh dhe mishrash dhëmbësh; fill për qëllime dentare; kruese dhëmbësh;
enë tualeti, enë kozmetike, krëhëra elektrikë; kuti tualeti, doreza për qëllime shtëpiake,
sfungjerë kruajtës për kruajtjen e lëkurës, kuti për krëhëra; shami letre për pastrimin e
syzeve, të përshira në këtë klasë, kurthe për insekte
25 Veshje, kapele
32 Ujra mineral dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lëngje frutash;
shurupra dhe përgatitje të tjera për të bërë pije
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(111) 25656
(151) 18/10/2019
(181) 04/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1611
(591) e bardhë, e zezë, e kaltër dhe e kuqe
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI Organize Sanayi
Bölgesi 11. Cadde ESKISEHIR , TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 30 Biskota; çokollata; ëmbelësira bukëpjekësish; pjekurina; uafera; ëmbëlsira-torte;
ushqime te thekura; ëmbelësira, dmth, ëmbelesira bukëpjekësish, ëmbelësira me bazë mielli
dhe çokollate, ëmbelësirë shkume, ëmbelësirë e ngrirë; akullore; ushqime të ngrira të
ngrënshme

(111) 25465
(151) 11/10/2019
(181) 05/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1613
(732) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street New
York, New York 10017, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) TALZENNA

(511) 5 “Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore;
ushqime dietetike dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim
për bebet; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; leukoplaste, materiale për lidhje;
materiale për dhëmbë, dylli dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve;
fungicide, herbicide”.

(111) 25624
(151) 16/10/2019
(181) 05/12/2028

(540) GLO MINI
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(210) KS/M/ 2018/1614
(300) 1903396 08/06/2018 CA
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 34 Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit;
zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro; cigarillo (cigare te vogla);
çakmak; shkrepëse; artikujt për duhanpirësit, pra, tavëll (take-tuke) dhe kutite e cigareve;
letra cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh; aparat xhepi për rrotullimin e cigareve; makina
dore për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike;
produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes; pajisjet dhe pjesët për pajisjet për ngrohjen e
duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit me qëllim të thithjes

(111) 25792
(151) 12/11/2019
(181) 06/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1615
(591) Hije të kaltër, hije të violetës, e
bardhë, hije të kuqe, hije ngjyrë portokalli,
hije të verdhë
(732) Instagram, LLC 1601 Willow Road
Menlo Park, California 94025, US
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Pajisje kompjuteri; Softuer kompjuterik për rrjete sociale dhe ndërveprim me
komunitete në linjë; Mjete për zhvillim softueri kompjuterik; Softuer kompjuterk për
përdorim si një ndërfaqe programimi aplikacioni (API); Ndërfaqe programimi aplikacioni
(API) për përdorim në krijimin e aplikacioneve të softuerit; Ndërfaqe programimi
aplikacioni (API) për softuer kompjuterik i cili ndihmon shërbimet në linjë për rrjete
sociale dhe për rigjetje, ngarkim, shkarkim, akses dhe menaxhim të dhënash; Softuer
kompjuterik për krijim, menaxhim, dhe ndërveprim me një komunitet në linjë; Softuer
kompjuterik për krijim, ndryshim, ngarkim, shkarkim, aksesim, shikim, postim, shfaqje,
ndjekje, blogim, transferim të dhënash nga interneti në kohë reale pa e shkarkuar më parë
në pajisje, lidhje, pajisje me shënim, tregim opinioni, komentim, futje, transmetim, dhe
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ndarje ose ndryshe ofrim të medias elektronike apo informacionit nëpërmjet kompjuterit
internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Softuer kompjuterik për modifikim dhe bërje të
mundur transmetimin e imazheve, zërit, përmbajtjes audio vizuale dhe videos dhe të
dhënave; Softuer kompjuterik për modifikim fotosh, figurash dhe zërit, video, dhe
përmbajtje audio-vizuale me filtera fotografikë dhe efekte të realitetit të shtuar (AR),
domethënë, grafika, animacione, tekst, vizatime, gjeoetiketa, metadata, hiperlinke; Softuer
kompjuterik pwr grumbullim, menaxhim, editim, organizim, modifikim, transmetim,
ndarje, dhe ruajtje të dhënash dhe informacioni; Softuer kompjuterik për dërgim dhe marrje
të mesazheve elektronikë, alarmeve, njoftimeve dhe kujtesave; Softuer kompjuterik motori
kërkimi; Softuer kompjuterik për përdorim në krijimin, menaxhimin, dhe shpërndarje
reklame për të tjerët; Server reklame, domethënë, një server kompjuteri për ruajtje të
reklamave dhe shpërndarje reklamash në faqe web; Softuer për realitet të shtuar; Softuer
kompjuterik për të dhëna elektronike të integruara me ambjente të botës reale për qëllime
argëtimi, komunikimi, dhe lidhjes në rrjete sociale; Softuer kompjuterik për të bërë të
mundur zhvillimin, vlerësimin, testimin, dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve softuerë të
celularëve për pajisje komunikimi elektronike të bartshme, domethënë, telefona celularë,
telefona inteligjentë, kompjutera që mbahen në dorë dhe tablet kompjuterikë; Softuer
kompjuterik, domethënë, një ndërfaqe interpretative për ndihmë në ndërveprim ndërmjet
njerëzve dhe makinerive; Softuer kompjuterik për të bërë të ditur vendndodhjen, Softuer
kompjuterik të shkarkueshëm dhe softuer aplikacioni celularë për kërkim, përcaktim dhe
ndarje vendndodhjesh; Softuer kompjuterik shpërndarje pa tel të përmbajtjes, të të dhënave
dhe informacionit; Softuer kompjuterik për të bërë të mundur aksesimin, shfaqjen, editimin,
lidhjen, ndarjen dhe përndryshe sigurimin e mediumit dhe informacionit elektronik
nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Softuer kompjuterik, domethënë, një
aplikim që siguron funksionalitete të lidhjes në rrjete sociale; Softuer kompjuterik, Softuer
kompjuterik të shkarkueshëm dhe softuer aplikacioni celularë për krijimin, menaxhimin
dhe aksesimin e grupeve brenda komuniteteve virtuale; Softuer kompjuterik të
shkarkueshëm për shikimin dhe ndërveprimin me një mekanizëm ushqimi imazhesh, zëri,
përmbajtje audio-vizuale dhe video dhe teksti të shoqëruar dhe të dhëna; Softuer
kompjuterik i shkarkueshëm për gjetjen e përmbajtjes dhe publikuesit të përmbajtjes, dhe
për abonimin tek përmbajtja; Softuer për krijimin dhe menaxhimin e profileve të medias
sociale dhe llogarive të përdoruesve; Pajisje ndërvepruese fotosh dhe videosh, domethënë,
kioska për kapje, ngarkim, editim, printim dhe ndarje të imazheve dhe videove dixhitale;
Softuer që bën të mundur që individët, grupet, kompanitë, dhe brandet të krijojnë dhe
mirëmbajnë një prezencë në linjë për qëllime marketingu; Softuer për reklamues për të
komunikuar dhe ndërvepruar me komunitete në linjë; Softuer transferim përmbajtje
argëtuese multimediale nga interneti në kohë reale pa e shkarkuar më parë në pajisje;
Softuer kompjuterik; Softuer kompjuterik për dërgimin dhe marrjen e mesazheve
elektronikë, grafikave, imazheve, zërit dhe përmbajtes audio vizuale nëpërmjet kompjuterit
internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Softuer kompjuterik për përpunim imazhesh,
grafikash, zërit, videos, dhe tekstit; Softuer për mesazhe
35 Shërbime marketingu, reklame dhe promovimi, domethënë, ofrim informacioni në
lidhje me ulje, kupona, skonto, tallona, linke në faqe web të shitjeve me pakicë të të tjerëve,
dhe oferta speciale për mallrat dhe shërbimet e të tjerëve; Ofrim shërbimesh të studimit të
tregut dhe informacionit; Ofrim mallrash dhe shërbimesh të të tjerëve nëpërmjet internetit
dhe rrjeteve të komunikimit; shërbime biznesi dhe reklame, domethënë, planifikim të
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medias dhe blerje të medias për shërbime biznesi dhe reklame për të tjerët, domethënë,
shërbime reklame për ndjekjen e performancës së reklamës, për menaxhimin, shpërndarjen
dhe shërbimit të reklamës, për analizimin e të dhënave të reklamës, për raportimin e të
dhënave të reklamës, dhe për optimizimin e performancës së reklamës; shërbime
konsulence në fushat e reklamës dhe marketingut, domethënë, personalizim të përpjekjeve
të reklamës dhe marketingut për të tjerët; Ofrim facilitatesh në linjë për lidhje të shitësve
me blerësit; Reklamë, marketing dhe promovim mallrash dhe shërbimesh për të tjerët me
anë të ofrimit të pajisjeve të fotove dhe video në ngjarje të veҫanta; Ofrim facilitetesh në
linjë për transferim videosh në kohë reale të ngjarjeve promocionale, pa i shkarkuar më
parë në pajisje; Organizim dhe drejtim të ngjarjeve të veҫanta për qëllime komerciale,
promocionale ose reklame; Ofrim në linjë direktorish biznesi që paraqesin biznese,
produkte dhe shërbime të të tjerëve
38 Shërbime të ndarjes së fotove dhe ndarjes së videove, domethënë, transmetim
elektronik të skedarëve të fotove dixhitale, përmbajtjes së videove dhe audio-vizuale
ndërmjet përdoruesve të internetit; Telekomunikacione; Ofrim aksesi në baza të dhënash
kompjuterike, elektronike dhe në linjë; Shërbime telekomunikacioni, domethënë,
transmetim elektronk të dhënash, mesazhesh, grafikash, fotografish, imazhesh, përmbajtjes
së zërit, videos, audio-vizuae, dhe informacionit; Ofrim në linjë forumesh për komunikim,
domethënë për tema të interesit të përgjithshëm; Ofrim linke komunikimesh në linjë të cilët
transferojnë përdoruesit e pajisjeve mobile dhe të internetit në vendndodhje të tjera lokale
dhe globale; Ndihmë aksesimi në faqet web të palëve të treta ose në përmbajtjen
elektronike të palëve të treta të tjera nëpërmjet një logimi universal; Ofrim në linjë të
hapsirave për bisedim, shërbimeve të mesazhimit në ҫast, dhe bordeve të buletinëve
elektornikë; Shërbime transmetimi të zërit, tekstit dhe videos nëpërmjet internetit dhe
rrjeteve të tjera të komunikimit; ofrim aksesi në baza të dhënash kompjuterike në fushat e
lidhjeve në rrjete sociale dhe prezantimit social dhe takimesh; Shërbime të ndarjes së fotove
dhe të dhënave nga kompjuteri në kompjuter pa ndërmjetësinë e serverave, domethënë,
transmetim elektronik të skedarëve të fotove dixhitale, grafikave, dhe përmbajtjes së zërit
ndërmjet përdoruesve të internetit; Shërbime telekomunikacioni dhe rrjeti kompjuterik nga
kompjuteri në kompjuter pa ndërmjetësinë e serverave, domethënë, transmetim elektronik
të imazheve, përmbajtjes audio-vizuale dhe video, fotografive, videove, të dhënave, tekstit,
mesazheve, reklamave, komunikimeve të reklamës së mediave dhe informacionit;
Transmetim të dhënash nga interneti në kohë reale pa e shkarkuar më parë në pajisje të
videove, përmbajtjes audiovizuale ndërvepruese nëpërmjet internetit
41 Shërbime argëtimi, domethënë, ofrim në linjë të forumeve për përhapje përmbajtje, të
dhënash, dhe informacioni për qëllime të lidhjes në rrjet për argëtim dhe biznes; Shërbime
argëtimi, domethënë, ofrim aksesi në baza të dhënash elektronike në linjë ndërvepruese të
përmbajtjes të përcaktuar nga përdoruesi, të përmbajtjes të palëve të treta, fotove, videove,
zërit dhe materialit audio-vizual në fushën e interesit të përgjithshëm. Shërbime të ndarjes
së fotove dhe ndarjes së videove; Shërbime të publikimeve elektronike për të tjerët; lajme
në linjë, domethënë, webloge (bloge) që shfaqin përmbajtje të përcaktuar nga përdoruesi;
Ofrim të bazave të dhënave në linjë, kompjuterike, elektronike në fushën e argëtimit;
Shërbime publikimi, domethënë, publikim të publikimeve elektronike për të tjerët; Dhënie
me qira të kioskave për fotografi dhe videografi për kapjen, ngarkimin, editimin dhe
ndarjen e fotove dhe videove; Shërbime argëtimi, domethënë, ofrim në linjë të faciliteteve
për transferim direkt nga interneti pa bërë shkarkim në kompjuter të përmbajtjeve argëtuese
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dhe videove në kohë reale të ngjarjeve argëtuese; Organizim të ekspozitave dhe
konferencave në kohë reale në fushën e kulturës, argëtimit dhe lidhjes në rrjete sociale për
qëllime jo të punës dhe jo tregtare; ofrim informacioni argëtues nga indekse dhe baza të
dhënash informacioni të kërkueshme, përfshirë tekste, dokumenta elektronikë, baza të
dhënash, grafika, imazhe fotografikë dhe informacion audio-vizuar, nëpërmjet internetit
dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbime argëtimi dhe arsimimi, domethënë, ofrim të filmave,
shfaqjeve televizive, transmetimeve video të ngjarjeve të transmetuara në internet, veprave
audiovizuale, dhe të multimedias, jo të shkarkueshme nëpërmjet interenetit, si dhe të
informacionit, rishikimeve, dhe rekomandimeve në lidhje me filma, shfaqje televizive,
transmetime video të ngjarjeve të transmetuara në internet, vepra audiovizuale dhe të
multimedias
42 Shërbime kompjuterike, domethënë krijim të komuniteteve virtuale për përdoruesit e
regjistruar për të organizuar grupe, mbledhje, dhe evente, pjesëmarrje në diskutime dhe
angazhime në rrjetëzim social, të biznesit dhe të komunitetit; Shërbime kompjuterike,
domethënë, hostim në linjë të faciliteteve të web për të tjerët për organizimin dhe drejtimin
e mbledhjeve, eventeve dhe diskutimeve ndërvepruese nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të
komunikimit; Shërbime kompjuterike në natyrën e profileve personale dhe të grupeve të
personalizuara elektronike ose faqeve të web që përmbajnë informacione të përcaktuara ose
të specifikuara nga përdoruesi, duke përfshirë, zë, video, imazhe, tekst, përmbajtje, dhe të
dhëna; Shërbime kompjuterike, domethënë, ofrim motorë kërkimi për përfitim të dhënash
nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofrim të faciliteteve në linjë që paraqesin
teknologji që u mundëson përdoruesve të krijojnë profilet personalë që paraqesin
informacionin e rrjeteve social dhe të biznesit, për të transferuar dhe ndarë informacione të
tilla në disa mjedise të shumta në linjë për t'u angazhuar në rrjetet sociale, dhe për të
menaxhuar llogaritë e rrjeteve sociale; Ofrim përdorimi të përkohshëm të softuerëve jo të
shkarkueshëm për rrjetëzimin social, krijimin e një komuniteti virtual, dhe transmetimin e
zërit, videos, imazheve, tekstit, përmbajtjes dhe të dhënave; Shërbime të ofruesit të
shërbimit të aplikacionit (ASP), domethënë, hostim të aplikacioneve të softuerit
kompjuterik për të tjerët; Shërbime të softuerit si një shërbim (SAAS) që paraqesin softuerë
për dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronikë, njoftimeve dhe alarmeve; Ofrim
përdorimi të përkohshëm të softuerëve jo të shkarkueshëm në linjë për përdorim në
projektimin, menaxhimin, matjen, analizimin, shpërhapjen, dhe shërbimin e reklamës të të
tjerëve; Ofrues i blerjes në linjë të platformës për reklamë, domethënë, ofrimin e
programeve të softuerëve jo të shkarkueshëm për lejimin e blerësve dhe shitësve të
reklamës në linjë të blejnë dhe shesin inventar reklamash; Ofrues i shërbimit të aplikacionit
(ASP) që paraqet softuerë për përdorin në blerje, shtije, projektim, menaxhim, gjurmim,
vlerësim, optimizim, etiketim, analizim, shpërndarje, dhe raportim të reklamës dhe
marketingut në linjë; Ofrim të faciliteteve në linjë që ju japin mundësi përdoruesve të
ngarkojnë, modifikojnë dhe ndajnë përmbajtje, informacion, eksperienca dhe të dhëna të
realitetit të shtuar; ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve kompjuterik të
pashkarkueshëm që bëjnë të mundur zhvillimin, vlerësimin, testimin, dhe mirëmbajtjen e
aplikacioneve softuerë të celularëve për pajisje kompjuterike të mbartshme, telefona
mobilë, telefona inteligjentë, kompjutera që mbahen në dorë dhe tableta kompjuterikë;
Ofrim përdorimi të përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për përpunim të pagesave
elektronike; Ofrim softueri të ndërfaqjes programimi të aplikacionit (API) për përdorim në
mesazhet elektronikë dhe transmetimin e zërit, videos, imazheve, përmbajtjes dhe të
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dhënave; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për mesazhe
elektronikë; Shërbime të hartës; Ofrim aksesi të përkohshëm në softuerë kompjuterik të
pashkarkueshëm për shërbime të hartës; Ofrues shërbimi të aplikacionit (ASP) që paraqesin
softuerë për shërbime të hartës; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve
kompjuterikë të pashkarkueshëm për ndarje dhe paraqitje të vendndodhjes të përdoruesit,
planifikimit të aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe dhënies të rekomandimeve; Ofrues
shërbimi të aplikacionit (ASP) që paraqesin softuerë që bëjnë të mundur ose ndihmojnë
ndarjen dhe paraqitjen e vendndodhjes së përdoruesit, planifikimit të aktiviteteve me
përdorues të tjerë dhe dhënies të rekomandimeve; Ofrim për përdorim të përkohshëm të
softuerëve kompjuterik të pashkarkueshëm për hartëzimin social dhe të destinacionit;
Ofrues i shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqet softuerë që bëjnë të mundur ose
ndihmojnë hartëzimin social dhe të destinacionit; Ofrim të përdorimit të përkohshëm të
softuerëve kompjuterikë të pashkarkueshëm që bëjnë të ditur vendndodhjen për kërkim,
përcaktim dhe ndarje të vendndodhjes të mallrave, shërbimeve dhe eventeve të interesit;
Ofrues i shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqet softuerë të bërjes së ditur të
vendndodhjes për kërkim, përcaktim dhe ndarje të vendndodhjes të mallrave, shërbimeve
dhe eventeve të interesit; platformë si një shërbim (PAAS) që paraqet platforma softueri
kompjuterik për përdorim në blerje dhe përhapje reklamash; Ofrim për përdorim të
përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për modifikim fotografish, imazhesh dhe
përmbajtje zëri, videoje, dhe audio-vizuale me filtera fotografikë dhe efekte të realitetit të
shtuar (AR), domethënë, grafika, animacione, tekste, vizatime, gjeoetiketa, etiketa të
metadata, hiperlinke; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm
për shikim dhe ndërveprim me një mjet ushqimi të medias elektronike, domethënë,
imazheve, përmbajtjes audio-vizuale dhe video, transferimit nga interneti në kohë reale të
videove, komenteve, reklamave, lajmeve dhe linkeve të internetit pa shkarkuar në
kompjuter; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve kompjuterik për gjetje
përmbajtje dhe publikuesit e përmbajtjes, dhe për abonim në përmbajtje; Ofrim për
përdorim të përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për organizim imazhesh,
përmbajtje video, dhe audio-vizuale duke përdorur etiketa të metedata; Ofrues shërbimi të
aplikacionit (ASP) që paraqet softuerë për rrjetëzim social, menaxhim përmbajtje rrjetëzimi
social, krijim të komunitetit virtual, dhe transmetim të imazheve, përmbajtjeve audiovizuale dhe video, fotografive, videove, të dhënave, teksteve, mesazheve, reklamave,
komunikime dhe informacion të reklamave të medias; Ofrues shërbimi aplikacioni (ASP)
që paraqet softuerë aplikacioni të ndërfaqjes së programit (API) i cili ndihmon shërbimet
në linjë për rrjetëzimin social, zhvillimin e aplikacioneve të softuerit; Platformë si një
shërbim (PAAS) që paraqet platform softueri kompjuterik për rrjetëzimin social,
menaxhimin e përmbajtjes së rrjetëzimit social, krijimin e komunitetit virtual, dhe
transmetimin e imazheve, përmbajtjes audio-vizuale dhe video, fotografive, videove, të
dhënave, teksteve, mesazheve, reklamave, komunikimeve dhe informacionit të reklamës së
medias; Dhënie me qira të softuerit kompjuterik që u jep përdoruesve mundësinë të
ngarkojnë, editojnë, dhe ndajnë imazhe, përmbajtje video dhe audiovizuale; Shërbime
kompjuterike, domethënë, kurim në linjë të përmbajtjes dhe reklamave të përcaktuara nga
përdoruesi dhe krijim të mjeteve ushquese të medias sociale; Ofrim për përdorim të
përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për marrje fotografish dhe regjistrim
përmbajtje zëri, audio-vizuale dhe video; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve
të pashkarkueshëm për ngarkim, shkarkim, arkivim, bërje të mundur transmetimin, të
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ndarjes së imazheve, përmbajtjes audio-vizuale dhe video dhe teksteve shoëqëruese dhe të
dhënave; Ofrim për përdorim të përkohshëm të sofuerëve të pashkarkueshëm për transferim
nga interneti në kohë reale të përmbajteve argëtuese multimediale; Ofrim për përdorim të
përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për krijim dhe mirëmbajtje të pranisë në linjë
për individë, grupe, kompani, dhe brande; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve
të pashkarkueshëm për reklamues për të komunikuar dhe ndërvepruar me komunitete në
linjë; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve kompjuterikë të pashkarkueshëm për
përdorim në marrjen dhe editimin e fotografive dhe regjistrimin dhe editimin e videove;
Ofrues shërbimi të aplikacionit (ASP) që paraqet softuer që bën të mundur apo ndihmon
marrjen dhe editimin e fotografive dhe regjistrimin dhe editimin e videove; Zhvillim të
softuerëve kompjuterikë; Ofrim në linjë të softuerëve të pashkarkueshëm; Ofrues shërbimi
aplikacioni (ASP); Ofrim në linjë facilitetesh që u japin përdoruesve mundësinë të
ngarkojnë, modifikojnë dhe ndajnë zë, video, imazhe fotografike, tekste, grafika dhe të
dhëna
45 Shërbime të njohjes dhe rrjetëzimit dhe të takimeve sociale; Ofrim aksesi në baza të
dhënash kompjuterike dhe baza të dhënash të kërkueshme në linjë në fushat e rrjetëzimit
social, njohjes dhe takimeve sociale; Shërbime të rrjetëzimit social në linjë; Shërbimi i
verifikimit të identifikimit të biznesit

(111) 25798
(151) 12/11/2019
(181) 06/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1616
(591) Bardhë dhe zi
(732) Instagram, LLC 1601 Willow Road
Menlo Park, California 94025, US
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Pajisje kompjuteri; Softuer kompjuterik për rrjete sociale dhe ndërveprim me
komunitete në linjë; Mjete për zhvillim softueri kompjuterik; Softuer kompjuterk për
përdorim si një ndërfaqe programimi aplikacioni (API); Ndërfaqe programimi aplikacioni
(API) për përdorim në krijimin e aplikacioneve të softuerit; Ndërfaqe programimi
aplikacioni (API) për softuer kompjuterik i cili ndihmon shërbimet në linjë për rrjete
sociale dhe për rigjetje, ngarkim, shkarkim, akses dhe menaxhim të dhënash; Softuer
kompjuterik për krijim, menaxhim, dhe ndërveprim me një komunitet në linjë; Softuer
kompjuterik për krijim, ndryshim, ngarkim, shkarkim, aksesim, shikim, postim, shfaqje,
ndjekje, blogim, transferim të dhënash nga interneti në kohë reale pa e shkarkuar më parë
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në pajisje, lidhje, pajisje me shënim, tregim opinioni, komentim, futje, transmetim, dhe
ndarje ose ndryshe ofrim të medias elektronike apo informacionit nëpërmjet kompjuterit
internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Softuer kompjuterik për modifikim dhe bërje të
mundur transmetimin e imazheve, zërit, përmbajtjes audio vizuale dhe videos dhe të
dhënave; Softuer kompjuterik për modifikim fotosh, figurash dhe zërit, video, dhe
përmbajtje audio-vizuale me filtera fotografikë dhe efekte të realitetit të shtuar (AR),
domethënë, grafika, animacione, tekst, vizatime, gjeoetiketa, metadata, hiperlinke; Softuer
kompjuterik pwr grumbullim, menaxhim, editim, organizim, modifikim, transmetim,
ndarje, dhe ruajtje të dhënash dhe informacioni; Softuer kompjuterik për dërgim dhe marrje
të mesazheve elektronikë, alarmeve, njoftimeve dhe kujtesave; Softuer kompjuterik motori
kërkimi; Softuer kompjuterik për përdorim në krijimin, menaxhimin, dhe shpërndarje
reklame për të tjerët; Server reklame, domethënë, një server kompjuteri për ruajtje të
reklamave dhe shpërndarje reklamash në faqe web; Softuer për realitet të shtuar; Softuer
kompjuterik për të dhëna elektronike të integruara me ambjente të botës reale për qëllime
argëtimi, komunikimi, dhe lidhjes në rrjete sociale; Softuer kompjuterik për të bërë të
mundur zhvillimin, vlerësimin, testimin, dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve softuerë të
celularëve për pajisje komunikimi elektronike të bartshme, domethënë, telefona celularë,
telefona inteligjentë, kompjutera që mbahen në dorë dhe tablet kompjuterikë; Softuer
kompjuterik, domethënë, një ndërfaqe interpretative për ndihmë në ndërveprim ndërmjet
njerëzve dhe makinerive; Softuer kompjuterik për të bërë të ditur vendndodhjen, Softuer
kompjuterik të shkarkueshëm dhe softuer aplikacioni celularë për kërkim, përcaktim dhe
ndarje vendndodhjesh; Softuer kompjuterik shpërndarje pa tel të përmbajtjes, të të dhënave
dhe informacionit; Softuer kompjuterik për të bërë të mundur aksesimin, shfaqjen, editimin,
lidhjen, ndarjen dhe përndryshe sigurimin e mediumit dhe informacionit elektronik
nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Softuer kompjuterik, domethënë, një
aplikim që siguron funksionalitete të lidhjes në rrjete sociale; Softuer kompjuterik, Softuer
kompjuterik të shkarkueshëm dhe softuer aplikacioni celularë për krijimin, menaxhimin
dhe aksesimin e grupeve brenda komuniteteve virtuale; Softuer kompjuterik të
shkarkueshëm për shikimin dhe ndërveprimin me një mekanizëm ushqimi imazhesh, zëri,
përmbajtje audio-vizuale dhe video dhe teksti të shoqëruar dhe të dhëna; Softuer
kompjuterik i shkarkueshëm për gjetjen e përmbajtjes dhe publikuesit të përmbajtjes, dhe
për abonimin tek përmbajtja; Softuer për krijimin dhe menaxhimin e profileve të medias
sociale dhe llogarive të përdoruesve; Pajisje ndërvepruese fotosh dhe videosh, domethënë,
kioska për kapje, ngarkim, editim, printim dhe ndarje të imazheve dhe videove dixhitale;
Softuer që bën të mundur që individët, grupet, kompanitë, dhe brandet të krijojnë dhe
mirëmbajnë një prezencë në linjë për qëllime marketingu; Softuer për reklamues për të
komunikuar dhe ndërvepruar me komunitete në linjë; Softuer transferim përmbajtje
argëtuese multimediale nga interneti në kohë reale pa e shkarkuar më parë në pajisje;
Softuer kompjuterik; Softuer kompjuterik për dërgimin dhe marrjen e mesazheve
elektronikë, grafikave, imazheve, zërit dhe përmbajtes audio vizuale nëpërmjet kompjuterit
internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Softuer kompjuterik për përpunim imazhesh,
grafikash, zërit, videos, dhe tekstit; Softuer për mesazhe
35 Shërbime marketingu, reklame dhe promovimi, domethënë, ofrim informacioni në
lidhje me ulje, kupona, skonto, tallona, linke në faqe web të shitjeve me pakicë të të tjerëve,
dhe oferta speciale për mallrat dhe shërbimet e të tjerëve; Ofrim shërbimesh të studimit të
tregut dhe informacionit; Ofrim mallrash dhe shërbimesh të të tjerëve nëpërmjet internetit
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dhe rrjeteve të komunikimit; shërbime biznesi dhe reklame, domethënë, planifikim të
medias dhe blerje të medias për shërbime biznesi dhe reklame për të tjerët, domethënë,
shërbime reklame për ndjekjen e performancës së reklamës, për menaxhimin, shpërndarjen
dhe shërbimit të reklamës, për analizimin e të dhënave të reklamës, për raportimin e të
dhënave të reklamës, dhe për optimizimin e performancës së reklamës; shërbime
konsulence në fushat e reklamës dhe marketingut, domethënë, personalizim të përpjekjeve
të reklamës dhe marketingut për të tjerët; Ofrim facilitatesh në linjë për lidhje të shitësve
me blerësit; Reklamë, marketing dhe promovim mallrash dhe shërbimesh për të tjerët me
anë të ofrimit të pajisjeve të fotove dhe video në ngjarje të veҫanta; Ofrim facilitetesh në
linjë për transferim videosh në kohë reale të ngjarjeve promocionale, pa i shkarkuar më
parë në pajisje; Organizim dhe drejtim të ngjarjeve të veҫanta për qëllime komerciale,
promocionale ose reklame; Ofrim në linjë direktorish biznesi që paraqesin biznese,
produkte dhe shërbime të të tjerëve
38 Shërbime të ndarjes së fotove dhe ndarjes së videove, domethënë, transmetim
elektronik të skedarëve të fotove dixhitale, përmbajtjes së videove dhe audio-vizuale
ndërmjet përdoruesve të internetit; Telekomunikacione; Ofrim aksesi në baza të dhënash
kompjuterike, elektronike dhe në linjë; Shërbime telekomunikacioni, domethënë,
transmetim elektronk të dhënash, mesazhesh, grafikash, fotografish, imazhesh, përmbajtjes
së zërit, videos, audio-vizuae, dhe informacionit; Ofrim në linjë forumesh për komunikim,
domethënë për tema të interesit të përgjithshëm; Ofrim linke komunikimesh në linjë të cilët
transferojnë përdoruesit e pajisjeve mobile dhe të internetit në vendndodhje të tjera lokale
dhe globale; Ndihmë aksesimi në faqet web të palëve të treta ose në përmbajtjen
elektronike të palëve të treta të tjera nëpërmjet një logimi universal; Ofrim në linjë të
hapsirave për bisedim, shërbimeve të mesazhimit në ҫast, dhe bordeve të buletinëve
elektornikë; Shërbime transmetimi të zërit, tekstit dhe videos nëpërmjet internetit dhe
rrjeteve të tjera të komunikimit; ofrim aksesi në baza të dhënash kompjuterike në fushat e
lidhjeve në rrjete sociale dhe prezantimit social dhe takimesh; Shërbime të ndarjes së fotove
dhe të dhënave nga kompjuteri në kompjuter pa ndërmjetësinë e serverave, domethënë,
transmetim elektronik të skedarëve të fotove dixhitale, grafikave, dhe përmbajtjes së zërit
ndërmjet përdoruesve të internetit; Shërbime telekomunikacioni dhe rrjeti kompjuterik nga
kompjuteri në kompjuter pa ndërmjetësinë e serverave, domethënë, transmetim elektronik
të imazheve, përmbajtjes audio-vizuale dhe video, fotografive, videove, të dhënave, tekstit,
mesazheve, reklamave, komunikimeve të reklamës së mediave dhe informacionit;
Transmetim të dhënash nga interneti në kohë reale pa e shkarkuar më parë në pajisje të
videove, përmbajtjes audiovizuale ndërvepruese nëpërmjet internetit
41 Shërbime argëtimi, domethënë, ofrim në linjë të forumeve për përhapje përmbajtje, të
dhënash, dhe informacioni për qëllime të lidhjes në rrjet për argëtim dhe biznes; Shërbime
argëtimi, domethënë, ofrim aksesi në baza të dhënash elektronike në linjë ndërvepruese të
përmbajtjes të përcaktuar nga përdoruesi, të përmbajtjes të palëve të treta, fotove, videove,
zërit dhe materialit audio-vizual në fushën e interesit të përgjithshëm. Shërbime të ndarjes
së fotove dhe ndarjes së videove; Shërbime të publikimeve elektronike për të tjerët; lajme
në linjë, domethënë, webloge (bloge) që shfaqin përmbajtje të përcaktuar nga përdoruesi;
Ofrim të bazave të dhënave në linjë, kompjuterike, elektronike në fushën e argëtimit;
Shërbime publikimi, domethënë, publikim të publikimeve elektronike për të tjerët; Dhënie
me qira të kioskave për fotografi dhe videografi për kapjen, ngarkimin, editimin dhe
ndarjen e fotove dhe videove; Shërbime argëtimi, domethënë, ofrim në linjë të faciliteteve
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për transferim direkt nga interneti pa bërë shkarkim në kompjuter të përmbajtjeve argëtuese
dhe videove në kohë reale të ngjarjeve argëtuese; Organizim të ekspozitave dhe
konferencave në kohë reale në fushën e kulturës, argëtimit dhe lidhjes në rrjete sociale për
qëllime jo të punës dhe jo tregtare; ofrim informacioni argëtues nga indekse dhe baza të
dhënash informacioni të kërkueshme, përfshirë tekste, dokumenta elektronikë, baza të
dhënash, grafika, imazhe fotografikë dhe informacion audio-vizuar, nëpërmjet internetit
dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbime argëtimi dhe arsimimi, domethënë, ofrim të filmave,
shfaqjeve televizive, transmetimeve video të ngjarjeve të transmetuara në internet, veprave
audiovizuale, dhe të multimedias, jo të shkarkueshme nëpërmjet interenetit, si dhe të
informacionit, rishikimeve, dhe rekomandimeve në lidhje me filma, shfaqje televizive,
transmetime video të ngjarjeve të transmetuara në internet, vepra audiovizuale dhe të
multimedias
42 Shërbime kompjuterike, domethënë krijim të komuniteteve virtuale për përdoruesit e
regjistruar për të organizuar grupe, mbledhje, dhe evente, pjesëmarrje në diskutime dhe
angazhime në rrjetëzim social, të biznesit dhe të komunitetit; Shërbime kompjuterike,
domethënë, hostim në linjë të faciliteteve të web për të tjerët për organizimin dhe drejtimin
e mbledhjeve, eventeve dhe diskutimeve ndërvepruese nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të
komunikimit; Shërbime kompjuterike në natyrën e profileve personale dhe të grupeve të
personalizuara elektronike ose faqeve të web që përmbajnë informacione të përcaktuara ose
të specifikuara nga përdoruesi, duke përfshirë, zë, video, imazhe, tekst, përmbajtje, dhe të
dhëna; Shërbime kompjuterike, domethënë, ofrim motorë kërkimi për përfitim të dhënash
nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofrim të faciliteteve në linjë që paraqesin
teknologji që u mundëson përdoruesve të krijojnë profilet personalë që paraqesin
informacionin e rrjeteve social dhe të biznesit, për të transferuar dhe ndarë informacione të
tilla në disa mjedise të shumta në linjë për t'u angazhuar në rrjetet sociale, dhe për të
menaxhuar llogaritë e rrjeteve sociale; Ofrim përdorimi të përkohshëm të softuerëve jo të
shkarkueshëm për rrjetëzimin social, krijimin e një komuniteti virtual, dhe transmetimin e
zërit, videos, imazheve, tekstit, përmbajtjes dhe të dhënave; Shërbime të ofruesit të
shërbimit të aplikacionit (ASP), domethënë, hostim të aplikacioneve të softuerit
kompjuterik për të tjerët; Shërbime të softuerit si një shërbim (SAAS) që paraqesin softuerë
për dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronikë, njoftimeve dhe alarmeve; Ofrim
përdorimi të përkohshëm të softuerëve jo të shkarkueshëm në linjë për përdorim në
projektimin, menaxhimin, matjen, analizimin, shpërhapjen, dhe shërbimin e reklamës të të
tjerëve; Ofrues i blerjes në linjë të platformës për reklamë, domethënë, ofrimin e
programeve të softuerëve jo të shkarkueshëm për lejimin e blerësve dhe shitësve të
reklamës në linjë të blejnë dhe shesin inventar reklamash; Ofrues i shërbimit të aplikacionit
(ASP) që paraqet softuerë për përdorin në blerje, shtije, projektim, menaxhim, gjurmim,
vlerësim, optimizim, etiketim, analizim, shpërndarje, dhe raportim të reklamës dhe
marketingut në linjë; Ofrim të faciliteteve në linjë që ju japin mundësi përdoruesve të
ngarkojnë, modifikojnë dhe ndajnë përmbajtje, informacion, eksperienca dhe të dhëna të
realitetit të shtuar; ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve kompjuterik të
pashkarkueshëm që bëjnë të mundur zhvillimin, vlerësimin, testimin, dhe mirëmbajtjen e
aplikacioneve softuerë të celularëve për pajisje kompjuterike të mbartshme, telefona
mobilë, telefona inteligjentë, kompjutera që mbahen në dorë dhe tableta kompjuterikë;
Ofrim përdorimi të përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për përpunim të pagesave
elektronike; Ofrim softueri të ndërfaqjes programimi të aplikacionit (API) për përdorim në
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mesazhet elektronikë dhe transmetimin e zërit, videos, imazheve, përmbajtjes dhe të
dhënave; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për mesazhe
elektronikë; Shërbime të hartës; Ofrim aksesi të përkohshëm në softuerë kompjuterik të
pashkarkueshëm për shërbime të hartës; Ofrues shërbimi të aplikacionit (ASP) që paraqesin
softuerë për shërbime të hartës; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve
kompjuterikë të pashkarkueshëm për ndarje dhe paraqitje të vendndodhjes të përdoruesit,
planifikimit të aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe dhënies të rekomandimeve; Ofrues
shërbimi të aplikacionit (ASP) që paraqesin softuerë që bëjnë të mundur ose ndihmojnë
ndarjen dhe paraqitjen e vendndodhjes së përdoruesit, planifikimit të aktiviteteve me
përdorues të tjerë dhe dhënies të rekomandimeve; Ofrim për përdorim të përkohshëm të
softuerëve kompjuterik të pashkarkueshëm për hartëzimin social dhe të destinacionit;
Ofrues i shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqet softuerë që bëjnë të mundur ose
ndihmojnë hartëzimin social dhe të destinacionit; Ofrim të përdorimit të përkohshëm të
softuerëve kompjuterikë të pashkarkueshëm që bëjnë të ditur vendndodhjen për kërkim,
përcaktim dhe ndarje të vendndodhjes të mallrave, shërbimeve dhe eventeve të interesit;
Ofrues i shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqet softuerë të bërjes së ditur të
vendndodhjes për kërkim, përcaktim dhe ndarje të vendndodhjes të mallrave, shërbimeve
dhe eventeve të interesit; platformë si një shërbim (PAAS) që paraqet platforma softueri
kompjuterik për përdorim në blerje dhe përhapje reklamash; Ofrim për përdorim të
përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për modifikim fotografish, imazhesh dhe
përmbajtje zëri, videoje, dhe audio-vizuale me filtera fotografikë dhe efekte të realitetit të
shtuar (AR), domethënë, grafika, animacione, tekste, vizatime, gjeoetiketa, etiketa të
metadata, hiperlinke; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm
për shikim dhe ndërveprim me një mjet ushqimi të medias elektronike, domethënë,
imazheve, përmbajtjes audio-vizuale dhe video, transferimit nga interneti në kohë reale të
videove, komenteve, reklamave, lajmeve dhe linkeve të internetit pa shkarkuar në
kompjuter; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve kompjuterik për gjetje
përmbajtje dhe publikuesit e përmbajtjes, dhe për abonim në përmbajtje; Ofrim për
përdorim të përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për organizim imazhesh,
përmbajtje video, dhe audio-vizuale duke përdorur etiketa të metedata; Ofrues shërbimi të
aplikacionit (ASP) që paraqet softuerë për rrjetëzim social, menaxhim përmbajtje rrjetëzimi
social, krijim të komunitetit virtual, dhe transmetim të imazheve, përmbajtjeve audiovizuale dhe video, fotografive, videove, të dhënave, teksteve, mesazheve, reklamave,
komunikime dhe informacion të reklamave të medias; Ofrues shërbimi aplikacioni (ASP)
që paraqet softuerë aplikacioni të ndërfaqjes së programit (API) i cili ndihmon shërbimet
në linjë për rrjetëzimin social, zhvillimin e aplikacioneve të softuerit; Platformë si një
shërbim (PAAS) që paraqet platform softueri kompjuterik për rrjetëzimin social,
menaxhimin e përmbajtjes së rrjetëzimit social, krijimin e komunitetit virtual, dhe
transmetimin e imazheve, përmbajtjes audio-vizuale dhe video, fotografive, videove, të
dhënave, teksteve, mesazheve, reklamave, komunikimeve dhe informacionit të reklamës së
medias; Dhënie me qira të softuerit kompjuterik që u jep përdoruesve mundësinë të
ngarkojnë, editojnë, dhe ndajnë imazhe, përmbajtje video dhe audiovizuale; Shërbime
kompjuterike, domethënë, kurim në linjë të përmbajtjes dhe reklamave të përcaktuara nga
përdoruesi dhe krijim të mjeteve ushquese të medias sociale; Ofrim për përdorim të
përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për marrje fotografish dhe regjistrim
përmbajtje zëri, audio-vizuale dhe video; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve
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të pashkarkueshëm për ngarkim, shkarkim, arkivim, bërje të mundur transmetimin, të
ndarjes së imazheve, përmbajtjes audio-vizuale dhe video dhe teksteve shoëqëruese dhe të
dhënave; Ofrim për përdorim të përkohshëm të sofuerëve të pashkarkueshëm për transferim
nga interneti në kohë reale të përmbajteve argëtuese multimediale; Ofrim për përdorim të
përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për krijim dhe mirëmbajtje të pranisë në linjë
për individë, grupe, kompani, dhe brande; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve
të pashkarkueshëm për reklamues për të komunikuar dhe ndërvepruar me komunitete në
linjë; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve kompjuterikë të pashkarkueshëm për
përdorim në marrjen dhe editimin e fotografive dhe regjistrimin dhe editimin e videove;
Ofrues shërbimi të aplikacionit (ASP) që paraqet softuer që bën të mundur apo ndihmon
marrjen dhe editimin e fotografive dhe regjistrimin dhe editimin e videove; Zhvillim të
softuerëve kompjuterikë; Ofrim në linjë të softuerëve të pashkarkueshëm; Ofrues shërbimi
aplikacioni (ASP); Ofrim në linjë facilitetesh që u japin përdoruesve mundësinë të
ngarkojnë, modifikojnë dhe ndajnë zë, video, imazhe fotografike, tekste, grafika dhe të
dhëna
45 Shërbime të njohjes dhe rrjetëzimit dhe të takimeve sociale; Ofrim aksesi në baza të
dhënash kompjuterike dhe baza të dhënash të kërkueshme në linjë në fushat e rrjetëzimit
social, njohjes dhe takimeve sociale; Shërbime të rrjetëzimit social në linjë; Shërbimi i
verifikimit të identifikimit të biznesit

(111) 25803
(151) 12/11/2019
(181) 06/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1617
(591) E Kaltert e Mbyllur, E Hirt
(732) "PRO REAL ESTATE" SH.P.K Josip
Rela, p.n. Prishtinë, KS
(740) Shaban Ismajli NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540)

(511) 35 Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim biznesi; funksione të zyrës;
marketing; shërbime promocionale; shërbime të marrëdhënies me publikun; shërbime të
demonstrimit dhe shfaqjes së produkteve; shërbime të ekspozitave dhe shfaqjeve; shërbime
të tregtisë komerciale dhe informatave të konsumatorëve; ndihmesë biznesi; kontabilitet,
mbajtje e librave të shitjes dhe auditim; procesim të të dhënave administrative; shërbime të
analizave, hulumtimit dhe informatave biznesore; shërbime të programeve të besnikërisë,
stimulimit dhe bonusit; ofrime të hapësirës, kohës dhe mediave të reklamave; shërbime të
rekrutimit dhe menaxhimit të burimeve njerëzore; shërbime klerikale; dënie me qira të
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makinave të zyrës; shërbime të konsulencës së biznesit; hulumtim të tregut; grumbullim
dhe sistematizim të të dhënave të biznesit
36 Shërbime të sigurimit; punë financiare; punë monetare; punë të patundshmërive;
nënshkrime të sigurimeve si dhe vlerësime e matje për qëllime të sigurimeve; shërbime të
garancisë; shërbime brokerimi të pengut; ofrime të kartelave të parapagimit dhe tallonit;
shërbime të depozitave të sigurta; shërbime financiare dhe monetare, dhe shërbime bankare;
shërbime investimi; mbledhje të fondeve dhe sponsorizim; shërbime të vlerësimit
37 Ndërtime të ndërtesave; shërbime të demolimit; dhënie me qira të veglave, uzinave dhe
pajisjeve për ndërtim dhe demolim; nxjerrje të burimeve natyrore; instalime, mirëmbajtje
dhe riparim të alarmeve, drynave dhe kasafortave; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të
harduerit kompjuterik dhe aparateve të telekomunikimit; instalim, mirëmbajtje dhe riparim
të HVAC (ngrohje, ventilim dhe kondicionim të ajrit); mirëmbajtje dhe riparim të
ndërtesave; shërbime të riparimit, mirëmbajtjes dhe rimbushjeve me karburantë të
automjeteve; lustrim, instalim, mirëmbajtje dhe riparim të xhamit, dritareve dhe grilave të
dritareve; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të sistemit hidraulik; instalim, mirëmbajtje dhe
riparim të liftave; asgjësim, dezinfektim dhe kontrollim të kafshëve dhe insekteve të
dëmshme

(111) 25657
(151) 18/10/2019
(181) 06/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1618
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House, 4 Temple Place,
London, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 34 Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit;
zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro; cigarillo (cigare te vogla);
çakmak; shkrepëse; artikujt për duhanpirësit, letra për cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh;
aparat xhepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për injektimin e duhanit në tubat e
letrës; cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të
ngrohjes; produkte të duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre
me qëllim të ngrohjes së cigareve ose duhanit

(111)
(151)
(181)
(210)

25423
08/10/2019
10/12/2028
KS/M/ 2018/1621

(540)
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(591) E Kuqe, E bardhë, E Zezë dhe e
Kaltër.
(732) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Gurëz-Ferizaj,
KS

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.

(111) 25459
(151) 10/10/2019
(181) 10/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1622
(591) E Kuqe, E bardhë, E Gjelbërt, dhe E
Zezë
(732) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Gurëz-Ferizaj,
KS

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.

(111) 25687
(151) 23/10/2019
(181) 10/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1623
(300) 88221149 07/12/2018 US
(732) Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. 151
Lorong Chuan 02-01 New Tech Park
556741 Singapore, SG
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) THINKREALITY

(511) 9 Kufje të realitetit virtual; kufje peë të shtuar realitetin; kufje të realitit të përziera,
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domethënë, kufje me realitet virtual të kombinuar dhe teknologji të shtuar të realitetit;
softuere kompjuterik të realitetit virtual; program kompjuterik i realizuar në realitet te
shtuar; softuer kompjuteri i realitetit te përzier, konkretisht softueri kompjuterik që
përmban realitetin virtual dhe teknologjinë e shtuar të realitetit; Pajisjet kompjuterike dhe
pajisje, domethënë, kontrollorët elektronikë për përdorim me kufje të realitetit virtual dhe
kollare të realitetit të shtuara.

(111) 25455
(151) 10/10/2019
(181) 10/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1624
(732) International Foodstuffs Co LLC P.O
Box No. 4115, Sharjah UAE. , AE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë

(540) PRISTINE

(511) 29 Vajrave ushqimore, yndyrna, gjalpë (ghee), margarinë, gjalpë, produktet supë,
qumësht dhe produktet e qumështit, qumështi me shije te ndryshme, qumësht si pije, mish,
peshk, shpezë dhe shtaze, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të prezervuara, të thata dhe të
gatuar, shtresa-lyeres te të gjitha llojeve dhe me përshkrime përfshirë shtresa jo nga
qumështi, krem frushta i trashe, xhelatinë, reçel, komposto, vezë, patate dhe ushqime te
pjekura jo nga patate, patate te skuqura dhe patatina, të gjitha llojet e kokrrave të
konservuara dhe të thata me thjerrëza, bizele dhe perime bishtajore (jo për qëllime
bujqësore), kërpudha, kikirikë të ruajtur.
30 Çokollata, Ëmbëlsira, Bonbone, Biskota (të gjitha llojet), ëmbëlsira, Pasta, Makarona,
Makarona petë, Petë çasti, Spageti, Vermicelli (spageti te holle), maja, pluhur pjekje dhe
përbërës të tjerë buke, salcë sallatë, majonezë, uthull, salcë domate (kechup) dhe Sos
(erëza), te gatshme për të gatuar produktet nga brumi, brumë të ngrirë, buke te ngrira,
akullore, ëmbëlësira jo nga qumështi të ngrirë, ëmbëlësira nga fruta të ngrira, ëmbëlësira të
ngrira, kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sagë, kafe artificiale, bukë, pastë, melasë,
kripë, mustardë, miell nga drithëra, erëza., Pijet si ushqim (të bazuara në kokërra dhe
bimore), lëng mishi, çaj bimor, mjaltë.

(111) 25421
(151) 04/10/2019
(181) 10/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1625
(732) Alberto-Culver USA, Inc. 700 Sylvan
Avenue, Englewood Cliffs NJ 07632, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-1/9,

(540) NOXZEMA
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Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 3 Sapun; preparatet pastruese; perfumeri; vajra esenciale; deodorantët dhe
antiperspirantët; përgatitjet për kujdesin e flokëve; shampo dhe zbutes-kondicioner;
ngjyrues të flokëve; produktet për stilizim të flokëve; preparatet e tualetit jo mjekësor;
përgatitjet për dush dhe tualet; preparate për kujdesin e lëkurës; vajra, krema dhe krema për
lëkurën; përgatitjet për rroje; përgatitjet për para rrojes dhe pas rrojes; uje kolonje;
preparate depiluese; preparatet për mbrojtje nga dielli dhe rrezitje nga dielli; kozmetike;
kozmetike dhe përgatitje për heqjen e kozmetikes; vazelinë; përgatitjet për kujdesin për
buzë; pluhur talk; lesh pambuku për qëllime kozmetike; shkopinj pambuku për qëllime
kozmetike; faculeta; copa te vogla pambuku dhe faculeta te mbushura ose para-lagura me
pastrim personale ose krema kozmetike; maska të bukurisë, preparate pako për fytyrë.

(111) 25770
(151) 04/11/2019
(181) 11/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1626
(732) Nabtesco Corporation 7-9, irakawacho
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut L 9/5, Prishtinë

(540)

(511) 7 Makineri agrokulturore; makineri të lakimit; papuçe (mabjtëse) të frenave të
ndryshme nga ato të automjeteve; kthetra të ndryshme nga ato të automjeteve tokësore;
motorrët me ajr të kompresuar; lidhëse (kangja) të ndryshme nga ato të automjeteve
tokësore; hapësit e dyerve, elektrik; hapësit e dyerve dhe mbyllësit (hidraulik-) [pjesë të
makinerive]; hapësit dhe mbyllësit e dyerve (Pneumatik -) [pjesë të makinerive]; motorët e
drejtimit të ndryshëm nga ata të automjeteve tokësore; kutite e ndëruesit të shpejtësive të
ndryshëm nga ata të automjeteve tokësore; ingranazhe (dhëmbëzorë), të ndryshëm nga ata
të automjeteve tokësore; dhëmbëzorë reduktues, të ndryshëm nga ata të automjeteve
tokësore; motorrët hidraulik dhe motorrët; makineri modelimi; makineri për përpunimin e
metaleve; makineri paketimi; makineri për ngjitje për qellime industrial; seperatorë (avull/
vaj - ); transmission për makieri; valvula [pjesë të makinerive]; makina saldimi, elektrik.
12 Aparate aeronautike, makineri dhe paisje; frena për automjete; këthetra (mbajtëse) për
automjete tokësore; lidhëse (kangja ) për automjete tokësore; kuti marshi për automjete
tokësore; paisje ingranazhi për automjete tokësore; qarqe hidraulike për automjete; motora
për automjete tokësore; dhëmbëzorë reduktues për automjete tokësore; ingranazhe drejtimi
për anije; rrota për automjete; karroca me rrota.
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(111) 26042
(151) 13/01/2020
(181) 11/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1627
(591) Ngjyrë hiri dhe e kuqe.
(732) MAXCHIEF EUROPE, S.L. Roger de
Flor, 93-95, Local 08013 BARCELONA, ES
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 20 Mobilje;tavolina;tavolina palosëse;tavolina ndihmëse;karrige;karrige
palosëse;bankat (mobiljet);stole;luhatëse (ulëse) verandë.

(111) 25600
(151) 16/10/2019
(181) 11/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1628
(300) 2018-098757 02/08/2018 JP
(732) DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Umeda
Center Bldg., 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome,
Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JP
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë

(540) NEOFLON

(511) 1 Kimikate për përdorim në industry; Aditiv (shtesa) kimike për lubrifikantë; Aditiv
(shtesa) kimik për vajra; Aditiv (shtesa) kimike për përmirsimin e rëshirës; Aditiv (shtesa)
kimik për trajtim të rëshirës; Aditiv (shtesa) kimik për përdorim në përpunimin e
produkteve të rëshirës; Fluor; Përbërës kimik të perflouar të përgatitur sintetikisht për
përdorim në prodhimtari; Rëshira sintetike të papërpunuar; Plastikë e papërpunuar,
posaqërisht, plastikë në formë të parë; Rëshira fluori; Aditiv (shtesa) kimike për
përpunimin e ngjyrave (kimikate industrial); Preparate për lëshimin e kallëpit; Plastikë në
formë të pluhurit, lëngut dhe xheli.
2 Përbërës për lyerje (mbështjellës) në formë të ngjyrave natyrale; Ngjyra nga rëshira
sintetike; Ngjyra fluori për lyerje (mbështjellje); Preparate nga fluori për lyerje
(mbështjellje).
17 Rëshira gjysëm të përpunuara; Gomë sintetike; Gomë, e papërpunuar ose gjysëm e
përpunuar; Gomë fluori; Plastikë e përpunuar ose gjysëm e përpunuar në formë të fletëve,
bloçeve dhe shufrave, të cilat janë për përdorim në prodhimtari; Plastikë e përpunuar ose
gjysëm e përpunuar në formë të pluhurit, lëngut, xhelit, gypave, peletave dhe filmit, të cilat
janë për përdorim në prodhimtari.
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(111) 25598
(151) 16/10/2019
(181) 11/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1629
(300) 2018-098756 02/08/2018 JP
(732) DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Umeda
Center Bldg., 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome,
Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JP
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) POLYFLON

(511) 1 Kimikate për përdorim në industry; Aditiv (shtesa) kimike për lubrifikantë;
Aditiv (shtesa) kimik për vajra; Aditiv (shtesa) kimike për përmirsimin e rëshirës; Aditiv
(shtesa) kimik për trajtim të rëshirës; Aditiv (shtesa) kimik për përdorim në përpunimin e
produkteve të rëshirës; Fluor; Përbërës kimik të perflouar të përgatitur sintetikisht për
përdorim në prodhimtari; Rëshira sintetike të papërpunuar; Plastikë e papërpunuar,
posaqërisht, plastikë në formë të parë; Rëshira fluori; Aditiv (shtesa) kimike për
përpunimin e ngjyrave (kimikate industrial); Plastikë në formë të pluhurit, lëngut dhe xheli.
2 Përbërës për lyerje (mbështjellës) në formë të ngjyrave natyrale; Ngjyra nga rëshira
sintetike; Ngjyra fluori për lyerje (mbështjellje); Preparate nga fluori për lyerje
(mbështjellje).
4 Lubrifikantë; lubrifikantë industrial; lubrifikantë për industrinëmakinerike; Vajra të
lubrifikuar; lubrifikantë solid për qëllime industrial.
17 Rëshira gjysëm të përpunuara; Gomë sintetike; Gomë, e papërpunuar ose gjysëm e
përpunuar; Gomë fluori; Plastikë e përpunuar ose gjysëm e përpunuar në formë të fletëve,
bloçeve dhe shufrave, të cilat janë për përdorim në prodhimtari; Plastikë e përpunuar ose
gjysëm e përpunuar në formë të pluhurit, lëngut, xhelit, gypave, peletave dhe filmit, të cilat
janë për përdorim në prodhimtari.

(111) 25593
(151) 16/10/2019
(181) 11/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1630
(732) CALZATURIFICIO MADAF S.R.L.
Via Francesca 1568D, 51036 LARCIANO
(PT), IT
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë

(540) MARIO FAGNI

(511) 25 Veshje, veshje këmbe, ves.hje koke; rripa.
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(111) 25387
(151) 19/09/2019
(181) 11/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1631
(591) - portokalli (orange), lejla (pink)
(732) DD IP Holder LLC P.O. Box 9141
Canton, Massachusetts 02021, US
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 30 Petulla; produkte furre; biskota; embelsira; byrek; muffin; embelsira te thjeshta,
te veshura me sheqer te shkrire, te mbuluara apo te mbushura; sanduice, pizza; sheqer;
miell; ekstrakte arome; tharme ne forme pikash gatimi; mjalte; tharm; pluhur gatimi;
mbushje per embelsira me baze kremi; mbushje per embelsira me baze cokollate; veshje me
baze cokollate; kafe dhe pijet e bazuara ne kafe; caj dhe pijet e bazuara ne caj; kakao dhe
pijet e bazuara ne kakao; pijet te aromatizuara me kafe dhe pijet slush.
32 Pije jo alkoolike; lengje frutash dhe pije frutash; pijet e aromatizuara me fruta dhe e
tipit slush; lengjet e shtrydhura; pijet e lehta me arome kafeje; sirupet dhe preparatet tjera,
koncentratet, dhe pluhurat per berjen e pijeve te buta dhe te frutave.
43 Sherbimet e restorantit; sherbimet kafe; sherbimet snack bar; sherbimet e restoranteve
fast-food.

(111) 25728
(151) 25/10/2019
(181) 11/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1632
(732) Erwin Dietz GmbH Industriepark 2,
74706 Osterburken, DE
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) White Colombia

(511) 14 Byzylyk dore; mbajtëse çelësash.
18 Çanta; çadra.
25 Bluza; T-shirt; bluza polo; bluzadjerse; kapele; xhaketa.
29 Pije me bazë qumështi.
30 Çaj i ftohtë; pije me bazë çaji.
32 Pije joalkolike; limonadë; lëngje; shurupe; nektar frutash; pije me lëng frutash;
koncentrat të lëngjeve të frutave; pije që përbëhen kryesisht nga lëngje frutash; lëngjet e
perimeve; koncentrat lëngjesh; birra; ujë mineral [pije]; ujërat minerale të aromatizuara;
izotonike; pije.
33 Pije alkoolike që përmbajnë fruta; pije alkoolike të gazuara, përveç birrës.
34 Shkrepëse për oxhak.
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(111) 25779
(151) 06/11/2019
(181) 11/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1633
(732) Monego SHPK Rr. Nazim Gafurri,
Nr.31, 10000 Prishtinë, KS
(740) Egzon Halili Rr. Nazim Gafurri,
Nr.31, 10000 Prishtinë, Kosovë

(540)

(511) 36 Shërbimet bankare, Dhënja e Informatave financiare përmes webfaqes,
Financimi përmes kredive, Bankimi Online, Kredi me këste

(111) 25780
(151) 06/11/2019
(181) 11/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1634
(732) Monego SHPK Rr. Nazim Gafurri,
Nr.31, 10000 Prishtinë, KS
(740) Egzon Halili Rr. Nazim Gafurri,
Nr.31, 10000 Prishtinë, Kosovë

(540) taprrap

(511) 36 Shërbimet bankare, Dhënja e Informatave financiare përmes webfaqes,
Financimi përmes kredive, Bankimi Online, Kredi me këste

(111) 25739
(151) 25/10/2019
(181) 12/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1635
(732) N.P.SH. INOX Nr.2, A. Rrustemi,
Gjakovë, KS
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 3 Mjete për zbardhim dhe substance tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për
pastrim, lustrim,fshirje dhe gërryerje; facoleta te lagura për një përdorim; mjete për lustrim;
mjete për pastrim për përdorim ne amvisni; pastrues për ërdorim ne amvisni; mjete për
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pastrim te sipërfaqëve te forta; mjete për pastrimin e qelqit, posaçërisht dritarëve, mjete për
pastrimin e sipërfaqëve metalike, duke përfshirë çelikun e pa ndryshkur, kromin, bronzing
dhe bakrin; mjete për pastrimin e shporëteve dhe stufave; mjete për pastrimin e të hapsirave
punuese; mjete për pastrimin e hapsirave të kabineteve; mjete për pastrimin e pajisjeve për
ushqim, pajisjeve te ushqimit, pajisjeve të kuzhinës siç janë takëm, enesh,tenxhereve dhe
panave; mjete për pastrimin e sdipërfaqëve të drurit; mjete për pastrimin e banjove, mjete
për pastrimin te sipërfaqëve të gurit, duke përfshirë hapsira te mermerit dhe granitit; mjete
për pastrimin e pllakave dhe llaçit; mjete për pastrimin e te gjitha të destinuarave ; mjete
për pastrimin e automjeteve; mjete fluide për pastrim general dhe lustrim për përdorim të
gjerë-përgjithëshëm; mjete për pastrimin e tepihave; mjete për eliminimin e njollave ; mjete
për eliminimin e njollave nga adhuruesit shtëpiak; mjete për pastrimin e mykut; Sapun,
posaqërisht sapun për përdorim shtepiak, mjete për kujdesin për këpucë, posaqërisht krema
për këpucë, dyll pë këpucë; agjense për pastrim,agjense te lagura për pastrim të sipërfaqeve
shtepiake/ose tekstili; posaçërisht qumësht për pastrim, krema për pastrim,pluhurf për
pastrim, preparate për eliminimin e gurëve, zbutës te fabrikuar për përdorim ne lavanteri,
mjete për kujdes,shërim dhe zbukurimin e tekstilit, te tëra produktet e lartëcekura me ose pa
efekt apo përberës dezinfektimi/ose dezodorimi
21 Produkte për pastrim, posaçërisht lecka për amvisni, lecka për pastrimin e dritarëve nga
lëkura dhe lëkura artificiale, lecka për enë, facoleta, lecka për pluhur,lecka për pastrim,
lecka për te gjitha destinimet, lecka për pastrimin e dyshemes, mikrofiber lecka,shpuza
leckë, lecka nga material i cili nuk është pelhurë e endur, lecka te cilat janë të endure ose
lecka trikotazhi, lecka te thara për një përdorim, jastek për pastrim, jaastek te tharë për
pastrim nga material ii cili nuk është i endur me ose pa pjesën shpuzë, lesh çeliku për
pastrim, posaçërisht mjete për pastrim nga leshi i çelikut, me ose pa spërkatës, jastek te
vegjel nga leshi i çëlikut, jastek te vegjël nga leshi i çëlikut me sapun; shpuza për amvisni ,
posaçërisht shpuza për pastrim të mbështjellur me plastikë, shpuza për pastrim nga fije te
mëndafshit ose plastika; pajisje për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht aparate te dores jo
elektrike mekanike për pastrim, fshesa, mjete për pastrim për banjo, brusha, shporta te
mbeturinave ,fshirëse, pajisje për kullimin e fshirëseve, pajisje për pastrimin e dritarëve,
brusha toaleti,mbajtëse për brusha për toalet, pajisje për pastrimin e dritarëve, pastrues për
eliminimin e ujit, dorashka për amvisni nga lasteksi ose plastika, dorashka për një përdorim
për amvisni apo kopshtari, dorashka për kopshtari, dorashka për pastrim, aparate për tharjën
e robave,mbajtëse për tharje, tharese rotacione-rrotulluese, mbajtëse për tharje, tharëse për
roba, kapëse robash, varëse robash, dërrasa për hekurosje, dërrasa për hekurosjën e
mëngëve, mbeshtjellëse për dërrasa për hekur, dërrasa për hekurosjën e robave
(mbeshtjellëse te formëzuara për dërrasa për hekurosje), lecka për pastrimin e
hekurit(ujtisë), kuti për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht shporta, kanaçe(kanta) me pedale,
kanaçe për mbeturina, kuti nga plastika për sortimin e robave, shporta për ndresa nga
plastika; komponente, nga jo metali per pajisje te dorës, jo elektrike, mekanike për pastrim,
posaçërisht dorëza, doreza, pjesë për lidhje, kontaktuese, kuka nga jo metali te cilët
montohen.
35 Shitja me shumicë dhe pakicë e mjete për zbardhim dhe substance tjera
për përdorim ne lavanteri; preparate për pastrim, lustrim, fshirje dhe gërryerje dhe
produkteve tjera ne klasën 3 dhe 21; Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi;
funksione zyre
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(111) 25740
(151) 25/10/2019
(181) 12/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1636
(732) N.P.SH. INOX Nr.2, A. Rrustemi,
Gjakovë, KS
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 3 Mjete për zbardhim dhe substance tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për
pastrim, lustrim,fshirje dhe gërryerje; facoleta te lagura për një përdorim; mjete për lustrim;
mjete për pastrim për përdorim ne amvisni; pastrues për ërdorim ne amvisni; mjete për
pastrim te sipërfaqëve te forta; mjete për pastrimin e qelqit, posaçërisht dritarëve, mjete për
pastrimin e sipërfaqëve metalike, duke përfshirë çelikun e pa ndryshkur, kromin, bronzing
dhe bakrin; mjete për pastrimin e shporëteve dhe stufave; mjete për pastrimin e të hapsirave
punuese; mjete për pastrimin e hapsirave të kabineteve; mjete për pastrimin e pajisjeve për
ushqim, pajisjeve te ushqimit, pajisjeve të kuzhinës siç janë takëm, enesh,tenxhereve dhe
panave; mjete për pastrimin e sdipërfaqëve të drurit; mjete për pastrimin e banjove, mjete
për pastrimin te sipërfaqëve të gurit, duke përfshirë hapsira te mermerit dhe granitit; mjete
për pastrimin e pllakave dhe llaçit; mjete për pastrimin e te gjitha të destinuarave ; mjete
për pastrimin e automjeteve; mjete fluide për pastrim general dhe lustrim për përdorim të
gjerë-përgjithëshëm; mjete për pastrimin e tepihave; mjete për eliminimin e njollave ; mjete
për eliminimin e njollave nga adhuruesit shtëpiak; mjete për pastrimin e mykut; Sapun,
posaqërisht sapun për përdorim shtepiak, mjete për kujdesin për këpucë, posaqërisht krema
për këpucë, dyll pë këpucë; agjense për pastrim,agjense te lagura për pastrim të sipërfaqeve
shtepiake/ose tekstili; posaçërisht qumësht për pastrim, krema për pastrim,pluhurf për
pastrim, preparate për eliminimin e gurëve, zbutës te fabrikuar për përdorim ne lavanteri,
mjete për kujdes,shërim dhe zbukurimin e tekstilit, te tëra produktet e lartëcekura me ose pa
efekt apo përberës dezinfektimi/ose dezodorimi
21 Produkte për pastrim, posaçërisht lecka për amvisni, lecka për pastrimin e dritarëve nga
lëkura dhe lëkura artificiale, lecka për enë, facoleta, lecka për pluhur,lecka për pastrim,
lecka për te gjitha destinimet, lecka për pastrimin e dyshemes, mikrofiber lecka,shpuza
leckë, lecka nga material i cili nuk është pelhurë e endur, lecka te cilat janë të endure ose
lecka trikotazhi, lecka te thara për një përdorim, jastek për pastrim, jaastek te tharë për
pastrim nga material ii cili nuk është i endur me ose pa pjesën shpuzë, lesh çeliku për
pastrim, posaçërisht mjete për pastrim nga leshi i çelikut, me ose pa spërkatës, jastek te
vegjel nga leshi i çëlikut, jastek te vegjël nga leshi i çëlikut me sapun; shpuza për amvisni ,
posaçërisht shpuza për pastrim të mbështjellur me plastikë, shpuza për pastrim nga fije te
mëndafshit ose plastika; pajisje për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht aparate te dores jo
elektrike mekanike për pastrim, fshesa, mjete për pastrim për banjo, brusha, shporta te
mbeturinave ,fshirëse, pajisje për kullimin e fshirëseve, pajisje për pastrimin e dritarëve,
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brusha toaleti,mbajtëse për brusha për toalet, pajisje për pastrimin e dritarëve, pastrues për
eliminimin e ujit, dorashka për amvisni nga lasteksi ose plastika, dorashka për një përdorim
për amvisni apo kopshtari, dorashka për kopshtari, dorashka për pastrim, aparate për tharjën
e robave,mbajtëse për tharje, tharese rotacione-rrotulluese, mbajtëse për tharje, tharëse për
roba, kapëse robash, varëse robash, dërrasa për hekurosje, dërrasa për hekurosjën e
mëngëve, mbeshtjellëse për dërrasa për hekur, dërrasa për hekurosjën e robave
(mbeshtjellëse te formëzuara për dërrasa për hekurosje), lecka për pastrimin e
hekurit(ujtisë), kuti për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht shporta, kanaçe(kanta) me pedale,
kanaçe për mbeturina, kuti nga plastika për sortimin e robave, shporta për ndresa nga
plastika; komponente, nga jo metali per pajisje te dorës, jo elektrike, mekanike për pastrim,
posaçërisht dorëza, doreza, pjesë për lidhje, kontaktuese, kuka nga jo metali te cilët
montohen.
35 Shitja me shumicë dhe pakicë e mjete për zbardhim dhe substance tjera
për përdorim ne lavanteri; preparate për pastrim, lustrim, fshirje dhe gërryerje dhe
produkteve tjera ne klasën 3 dhe 21; Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi;
funksione zyre

(111) 25799
(151) 12/11/2019
(181) 12/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1637
(732) Facebook, Inc. 1601 Willow Road,
Menlo Park, California 94025, US
(740) Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000
Prishtinë/Kosovë

(540)

(511) 36 Shërbimet e përpunimit të transaksioneve financiare;Përpunimi elektronik dhe
transmetimi i të dhënave të pagesave të faturave për përdoruesit e internetit dhe rrjeteve të
komunikimit;Shërbimet elektronike të transferimit të fondeve;Shërbimet e përpunimit të
transaksioneve te karta e kreditit, karta e debitit dhe karta e dhuratës;Shërbimet tregtare,
përkatësisht, shërbimet e përpunimit të transaksioneve të pagesave;Ofrimi i shërbimeve
elektronike të pagesave mobile për të tjerët;Shërbimet financiare;Shërbimet e përpunimit të
pagesave;Shërbimet e transaksionit financiar;Lehtësimi dhe aranzhimi i financimit dhe
shpërndarjes së fondeve dhe donacioneve;Shërbimet bamirëse online për mbledhjen e
fondeve dhe shërbimet e donacioneve financiare
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(111) 25568
(151) 15/10/2019
(181) 12/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1638
(732) Rothmans of Pall Mall Limited Route
de France 17, Boncourt 2926, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) MADE OF VIBRANT

(511) 34 Cigare;duhan, të papërpunuara ose të përpunuar;rrokullisni duhanin tuaj;tub për
duhan;produktet e duhanit;zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore);puro;cigarillo
(cigare te vogla);çakmak;shkrepëse;artikujt e duhanpirësve;letër për cigare;tubat e
cigareve;filtra të cigareve;aparat xhepi për rrotullimin e cigareve;makina dore për
injektimin e duhanit në tuba letre;cigare elektronike;lëngje për cigare elektronike;produktet
e duhanit për qëllime të ngrohjes.

(111) 25577
(151) 15/10/2019
(181) 12/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1639
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue East Hanover New
Jersey 07936, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Freskia që të nxit!

(511) 30 ëmbëlsira jo-mjekësore; ëmbëlsirat e sheqerit, duke përfshirë liquorice –
bombone nga rrenjet e bimes liquorice, tofis-karramele, ëmbëlsirat dhe xhelatinë; goma
përtypëse, dhe çamçakëz.

(111) 25688
(151) 23/10/2019
(181) 12/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1640
(732) BASF Corporation 100 Park Avenue
Florham Park New Jersey 7932, US
(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë
Xhevdet R. Rama Rr.“Ndue Përlleshi”Alko-

(540) WING
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Impex Obj.2-1/9 Prishtinë,
Republika e Kosovës,

(511) 5 Përgatitje preparate për shkatërrimin dhe luftimin e parazitëve; insekticide,
fungicide, herbicide, pesticide.

(111) 25557
(151) 15/10/2019
(181) 12/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1641
(591) E kuqe dhe e bardhe
(732) Arjan Ismajli Rr. Driton Islami –
Ferizaj, KS
(740) Driton Selmani Fsh. Lloshkobare –
Ferizaj

(540)

(511) 11 Aparatet per; ndezje; prodhim avulli, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me uje dhe
qellime te tjera!

(111) 25471
(540) WARNERMEDIA
(151) 11/10/2019
(181) 13/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1642
(300) 88001273 14/06/2018 US
(732) Warner Media, LLC One Time
Warner Center, New York, New York, 10019
, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 41 Shërbimet argëtuese, domethënë, prodhimin dhe shpërndarjen e përmbajtjeve
argëtuese multimediale të shpërndara përmes platformave të ndryshme në forma të
shumëfishta të mediave transmetuese; shërbimet e programimit televiziv të televizionit dhe
Protokoleve Televizive ne Internet (Internet Protocol Television -IPTV); shërbime
argëtuese në natyrë të programeve televizive dhe filmave; televizioni sipas kërkesës; pagesa
sipa shikimit dhe pagesa e shërbimeve te abonimit televiziv; shërbimet e transmetimit
televiziv kabllor; shërbimet e transmetimit dhe telekomunikimit të ofruara nëpërmjet
platformës kabllore; televizioni interaktiv; regjistrimet jot e shkarkueshme audiovizive në
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fushën e komedis, dramës, aksionit, shumëllojshmëri, aventurë, sportive, muzikë dhe filma
muzikor (muzikals), ngjarjet aktuale, lajme dhe lajme zbavitëse, dokumentar dhe
animacion; prodhim dhe publikim i audiokasetave elektronike; interaktive në internet
argëtuese në natyrën e një faqe interneti që përmban fotografi jo shkarkohen, video, audio
dhe prezantime prozë, videoklipe dhe materiale të tjera multimediale në lidhje me filmat
dhe programet televizive në fushat komedi, dramë, aksion, shumëllojshmëri, aventurë,
sport, muzikë dhe filma muzikor (muzikals) muzikë, ngjarjet e tanishme, lajmet dhe lajmet
argëtuese, dokumentare dhe animacion; revista online, domethënë, blogje në fushën e
filmave, të filmave dhe argëtimit me anë të internetit; sigurimin e informacionit në lidhje
me televizionin, filmin, audio, lajmet dhe informatat argëtuese, dhe prodhimin dhe
shpërndarjen e radios; shërbime regjistrimi video.

(111) 25385
(151) 19/09/2019
(181) 13/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1643
(591) Hiri, e Kaltër, e kaltër e lehtë e kuqe, e
bardhë
(732) N.P.SH. INOX Nr.2, A. Rrustemi,
Gjakovë, KS
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 3 Mjete për zbardhim dhe substance tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për
pastrim, lustrim,fshirje dhe gërryerje; facoleta te lagura për një përdorim; mjete për lustrim;
mjete për pastrim për përdorim ne amvisni; pastrues për ërdorim ne amvisni; mjete për
pastrim te sipërfaqëve te forta; mjete për pastrimin e qelqit, posaçërisht dritarëve, mjete për
pastrimin e sipërfaqëve metalike, duke përfshirë çelikun e pa ndryshkur, kromin, bronzing
dhe bakrin; mjete për pastrimin e shporëteve dhe stufave; mjete për pastrimin e të hapsirave
punuese; mjete për pastrimin e hapsirave të kabineteve; mjete për pastrimin e pajisjeve për
ushqim, pajisjeve te ushqimit, pajisjeve të kuzhinës siç janë takëm, enesh,tenxhereve dhe
panave; mjete për pastrimin e sdipërfaqëve të drurit; mjete për pastrimin e banjove, mjete
për pastrimin te sipërfaqëve të gurit, duke përfshirë hapsira te mermerit dhe granitit; mjete
për pastrimin e pllakave dhe llaçit; mjete për pastrimin e te gjitha të destinuarave ; mjete
për pastrimin e automjeteve; mjete fluide për pastrim general dhe lustrim për përdorim të
gjerë-përgjithëshëm; mjete për pastrimin e tepihave; mjete për eliminimin e njollave ; mjete
për eliminimin e njollave nga adhuruesit shtëpiak; mjete për pastrimin e mykut; Sapun,
posaqërisht sapun për përdorim shtepiak, mjete për kujdesin për këpucë, posaqërisht krema
për këpucë, dyll pë këpucë; agjense për pastrim,agjense te lagura për pastrim të sipërfaqeve
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shtepiake/ose tekstili; posaçërisht qumësht për pastrim, krema për pastrim,pluhurf për
pastrim, preparate për eliminimin e gurëve, zbutës te fabrikuar për përdorim ne lavanteri,
mjete për kujdes,shërim dhe zbukurimin e tekstilit, te tëra produktet e lartëcekura me ose pa
efekt apo përberës dezinfektimi/ose dezodorimi
21 Produkte për pastrim, posaçërisht lecka për amvisni, lecka për pastrimin e dritarëve nga
lëkura dhe lëkura artificiale, lecka për enë, facoleta, lecka për pluhur,lecka për pastrim,
lecka për te gjitha destinimet, lecka për pastrimin e dyshemes, mikrofiber lecka,shpuza
leckë, lecka nga material i cili nuk është pelhurë e endur, lecka te cilat janë të endure ose
lecka trikotazhi, lecka te thara për një përdorim, jastek për pastrim, jaastek te tharë për
pastrim nga material ii cili nuk është i endur me ose pa pjesën shpuzë, lesh çeliku për
pastrim, posaçërisht mjete për pastrim nga leshi i çelikut, me ose pa spërkatës, jastek te
vegjel nga leshi i çëlikut, jastek te vegjël nga leshi i çëlikut me sapun; shpuza për amvisni ,
posaçërisht shpuza për pastrim të mbështjellur me plastikë, shpuza për pastrim nga fije te
mëndafshit ose plastika; pajisje për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht aparate te dores jo
elektrike mekanike për pastrim, fshesa, mjete për pastrim për banjo, brusha, shporta te
mbeturinave ,fshirëse, pajisje për kullimin e fshirëseve, pajisje për pastrimin e dritarëve,
brusha toaleti,mbajtëse për brusha për toalet, pajisje për pastrimin e dritarëve, pastrues për
eliminimin e ujit, dorashka për amvisni nga lasteksi ose plastika, dorashka për një përdorim
për amvisni apo kopshtari, dorashka për kopshtari, dorashka për pastrim, aparate për tharjën
e robave,mbajtëse për tharje, tharese rotacione-rrotulluese, mbajtëse për tharje, tharëse për
roba, kapëse robash, varëse robash, dërrasa për hekurosje, dërrasa për hekurosjën e
mëngëve, mbeshtjellëse për dërrasa për hekur, dërrasa për hekurosjën e robave
(mbeshtjellëse te formëzuara për dërrasa për hekurosje), lecka për pastrimin e
hekurit(ujtisë), kuti për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht shporta, kanaçe(kanta) me pedale,
kanaçe për mbeturina, kuti nga plastika për sortimin e robave, shporta për ndresa nga
plastika; komponente, nga jo metali per pajisje te dorës, jo elektrike, mekanike për pastrim,
posaçërisht dorëza, doreza, pjesë për lidhje, kontaktuese, kuka nga jo metali te cilët
montohen.
35 Shitja me shumicë dhe pakicë e mjete për zbardhim dhe substance tjera
për përdorim ne lavanteri; preparate për pastrim, lustrim, fshirje dhe gërryerje dhe
produkteve tjera ne klasën 3 dhe 21; Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi;
funksione zyre

(111) 25386
(151) 19/09/2019
(181) 13/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1644
(591) Hiri, e Kaltër, e kaltër e lehtë e kuqe, e
bardhë,
(732) N.P.SH. INOX Nr.2, A. Rrustemi,
Gjakovë, KS
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) Inox
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(511) 3 Mjete për zbardhim dhe substance tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për
pastrim, lustrim,fshirje dhe gërryerje; facoleta te lagura për një përdorim; mjete për lustrim;
mjete për pastrim për përdorim ne amvisni; pastrues për ërdorim ne amvisni; mjete për
pastrim te sipërfaqëve te forta; mjete për pastrimin e qelqit, posaçërisht dritarëve, mjete për
pastrimin e sipërfaqëve metalike, duke përfshirë çelikun e pa ndryshkur, kromin, bronzing
dhe bakrin; mjete për pastrimin e shporëteve dhe stufave; mjete për pastrimin e të hapsirave
punuese; mjete për pastrimin e hapsirave të kabineteve; mjete për pastrimin e pajisjeve për
ushqim, pajisjeve te ushqimit, pajisjeve të kuzhinës siç janë takëm, enesh,tenxhereve dhe
panave; mjete për pastrimin e sdipërfaqëve të drurit; mjete për pastrimin e banjove, mjete
për pastrimin te sipërfaqëve të gurit, duke përfshirë hapsira te mermerit dhe granitit; mjete
për pastrimin e pllakave dhe llaçit; mjete për pastrimin e te gjitha të destinuarave ; mjete
për pastrimin e automjeteve; mjete fluide për pastrim general dhe lustrim për përdorim të
gjerë-përgjithëshëm; mjete për pastrimin e tepihave; mjete për eliminimin e njollave ; mjete
për eliminimin e njollave nga adhuruesit shtëpiak; mjete për pastrimin e mykut; Sapun,
posaqërisht sapun për përdorim shtepiak, mjete për kujdesin për këpucë, posaqërisht krema
për këpucë, dyll pë këpucë; agjense për pastrim,agjense te lagura për pastrim të sipërfaqeve
shtepiake/ose tekstili; posaçërisht qumësht për pastrim, krema për pastrim,pluhurf për
pastrim, preparate për eliminimin e gurëve, zbutës te fabrikuar për përdorim ne lavanteri,
mjete për kujdes,shërim dhe zbukurimin e tekstilit, te tëra produktet e lartëcekura me ose pa
efekt apo përberës dezinfektimi/ose dezodorimi
21 Produkte për pastrim, posaçërisht lecka për amvisni, lecka për pastrimin e dritarëve nga
lëkura dhe lëkura artificiale, lecka për enë, facoleta, lecka për pluhur,lecka për pastrim,
lecka për te gjitha destinimet, lecka për pastrimin e dyshemes, mikrofiber lecka,shpuza
leckë, lecka nga material i cili nuk është pelhurë e endur, lecka te cilat janë të endure ose
lecka trikotazhi, lecka te thara për një përdorim, jastek për pastrim, jaastek te tharë për
pastrim nga material ii cili nuk është i endur me ose pa pjesën shpuzë, lesh çeliku për
pastrim, posaçërisht mjete për pastrim nga leshi i çelikut, me ose pa spërkatës, jastek te
vegjel nga leshi i çëlikut, jastek te vegjël nga leshi i çëlikut me sapun; shpuza për amvisni ,
posaçërisht shpuza për pastrim të mbështjellur me plastikë, shpuza për pastrim nga fije te
mëndafshit ose plastika; pajisje për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht aparate te dores jo
elektrike mekanike për pastrim, fshesa, mjete për pastrim për banjo, brusha, shporta te
mbeturinave ,fshirëse, pajisje për kullimin e fshirëseve, pajisje për pastrimin e dritarëve,
brusha toaleti,mbajtëse për brusha për toalet, pajisje për pastrimin e dritarëve, pastrues për
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eliminimin e ujit, dorashka për amvisni nga lasteksi ose plastika, dorashka për një përdorim
për amvisni apo kopshtari, dorashka për kopshtari, dorashka për pastrim, aparate për tharjën
e robave,mbajtëse për tharje, tharese rotacione-rrotulluese, mbajtëse për tharje, tharëse për
roba, kapëse robash, varëse robash, dërrasa për hekurosje, dërrasa për hekurosjën e
mëngëve, mbeshtjellëse për dërrasa për hekur, dërrasa për hekurosjën e robave
(mbeshtjellëse te formëzuara për dërrasa për hekurosje), lecka për pastrimin e
hekurit(ujtisë), kuti për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht shporta, kanaçe(kanta) me pedale,
kanaçe për mbeturina, kuti nga plastika për sortimin e robave, shporta për ndresa nga
plastika; komponente, nga jo metali per pajisje te dorës, jo elektrike, mekanike për pastrim,
posaçërisht dorëza, doreza, pjesë për lidhje, kontaktuese, kuka nga jo metali te cilët
montohen.
35 Shitja me shumicë dhe pakicë e mjete për zbardhim dhe substance tjera
për përdorim ne lavanteri; preparate për pastrim, lustrim, fshirje dhe gërryerje dhe
produkteve tjera ne klasën 3 dhe 21; Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi;
funksione zyre

(111) 25524
(151) 14/10/2019
(181) 14/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1645
(300) 2018 34383 10/08/2018 AZ
(732) Rothmans of Pall Mall Limited Route
de France 17, Boncourt 2926, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) MADE OF STYLE

(511) 34 Cigare; duhan, të papërpunuara ose të përpunuar; rrokullisni duhanin tuaj; duhan
tub; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro; cigarillo
(cigare te vogla); çakmak; shkrepëse; artikujt e duhanpirësve; letër për cigare; tubat e
cigareve; filtra të cigareve; aparat xhepi për rrotullimin e cigareve; makina dore për
injektimin e duhanit në tuba letre; cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike;
produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes.

(111) 25380
(151) 13/09/2019
(181) 14/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1646
(732) FrieslandCampina Nederland B.V.
Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort, NL
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"

(540) FRISO

279

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 5 Ushqim për foshnje; qumësht pluhur për fëmijë të vegjel
29 Qumështi dhe produktet e qumështit, përfshirë qumështin pluhur
30 Çokollatë dhe pije të aromatizuara me çokollatë; drithërat dhe preparatet e bëra nga
drithërat

(111) 25476
(151) 11/10/2019
(181) 14/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1647
(732) FrieslandCampina Nederland B.V.
Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort, NL
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) FRISOLAC

(511) 5 Ushqim për foshnje; qumësht pluhur për fëmijë të vegjel

(111) 25579
(151) 15/10/2019
(181) 14/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1648
(732) Carolina Herrera Ltd. 501 Seventh
Avenue, 17th Floor New York, New York
10018, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) CAROLINA HERRERA

(511) 18 “Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë kafshësh dhe gëzof; valixhe dhe çanta për
bartje; ombrellë dhe parasol; shkopinj për eçje; kamzhik, parzmore dhe takëm kuajsh;
qafore, rrypa dhe rroba për kafshë; çanta, valixhe e vogël dhe bartës të tjerë; Korniza,
dorezë dhe rrypë për valixhe, çanta bartëse, çanta, vallixhe të vogla dhe bartës të tjerë;
Çantë dore; Çantë mbrëmje; Çantë për blerje; Çantë rrjetë për bërjen e pazarit; Çantë
postieri; Çantë kampimi; Çantë shpine; Çantë shkolle; Çantë beli; Çantë udhëtimi; Çantë
krahu; Çantë që vihet përpara për bartjen e fëmijëve dhe pajimet për sigurinë e fëmijëve;
Çantë dhe kuti kozmetikës dhe tualetit, jo t ëmbushura; Set udhëtimi; Kuti nga lëkura apo
shtrojë tavoline nga lëkura; Bartësit për valixhe, këmisha dhe fustane; Kuti të lidhura; Kuti
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bartëse për dokumente; Portofilo; Çanta; Çanta me zinxhirë të përzier; Kuleta; Kuti për
çelsa; Mbajtëse e kartelave; Kuti për kredit karta; Kuti nga lëkura apo shtroja nga lëkura;
Dantella dhe shirita nga lëkura; Mbulesë për ombrella dhe parasol; Mbaktës për shkpinjët
për eçje; Mbulesë dhe mbështjellës për kafshë; Shtresë lëkure; Gëzof dhe lëkurë si dhe
imitimet e tyre, të pa përpunuara, të punuara dhe gjysëm-të punuara.”
25 “Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë; mbathje formale; Mbathje të
përditshme; Mbathje për sport; Këpuçë plazhi; Këpuçë pune; Këpuçë shiu; Këpuçë dushi;
Mbathje për përdorim brenda shtëpisë; Këpuçë vallëzimi; Këpuçë për bebe; Pjesët e
sipërme, pajisje nga metali, thembër, lidhëse për ngushtim, pajisje kundër rrëshqitjes,
shtresë e brendshme, gjuhë, shtresë, maje, anë dhe take për mbathje; Pjesë e sipërme e
çizmeve; Kopsë për mbathje futbolli; Kapela; Kasketa dhe kasketa me strehë; Bereta;
Kapuç; Strehë kasketë; Mbrojtëse kasketash; Kapelë grash; Kasketë freskimi; Mantilë;
Shami koke; kapelë pa strehë (kapela); Mbulesa; Shirit koke (rrobë); Kallëp kapelash
(skelet); Pranga; Çorapa të brendshme për mbathje; Thembër për çorape; Veshje të gatshme
(pjesë të rrobave); Këmisha; Pallto; Set për të posalindur (rroba); Banjare; Xhup me kapuç;
Maskë për sy; Veshje për qafë; Përparëse, jo nga letra; Brezë për veshje; Shirit djerse;
Fustan mbrëmje; Pantollona të gjerë; Mantel; Kostume banje; Bikine; Pantallona të
shkurtra (Bermude); Xhaketë sportive; Bluza; Qafore gëzofi (Boas); Xhepat për veshje;
Shallë; Fustan nga pëlhura (Kaftan); Çorape dhe çorape për femra; Ngrohëset e trupit
(veshje); Këmisha me krahë të shkurtër; Fanellë më krahë të shkurtër; Veshje mbrëmje;
Pullover me kapuç; Pelerinë; Xhaketë e ngushtë në bel (Blousons); Pallto deri te beli; Shall
dhe shall i gjerë; Xhaketa; Mantelet e mëngjesit; Kostumet e pistave; Xhaketa xhufkë;
Rripa (veshje); Zhupon; Sete binjakësh; Kombinimet (veshjet); Kravat; Shtrëngues
(bustiers); Korset; Kalata; Kostume maskaradash; Kostume darke; Fustane; Shall
(foulards); Pallto gabardine; Doreza (veshje); Triko (veshje); Të brendshme femrash;
Çorape; Llastik çorapesh; Këllof gëzofi për duar (veshje); Mantelet; Shall mëndafshi;
Dorashka; Pantollona të gjerë për punë; Kostume kërçimi; Rripat e parave (veshjeve);
Mbulesa të veshëve; Lidhjet me hark; Pantollona; Mbështjellës plazhi; Gëzof me kapuç
(parkas); Kapuçë; Thumba (veshje); Xhepa të drejtë; Shalle supi; Shamitë të kokës (shall);
Frontet e këmishës; Pallto fëmijësh; Kominoshe; Fustan bluzë; Gëzof (veshje); Pizhame;
Këmisha Polo; Ponço; Veshje e mbrëmjes; Veshje sportive; Veshje për mbrojtjen e
veshjeve; Trikotazh; Veshje prej xhinsave; Ndërresa të fëmijëve; Veshje të
papërshkueshme nga uji; Pulloverë; Kimono; Triko; Veshje të gatshme; Veshje të lëkurës;
Veshje të imitimeve të lëkurës; Veshje të maternitetit; Veshje për fëmijë; Veshje për bebe;
Veshje letre; Rrobat e plazhit; Veshje të jashtme; Veshje të bëra prej leshi; Veshje rasti; Të
brendshme; Veshje të shoferëve dhe motoçiklistëve; Robdishambër; Sari; Sarong; Mburoja
e veshjes; Pantallona të gjerë (trenerka); Pallto të gjera; Këmisha; Sandale me një gisht;
Toga; Veshje të sipërme (veshje); Kostume; Shtresat e gjata; Tunikat; Uniformat; Fustane;
Fustana për mbrëmje; Veshjet e dasmës; Kostume për meshkuj; Kostume mbrëmje;
Kostume të grave; Kostume baleti; Rrobat e pagëzimit; Veshje për shtëpi; Veshje të
qëndrueshme ndaj motit.”
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(111) 25596
(151) 16/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1651
(300) 74722/2018 15/06/2018 CH
(732) OBI International Development and
Service GmbH Rheinweg 11, CH-8200
Schaffhausen, CH
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8,10 000 Prishtinë

(540) baliv

(511) 6 Materiale nga metali për konstruksone ndërtimatrie; kabllo dhe tela nga metalet e
zakonshme (jo për qëllime elektriciteti); harduer metalik; kontejner metali për rruajtje dhe
transport; ulluqe nga metali per rrugë; dorëza metalike; kapse (dorëza) shufra nga metali
per banjo; kapse (doreza) nga metali per dushe; shtupe nga metali për dushe; shtupe nga
metali për banjo.
9 Sensor për kontroll të paisjeve për banjo.
11 Aparate për ndriqim, ngrohje, prodhim të avullit, zierje (gatim), ftohje, tharje, ventilim,
furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; çezme (ventil); paisje për basene; lloje çezmsash
(ventile); pasije terminali për furnizim me ujë; pasije sanitare për furnizim me ujë; paisje
banje; pasije për çëllime sanitare; dushe banje; çezme (ventil); filtra uji; dalje uji (ventil);
pasije për përzierje të ujit; aparate për regullim të ujit; çezme uji të cilat janë pjesë e
instalimeve sanitare; valvule (ventil) që janë pjesë e instalimve sanitare; nevojtore me ujë;
ulëse tualeti; lavaman banje; aparatë shpërlarës; kapakë tualeti; guaskë banje dhe ulëse e
cila shitet si një njësi; shpërndarës dezinfektuesi për tualet; bidie; armature sanitare për
kullim për bidie; paisje per bidie; dushe; valvule përpërzierje dushi; valvule përpërzierje
dushi; valvule përpërzierje dushi; armature sanitare për kullim për dushe; spërkatës dore për
dush; dushe për kokë; kabina dushi; gubike per kabina banje; dushe për shitje në formë të
takëmit; gypa fleksibël të cilat janë pjesë të sistemeve hidraulike; tube banje; tuba
mbeturinash; ekrane banje (kabina); ekrane dushi (banje); panele për tube banje; veshje e
brendshme banje; çezme banje; tube banje për banjo ulëse; spërkatës me ajër i inkorporuar
në banjo; gypa mbeturinash për tube banje; valvule për kontrollim të valvuleve (paisje
plombuese); pasije mbeturinash për banjo; njësi ventilimi për banime; instalime ventilimi;
tavë (mbi dysheme) dushi.
17 Ngjitës për lidhje gypash; nyje zgjëruese fleksible; ngjitës për mbulim të nyjeve
zgjëruese.
19 Materiale ndërtimi (jo metalik); gypa të ngurtë jo metalik për ndërtimtari; kasole, jo
nga metali; gypa plastike (të ngurta) për ujë; shkarkues (gypa) jo metalik për ujë; gypa të
izoluar (jo metalik) për ujë; pllaka shtrimi (jo nga metali); panelle nga materiale jo metalike
për përdorim në konstruksione.
20 Mobilje, pasqyra, korniza pikturash; kontejnerë, jo nga metali, për ruatje ose transport;
mobilje banje; pasqyra banje; dollape banje; varëse jo metalike për banjë; shpupë për
banjë, jo nga metali; kapse banje (doreza) binar, të cilat nuk janë të bëra nga metali; kapse
(doreza) shufra, jo nga metali; ulese për dush; unaza për perde dushi; shufra për perde
dushi; binar për perde dushi; grepa për perde dushi; shufra dushi; kapëse dushi (mbajtëse)
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shufra, jo nga metali; shtupë për dushe, jo nga metali; kabina të pasqyrëzuara; pllaka
pasqyrë; pasqyra të zgjëruara nga drita elektrike; ulëse dushi; doreza vaske (mbajtëse)
shufer, jo nga metali; doreza dushi (mbajtëse) shufra, jo nga metali; kontejner plastike për
të ruajtur.
21 Enë ose paisje kuzhine dhe shtëpie; krehër dhe sfungjerë; brusha (pos brushave për
ngjyrosje); artikuj për qëllime pastrimi; qelquraina, porcelan dhe argjilë; brusha banje;
sfungjer banje; unaza për eshqir (paisje banje); kova banje; mbajtës qelqi për banjo;
mbajtës dushi për xhele; mbajtës brushash të dhëmbëve; shpërndarës sapuni.

(111) 25754
(151) 28/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1653
(300) UK00003347995 24/10/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) NEO FRESH MIX

(511) 34 Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të
duhanit (jo për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur;
artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së
duhanit.

(111) 25509
(151) 14/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1654
(300) UK00003351014 05/11/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) NEO CITRIC MIX

(511) 34 Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar;produktet e duhanit;zëvendësues të
duhanit (jo për qëllime mjekësore);të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të
djegur;artikujt e duhanpirësve;pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së
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duhanit.

(111) 25724
(151) 24/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1655
(300) 2018 34384 10/08/2018 AZ
(732) Rothmans of Pall Mall Limited Route
de France 17, Boncourt 2926, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) MADE OF REFINEMENT

(511) 34 Cigare; duhan, të papërpunuara ose të përpunuar; rrokullisni duhanin tuaj; duhan
tub; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro; cigarillo
(cigare te vogla); çakmak; shkrepëse; artikujt e duhanpirësve; letër për cigare; tubat e
cigareve; filtra të cigareve; aparat xhepi për rrotullimin e cigareve; makina dore për
injektimin e duhanit në tuba letre; cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike;
produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes

(111) 25775
(540) ALSTOM
(151) 05/11/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1656
(732) Alstom 48 rue Albert Dhalenne, 93400
Saint-Ouen, FR
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1, Nr.
5 10000 Prishtinë
(511) 6 Metale bazë dhe aliazhet e tyre; produkte të veshur me material mbrojtës, të
formëzuar, të derdhur, të kaluar në makineri, të punuar, gjysmë të punuar me bazë kallaj,
plumb, alumin dhe bakër dhe aliazhe të tyre; të gjithë materialet gjysmë të përfunduar prej
kallaji, plumbi, alumini dhe bakri dhe aliazhet e tyre; materiale metalikë ndërtimi të
dredhur dhe rulon; materiale ndërtimi metalikë; konstruksione metalike të transportueshme;
shina dhe materiale të tjerë metalikë për hekurudha; zinxhirë metalikë; kabllo dhe tela joelektrikë; dryna jo-elektrikë; artikuj metalikë; tubo metalikë; çisterna metalike për
magazinim, enë metalike; valvula metalike; shenja të ndritshme ose jo të ndritshme,
mekanike, jo-mekanike (metalike); tubo të parafabrikuara; pajisje metalike; trarë metalikë;
shtylla metalike; produkte alumini dhe aliazhe për ndërtim; dyer rezistente ndaj zjarrit,
mbyllësa dyersh jo-elektrikë; binarë shinash; dyer ashensori metalike.
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7 Makineri elektrike rrotulluese dhe statike; makineri pneumatike, hidraulike, termike dhe
nukleare; makineri të kontrolluara numerikisht; makineri për përpunim plastikash; makineri
dhe aparatura për punime civile, ndërtim, shpim, kërkime nëntokësore, në vecanti përziersa
betoni, shtruesa bitumi, bluersa, centrifuga, kompresorë, copëtuesa, shkarkuesa; makineri
drenazhuese, rula shtypës, makineri ekstraktuese, makineri filtruese, shpuese, lyerje me zift,
brumëpërzierëse; vegla makinerie; pajisje ngritëse dhe përpunuese; dinamo, alternatorë,
gjeneratorë, vinça ajrore; vinça; pjesë makinerish për vagonë udhëtarësh; lubrifikuesa;
valvula për përhapje ajri; pistonë; gjeneratorë, pompa (makineri); pompa (pjesë makinerish
ose motorësh); makineri dhe aparatura për vakum; motorë dhe pjesë të tyre, pjesë ndërrimi
(përveç atyre për automjete toksorë); aparatura larëse dhe makineri pastrimi; presa
(makineri për përdorim industrial); aparatura për gjenerim ajri (pjesë për makineri);
motorino; qendër kontrolli për motorë, rregullatorë (pjesë makinerish); kontrolluesa
shpejtësie, makineri dhe motorë; rregullatorë presioni; rregullatorë fuqie dhe tensioni,
furnizues me ujë; gjeneratorë; gjeneratorë për rrymë elektrike; mekanizma shtytës për
automjete jo-tokësorë (duke përfshirë aplikime detare); makineri ngritëse; ashensorë;
kontrolluesa elektronik shpejtësie për motorë elektrikë; motorë elektrikë, kombinime të tyre
në kontrolluesa të shpejtësisë së ndryshueshme; kotrolluesa të programueshëm; pjesë
motorësh për automjete tokësorë; makineri për futjen e pllakave mbështetëse dhe/ose
spirancave në beton ose në ndonjë material tjetër në gjendje plastike, në veçanti për ndërtim
të hekurudhave dhe/ose infrastrukturës rrugore për udhëzim të automjeteve tokësorë.
9 Aparatura dhe instrumenta elektrikë për tërheqje vëmendje, sinjalizim, mbrojtje,
menaxhim dhe/ose kontroll trafiku, monitorim, kontroll, informacion për udhëtarë,
emergjencë (shpëtim jete), mësimdhënie, drejtim automjeti dhe kontroll; aparatura kontrolli
dhe monitorimi për motorë dhe aparatura elektrike, elektronike dhe pajisje kompjuterike;
aparatura dhe instrumenta shkencore për shpërndarje, akumulim, rregullim ose kontroll të
energjisë elektrike, të gjitha të cilat janë të mbuluara për sisteme të fiksuar ose shinash
dhe/ose në bord, për mjetet lëvizëse hekurudhore, për mjetet hekurudhore me shpejtësi të
lartë dhe shumë të lartë, për trenat hekurudhor me motorizim të shpërndarë ose të
koncentruar, për makinat hekurudhore me ose pa vetëlëvizje, për trenat hekurudhor të
lidhur apo jo, për tramvaje, autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome; aparate
diagnostikuese për automjete rrugore dhe hekurudhore fikse dhe të lëvizshme, duke
përfshirë pajisje optike, vizualizimi të dhënash, matjeje, monitorimi dhe kontrolli, në
veҫanti lazera dhe kamera survejimi; pajisje elektronike dhe elektrike për përpunim të
dhënash të vendndodhjes satelitore dhe aparatura elektronike dhe elektrike për monitorim të
trafikut hekurudhor dhe rrugor; sistem për analizim dhe diagnostikim të gjendjes së
pajisjeve dhe infrastrukturës hekurudhore dhe rrugore; pajisje kontrolli për menaxhim të
linjave të transportit hekurudhor dhe rrugor; aparatura elektrodinamike për kontroll në
distancë të ҫelësave hekurudhorë; instrumente dhe pajisje alarmi; alarme akustike;
transmetuesa komande, sisteme paralajmëruese; fikse zjarri; aparatura kontrolli dhe
diagnostikuese duke përfshirë, pajisje optike, vizualizimi të dhënash, matjeje, monitorimi
dhe kontrolli, në veҫanti lazera dhe kamera survejimi; aparatura dhe pajisje për transmetim
të dhënash; përçuesve elektrikë për mjetet lëvizëse hekurudhore, për automjete
hekurudhorë të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, për trena hekurudhorë të motorizuar
të shpërndarë ose të koncentruar, për trena hekurudhorë që përmbajnë ose jo vet-shtytësa,
për trena hekurudhorë të lidhur ose të pa-lidhur, për tramvaje, autobusë, automjete elektrikë
dhe automjete autonomë, për stacione dhe nënstacione; kabllo elektrikë; kolektorë
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elektrikë; sisteme të kontrollit në distancë elektrikë dhe elektronikë për operacione
hekurudhore dhe rrugore; panelë kontrolli (elektrikë); panelë kontrolli (të kompjuterizuar)
të operacioneve hekurudhore dhe rrugore; apartura kyҫje-ҫkyҫje elektrike; bateri elektrike;
ngarkuesa elektrikë; akumulatorë dhe bateri; përçuesve elektrikë të të gjitha llojeve; gypa
elektrikë; kontrolluesa shpejtësie për automjete hekurudhorë, tramvaje, autobusë, automjete
elektrikë dhe automjete autonomë; mbartësa optik dhe magnetik të dhënash; rele elektrike
dhe elektronike; indikatorë shpejtësie; sinjalizim drite ose jo e ndëritshme, optike,
mekanike, jo-mekanike për automjete hekurudhorë, për tramvaje dhe autobusë; shenja të
ndëritshme ose mekanike; terminale drite; aparatura elektrodinamike për kontroll në largësi
të sinjaleve; transmetuesa elektronik sinjalesh; aparatura sigurie për trafikun hekurudhor
dhe rrugor; borde elektronikë të buletinit; aparatura për regjistrim kohe; paralajmëruesa
elektrikë me zë; transformatorë; aparatura navigimi për automjete hekurudhorë dhe rrugorë
(kompjutera të inkorporuar në bord); aparatura navigimi radio për automjete hekurudhorë
dhe rrugorë (kompjutera të inkorporuar në bord); aparatura për përpunim të dhënash;
aparatura matjeje dhe regjistrimi në distancë për automjete hekurudhorë dhe rrugorë; pajisje
automatike drejtuese për automjete; rregullatorë tensioni për automjete hekurudhorë dhe
rrugorë; softuerë (programe të regjistruar); softuerë të integruar në pajisje sinjalizimi,
kontrolli dhe monitorimi për automjete hekurudhorë, tramvaje, autobusë, autumjete
elektrikë dhe automjete autonomë; programe kompjuterikë, domethënë programe
udhëzuese, kërkim rruge dhe tregim harte për trafikun hekurudhor dhe rrugor; pajisje
fundore mobile të telekomunikacioneve për trafikun hekurudhor dhe rrugor; softuerë
menaxhimi dhe pajisje kompjuterike për analizim dhe përpunim të dhënash të mbledhura
nga një sistem analizimi dhe diagnostikimi, duke bërë të mundur sigurimin e menaxhimit të
vazhdueshëm të trafikut hekurudhor dhe rrugor, mirëmbajtjen dhe përshtatjen e
vazhdueshme ose parashikuese të trafikut hekurudhor dhe rrugor; softuerë menaxhimi dhe
pajisje kompjuterike për modelimin dhe simulimin e pajisjeve hekurudhore dhe rrugore dhe
optimizimin e pajisjeve hekurudhore dhe rrugore; platformë softuerike për modelim dhe
simulim numerik, platformë softuerike për protokollet e simulimit; aparatura satelitore
navigimi; pajisje për përpunimin e të dhënave dhe kompjutera për sistemet e fiksuar ose
gjurmues dhe/ose në bord, për mjetet lëvizëse hekurudhore, për mjetet hekurudhore me
shpejtësi të lartë dhe shumë të lartë, për trenat hekurudhor me motorizim të shpërndarë ose
të koncentruar, për makinat hekurudhore me ose pa vetëlëvizje, trenat hekurudhor të lidhur
apo jo, për autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome; aparatura për
transmetimin, regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e zërit dhe figurave të vendosura ose
jo në automjete hekurudhore, autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome;
aparatura telekomunikacioni, pajisje futje, ruajtje, përpunimi të dhënash ose informacioni
ose të dhënash; aparatura për futje, numërim, mbledhje, ruajtje, konvertim, përpunim, hyrje,
transmetim, transmetim të të dhënave, informacione dhe sinjale; transmetuesa dhe marrësa
për transmetime radio, transmetime televizive dhe transmetime në largësi; transmetuesa
dhe/ose marrësa të të dhënave dixhitale; transmetuesa dhe/ose marrësa të të dhënave
satelitore; antena, kabllo elektrik të transmetimit të të dhënave; kompjuter, pajisje fundore
telematike dhe telefonë, në veҫanti për akses në rrjetet globale të telekomunikacioneve (të
llojit Internet) me akses të lirë, të rezervuar ose privat (të llojit Intranet) me akses të lirë ose
të rezervuar; marrësa lokalizimi gjeografik satelitor [GPS]; servera video, softuerë për
transmetimin e vazhdueshëm të imazheve, tingujve, filmave, video, domethënë sipas
kërkesës (VOD), informacionit dhe të dhënave; pajisje telekomunikacioni dhe informacioni
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të udhëtarëve në stacione; sisteme multimodale të integruara në menaxhimin e transportit
hekurudhor dhe rrugor për të informuar, siguruar dhe argëtuar udhëtarët gjatë udhëtimeve
të tyre; sisteme evakuimi nga tymi, zbulim zjarri, pajisje radio telekomunikacioni në tunele
dhe stacione të përdorshme në rast emergjence; pajisje dixhitale dhe elektronike dedikuar
mbrojtjes kibernetike të sistemeve hekurudhore; kontaktorë, diskontaktorë, ndërprerës të
shpejtë qarku të rrymës së vazhdueshme, ndërprerësa qarku të një fazorë me çelësa me
vakum, çelësa tre-fazorë me vakum, çelësa, pajisje shumëfunksionale për mbulim dhe
sisteme matjeje energjia; konvertues ndihmës për automjete elektrike, autobusë, metro,
trena rajonale, trena dhe lokomotiva me shpejtësi të lartë; transformatorë tërheqje për
automjete të tranzitit urban, trena rajonanlë, trena dhe lokomotiva me shpejtësi të lartë;
nënstacione për furnizim me energji elektrike dhe monitoruesa të nënstacioneve; stacion
transformatori elektrik; transformatorë të rrymës alternative në atë të vazhdueshme,
invertorë, konvertorë, filtera elektrikë; pajisje mbrojtëse kundër mbi-tensionet ose
interferencës elektrike; aparat për rikuperimin e energjisë elektrike të prodhuar nga
gjenerimi në një rrjet; pajisje elektrike aktive filtrimi për nënstacione; softuerë përkatës për
kontrollin, rregullimin dhe mbrojtjen dixhitale për nënstacione tërheqëse; pajisje të
depozituara nën një hekurudhë ose rrugë për furnizimin me energji elektrike të automjeteve
të transportit të udhëtarëve dhe mallrave, fuqia e përmendur furnizuar nga komponentë dhe
çelësa të energjisë elektrike; klllapa për kurbat e varura; makina automatike për blerje
biletash; të gjitha këto produkte janë të lidhur me sektorët e hekurudhave, rrugëve dhe
udhëtarëve dhe / ose transportin e mallrave.
11 Instalime dhe aparatura për ndriçim, kontrollin e klimës, ngrohje, prodhimin e avullit,
gatim, ftohje, tharje, ventilim, ajër të kondicionuar, furnizim me ujë; valvula barometrike
(ngrohje); instalime higjenike, në veçanti filtera ajri, filtera uji; makineri për ngrohje;
tharësa ajri; aparatura dhe makineri për pastrim ajri dhe uji.
12 Automjete, përfshirë autobusë, autobusë ndërqytetas, automjete elektrikë autonomë dhe
automjete hekurudhorë; mjete lëvizëse hekurudhore, përfshirë lokomotiva, vagonë, makina
që lëvizin mbi shina, automjete hekurudhorë vet-shtytëse, automjete hekurudhorë të
shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, trena hekurudhorë të motorizuar të shpërndarë apo të
përqendruar, trena hekurudhorë me ose pa një makinë që lëviz në shina, trena hekurudhorë
të lidhur ose jo; metro dhe trena të tjerë të automjeteve të transportit publik, automatikë ose
jo-automatik, domethënë automjete hekurudhorë me rrota hekuri ose automjete të
rrotorizuar të pajisur me goma hidraulike ose lloje të tjera të lidhjeve me tokën; autobusë;
autobusë ndërqytetas; vagonë për udhëtarë; automjetë elektrikë përfshirë tramvaje dhe
autobusë; automjete autonomë; motorë për automjetet tokësorë të përmendur, dhe pjesë të
tyre; amortizatorë pneumatikë për automjetet tokësorë të sipërpërmendur; rripa transmisioni
dhe ingranzhet korresponduese për automjetet tokësorë të përmendur; pompa ajri (pjesë për
automjete); boshte diferenciale për automjetet tokësorë të përmendur; mekanizma shtytës
për automjetet tokësorë të përmendur; frena, karroceri të përbërë prej shasie me rrota metali
për hekurudha, boshte, shasi për vagonë udhëtarësh; vagona udhëtarësh; bashkuesa
vagonash; vagona ҫisternë, pjesë të automjeteve tokësorë; amortizatorë për automjete
hekurudhorë dhe tokësorë; karroceri automjeti e përbërë prej shasie me rrota metali për
hekurudha, motorë automjeti, sisteme tërheqje automjeti.
16 Enë dhe amballazhe të bëra prej letre ose kartoni dhe mallrat e bëra prej këtyre
materialeve; letër, kartonë dhe mallra të bërë prej këtyre materialeve, që nuk përfshihen në
klasa të tjera; produkte të shtypura; fotografi; materiale udhëzuese dhe mësimdhënie
287

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(përjashtuar aparatura); materiale plastik për amballazhim (që nuk përfshihen në klasa të
tjera); foto, albume, broshura, katalogë, gazeta, manualë; letër mbështjelljeje; distinktiva.
19 Enë dhe amballazhe të bëra prej letre ose kartoni dhe mallrat e bëra prej këtyre
materialeve; letër, kartonë dhe mallra të bërë prej këtyre materialeve, që nuk përfshihen në
klasa të tjera; produkte të shtypura; fotografi; materiale udhëzuese dhe mësimdhënie
(përjashtuar aparatura); materiale plastik për amballazhim (që nuk përfshihen në klasa të
tjera); foto, albume, broshura, katalogë, gazeta, manualë; letër mbështjelljeje; distinktiva.
24 Pëlhura për qëllime tekstili dhe materiali; kanavacë, pëlhura dhe shajakë për qëllime
teknike; pëlhura veshje për raste aksidentesh; banderola prej plastike apo tekstili; veshje
mbrojtëse.
35 Organizim biznesi dhe asistencë dhe këshilla për menaxhim; menaxhim biznesi;
administrim shitjesh; kërkime dhe studime tregu; organizim dhe drejtim ekspozitash,
konferencash dhe konventash për qëllime komerciale ose reklame; agjenci për informacion
komercial; shërbime prokurimi për palët e treta (blerje mallrash dhe shërbimesh për biznese
të tjerë); informacion dhe këshilla biznesi; grumbullim dhe sistemim të të dhënave në një
skedar qendror; menaxhim skedari kompjuterik; përditësim të dokumentacionit të reklamës;
demonstrim dhe prezantim të produkteve në ҫdo mënyrë komunikimi për shitjen me pakicë;
promovim shitjesh për palët e treta; menaxhim skedari të kompjuterizuar; përditësim,
përpilim dhe mirëmbajtje të dhënash në baza kompjuterike të dhënash; monitorim sinjalesh,
figurash dhe informacioni të përpunuar nga kompjuteri ose aparaturat e telekomunikacionit;
ruajtje (futje, klasifikim dhe arkivim (përfshirë mikrografike dhe elektronike) të dhënash,
dokumentash dhe planeve (përfshirë dixhitale)); shërbime të shitjes dhe pakicë ose shumicë
të aparaturave për sinjalizim hekurudhor, mjeteve lëvizëse hekurudhore, automjeteve dhe
instraktrukturës, të gjitha në lidhje me transportin hekurudhor, rrugor dhe publik të
udhëtarëve dhe/ose mallrave.
36 Organizim biznesi dhe asistencë dhe këshilla për menaxhim; menaxhim biznesi;
administrim shitjesh; kërkime dhe studime tregu; organizim dhe drejtim ekspozitash,
konferencash dhe konventash për qëllime komerciale ose reklame; agjenci për informacion
komercial; shërbime prokurimi për palët e treta (blerje mallrash dhe shërbimesh për biznese
të tjerë); informacion dhe këshilla biznesi; grumbullim dhe sistemim të të dhënave në një
skedar qendror; menaxhim skedari kompjuterik; përditësim të dokumentacionit të reklamës;
demonstrim dhe prezantim të produkteve në ҫdo mënyrë komunikimi për shitjen me pakicë;
promovim shitjesh për palët e treta; menaxhim skedari të kompjuterizuar; përditësim,
përpilim dhe mirëmbajtje të dhënash në baza kompjuterike të dhënash; monitorim sinjalesh,
figurash dhe informacioni të përpunuar nga kompjuteri ose aparaturat e telekomunikacionit;
ruajtje (futje, klasifikim dhe arkivim (përfshirë mikrografike dhe elektronike) të dhënash,
dokumentash dhe planeve (përfshirë dixhitale)); shërbime të shitjes dhe pakicë ose shumicë
të aparaturave për sinjalizim hekurudhor, mjeteve lëvizëse hekurudhore, automjeteve dhe
instraktrukturës, të gjitha në lidhje me transportin hekurudhor, rrugor dhe publik të
udhëtarëve dhe/ose mallrave.
37 Ndërtim, menaxhim ndërtimi, mirëmbajtje, riparim, rinovim, mirëmbajtje dhe instalim;
informacion në lidhje me ndërtimin dhe riparimin e infrastrukturës hekurudhore, metrove,
tramvajeve, autobusëve, automjeteve elektrikë dhe automjeteve autonomë; supervizim
[manaxhim] të punëve ndërtimore; ndërtim të infrastrukturës hekurudhore; prodhim të
shtresave dhe binarëve; informacion për riparime; instalim dhe riparim të pajisjeve që
raportojnë të gjitha aksidentet dhe incidentet që ndikojnë trafikun hekurudhor dhe rrugor;
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instalim, mirëmbajtje, riparim dhe mirëmbajtje të pajisjeve të kontrollit për menaxhimin e
linjave të transportit hekurudhor dhe urban; pompim dhe kullim të ujit; ndërtim të traseve
hekurudhore dhe strukturave prej betoni ose prej ndonjë prej materialeve të tjerë që kanë
pllaka mbështetëse dhe/ose pika ankorimi në beton ose material plastik; të gjitha shërbimet
që kanë lidhje me mjete lëvizëse hekurudhore (përgjithësisht për automjete transporti
hekurudhor dhe rrugor dhe/ose mallrash, duke përfshirë lokomotiva dhe makina
hekurudhash, automjete hekurudhore të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, makina
hekurudhore të motorizuara të shpërndara ose përqendruara, automjete që lëvizin mbi shina
vet-shtytëse ose jo, trena hekurudhorë, metro, tramvaje, autobusë, automjete elektrikë dhe
automjete autonomë) dhe infrastrukturë hekurudhore, autobusë, automjete elektrikë dhe
automjete autonomë.
38 Telekomunikacione, komunikacione (transmetim); ofrim aksesi në baza të dhënash;
mbledhja e ndihmuar nga kompjuteri dhe transmetimi i mesazheve dhe figurave;
transmetim dixhital i skedarëve; transmetim radio-televiziv, transmetim të përmbajtjes
multimediale nëpërmjet rrjeteve të komunikimeve elektronike; shërbime transmetimi,
komunikime nëpërmjet terminalëve kompjuterikë; transmetim informacioni nëpërmjet
satelitëve, transmetim, transmetim mesazhesh, të dhënash, informacion, figura dhe zë të
koduar dhe të pakoduar; transmetim i informacionit të përmbajtur në banka të dhënash dhe
banka figurash, informacion i shpërndarë me mjete elektronike, në veçanti për rrjete të
komunikimeve globale (të llojit Internet) me akses të lirë ose të rezervuar, ose për rrjete
private (të llojit Intranet) të aksesit të lirë apo të rezervuar; ofrim të aksesit dhe lidhjes në
një rrjet kompjuterik publik ose privat; shërbime të lidhjes në rrjete të komunikimeve
globale (të llojit Internet) me akses të lirë ose të rezervuar, ose rrjete private (të llojit
Intranet) me akses të lirë ose të rezervuar; shërbime aksesi në rrjete të komunikimeve
globale (të llojit Internet) me akses të lirë ose të rezervuar, ose në rrjete private (të llojit
Intranet) me akses të lirë ose të rezervuar; dhënie me qira dhe instalime të aparaturave dhe
pajisjeve të telekomunikacioneve; shërbime videofon; transmetim dhe marrje të dhënash,
sinjalesh dhe informacioni të përpunuar nga kompjuterat dhe aparatura e instrumenta të
telekomunikacioneve; shërbime shkarkimi për përmbajtje audio-vizuale, duke përfshirë
video sipas kërkesës (VOD); transmetim radio-televiziv, transmetim të programeve radio
ose televizion; shërbime të ekspozimeve elektronike (telekomunikacione); komunikime të
rrjeteve të fibrave optikë; shërbime telekomunikacionesh të siguruara nëpërmjet rrjeteve
kabllore, pa tel dhe me fibër; shërbime telekomunikacionesh, domethënë ofrim shërbimesh
të rrjeteve të fibrave optikë; shërbime të interkoneksionit periferik të teknologjisë me tel,
Wi-Fi, Blututh; transmetim satelitor, transmetim të postës elektronike, transmetim të
skedarëve dixhitalë, transferim të dhënash nga Interneti në kohë reale pa i ruajtur në
kompjuter (streaming) , transmetim të mesazheve dhe imazheve të ndihmuar nga
kompjuteri; dhënie me qira të kohës së aksesit në server (informatikë, modelim) dhe
shërbimeve të aksesueshme në distancë nëpërmjet rrjeteve kompjuterikë; shërbime
informacioni të aksesueshëm në distancë nëpërmjet rrjeteve (dokumentacion, modele,
softuer, mjete kompjuterike, komunitete përdoruesish); të gjitha këto shërbime që janë në
fushën e transportit hekurudhor, rrugor dhe publik të udhëtarëve dhe/ose mallrave.
39 Transport; shërbime treni, autobusi, metroje, tramvaji, automjeti elektrik dhe automjeti
autonom për udhëtarë ose mallra; transport udhëtarësh me tren, autobus, metro dhe tramvaj;
ndërmjetësim për transport mallrash; ndërmjetësim për transport; transport mallrash; dhënie
me qira pajisjesh; asistencë në raste avarish; informacion dhe ofrim informacioni trafiku;
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informacion transporti; shërbime rrugëzimi; shërbime informacioni për orare të trenave,
autobusëve dhe tramvajëve dhe të gjithë mjeteve të tjera të transportit; dhënie me qira
trenash, vagona udhëtarësh, automjetesh elektrikë, autobusëzh, metro dhe motorëve të
tramvajit; dhënie me qira magazinash; shërbime logjistike: shërbime inspektimi
automjetesh; shërbime informacioni në lidhje me planifikimin dhe organizimin e flukseve;
studime logjistike; shërbime kontrolli trafiku; shërbime rezervimi udhëtimi; operacione
terminali hekurudhore dhe rrugore; shërbime terminale intermodale hekurudhore dhe
rrugore; menaxhim të platformave multimodale të transportit hekurudhor dhe rrugor; të
gjitha këto shërbime që kanë të bëjnë me transportin hekurudhor, rrugor, publik të
udhëtarëve dhe mallrave, dhe automjetet hekurudhore, autobusët, automjetet elektrike dhe
automjetet autonomë.
40 Shërbime të grumbullimit të materialeve të personalizuara për palët e treta; përpunim
materialesh; informacion rreth përpunimit të materialeve; galvanizim; mbrojtje katodike
domethënë mekanizmave anti-korrozion; sinterizim materialesh; përpunim plastik; saldim
elektrik; shërbime sharrimi, zdrukimi, prerjeje, formëzimi, lustrimi, veshje të metaleve;
bojatisje të pëlhurave ose robave; hidroizolim të pëlhurave; përpunim të pëlhurave për fikje
të zjarrit; lidhje dokumentash; kallajisje; pastrim dhe rigjenerim të ajrit; vullkanizim
(përpunim materialesh); të gjitha këto shërbime që kanë të bëjnë me transportin
hekurudhor, rrugor, publik të udhëtarëve dhe mallrave.
41 Edukim; kualifikim; argëtim; arsimim profesional, kualifikim profesional; organizim
dhe drejtim seminaresh, simpoziumesh, kongresesh, takimesh kualifikimi, ekspozitash dhe
konferencash; organizim konkursesh [arsimimi ose argëtimi]; llotari; këshillim në arsimim
ose kualifikim; udhëzime profesionale; stërvitje [trainim]; Publikim dhe shkrim të teksteve
të tjerë nga ata publicitarë, publikime elektronike të librave dhe revistave periodike në linjë,
prodhim të filmave, publikime në forma mikro; të gjitha këto shërbime që kanë të bëjnë me
sektorët hekurudhor, rrugor dhe të udhëtarëve dhe/ose mallrave.
42 Inxhinieri, kërkim dhe zhvillim të materialeve dhe pajisjeve të reja;koordim të
inxhinierisë, kërkimit dhe zhvillimit të materialeve dhe pajisjeve të reja;planifikim projekti,
përpilim raporte shkencore dhe tekonologjike, kërkim dhe analizë dhe shërbime të kërkimit
industrial të siguruar nga inxhinierë dhe/ose ekspert;këshilla për kursim energjie;kontroll
cilësie;ekspertizë [punë inxhinierike];testim materialesh;kërkime mekanike;kërkim dhe
zhvillim të produkteve të rinj për të tjerët;kërkim teknik;studim i projekteve
teknike;inxhinieri;konsulencë në ndërtim;teste industriale;projektim, zhvillim, mirëmbajtje,
përditësim dhe instalim të sistemeve kompjuterikedhe softuerëve;planifikim urban;kërkim
në mbrojtje të mjedisit;shërbime kontrolli për infrastrukturë hekurudhore dhe
rrugore;konsultime softuerike;softuer si një shërbim [SaaS];kërkim shkencor dhe projektim
për të krijuar modele (statike ose dinamike) dhe integrim të këtyre modeleve (inxhinieri) në
aplikacione të hekurudhave dhe rrugëve;shërbime inxhinierie;shërbime të këshillimit teknik
për operim dhe supervizim të kompjuterave dhe transmetimeve televizive;shërbime të
konsulencës teknike në teknologji informacioni, telekomunikacione dhe transmetime
televizive;krijim (projektim) të programeve për përpunim të dhënash dhe tekstesh të
kompanive;konsulenca teknike dhe kërkim në telekomunikacione dhe transmetime
televizive;konsulenca dhe dhe këshillim teknik në telekomunikacione dhe
informatikë;konsulencë në kompjutera;dhënie me qira të programeve në medja
kompjuterike dhe nëpërmjet telekomuniacione;projektim (zhvillim) të sistemeve
kompjuterike dhe sistemeve të telekomunikacioneve dhe transmetimeve televizive;studime
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dhe kërkime teknike të projektit në mirëmbajtje (mirëmbajtje, instalim, riparim) të pajisjeve
kompjuterike, telekomunikacioneve dhe transmetimeve televizive;shërbime të konsulencës
teknike kompjuterike;shërbime kodi dhe shndërrimi formati ndërmjet llojeve të ndryshme
të teksteve;dhënie me qira të kohës së aksesit në një qendër serveri baza të dhënash;ofrim
aksesi në rrjete kompjuterike;krijim dhe instalim të një faqeje web;projektim dhe
mirëmbajtje të website-ve;projektim, instalim, mirëmbajtje, përditësim ose dhënie me qira
të softuerëve, baza të të dhënave;shërbime monitorimi (kontroll, monitorim) të rrjeteve
kompjuterike për sigurinë dixhitale të operacioneve hekurudhore dhe/ose rrugore;projektim
dhe zhvillim të gjuhëve kompjuterike për modelim dhe simulim;projektim të sistemeve
kompjuterike dhe sistemeve të ngulitura;ofrim programesh kompjuterike për hartim hartash
dhe rrugësh dhe udhëzime përmes një rrjeti kompjuterik;të gjitha këto shërbime që kanë të
bëjnë me transportin hekurudhor, rrugor, publik të udhëtarëve dhe/ose mallrave.

(111) 25774
(540)
(151) 05/11/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1657
(591) E kaltër dhe e kuqe
(732) Alstom 48 rue Albert Dhalenne, 93400
Saint-Ouen, FR
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000, Prishtinë
(511) 7 Makineri elektrike rrotulluese dhe statike; makineri pneumatike, hidraulike,
termike dhe nukleare; makineri të kontrolluara numerikisht; makineri për përpunim
plastikash; makineri dhe aparatura për inxhinieri civile, ndërtim, shpim, kërkime
nëntokësore, në vecanti përziersa betoni, shtruesa bitumi, bluersa, centrifuga, kompresorë,
copëtuesa, shkarkuesa; makineri drenazhuese, rula shtypës, makineri ekstraktuese, makineri
filtruese, shpuese, lyerje me zift, brumëpërzierëse; vegla makinerie; pajisje ngritëse dhe
përpunuese; dinamo, alternatorë, gjeneratorë, vinça ajrorë; vinça; pjesë makinerish për
vagonë udhëtarësh; lubrifikuesa; valvula për përhapje ajri; pistonë; gjeneratorë, pompa
(makineri); pompa (pjesë makinerish ose motorësh); makineri dhe aparatura për vakum;
motorë dhe pjesë të tyre, pjesë ndërrimi (përveç atyre për automjete toksorë); aparatura
larëse dhe makineri pastrimi; presa (makineri për përdorim industrial); aparatura për
gjenerim ajri (pjesë për makineri); motorino; qendër kontrolli për motorë, rregullatorë
(pjesë makinerish); kontrolluesa shpejtësie, makineri dhe motorë; rregullatorë presioni;
rregullatorë fuqie dhe tensioni, furnizues me ujë; gjeneratorë; gjeneratorë për rrymë
elektrike; mekanizma shtytës për automjete jo-tokësorë (duke përfshirë aplikime detare);
makineri ngritëse; ashensorë; kontrolluesa elektronik shpejtësie për motorë elektrikë;
motorë elektrikë, kombinime të tyre në kontrolluesa të shpejtësisë së ndryshueshme;
kotrolluesa të programueshëm; pjesë motorësh për automjete tokësorë; makineri për futjen
e pllakave mbështetëse dhe/ose spirancave në beton ose në ndonjë material tjetër në gjendje
plastike, në veçanti për ndërtim të hekurudhave dhe/ose infrastrukturës rrugore për udhëzim
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të automjeteve tokësorë.
9 Aparatura dhe instrumenta elektrikë për tërheqje vëmendje, sinjalizim, mbrojtje,
menaxhim dhe/ose kontroll trafiku, monitorim, kontroll, informacion për udhëtarë,
emergjencë (shpëtim jete), mësimdhënie, drejtim automjeti dhe kontroll; aparatura kontrolli
dhe monitorimi për motorë dhe aparatura elektrike, elektronike dhe pajisje kompjuterike;
aparatura dhe instrumenta shkencore për shpërndarje, akumulim, rregullim ose kontroll të
energjisë elektrike, të gjitha të cilat janë të mbuluara për sisteme të fiksuar ose shinash
dhe/ose në bord, për mjetet lëvizëse hekurudhore, për mjetet hekurudhore me shpejtësi të
lartë dhe shumë të lartë, për trenat hekurudhor me motorizim të shpërndarë ose të
koncentruar, për makinat hekurudhore me ose pa vetëlëvizje, për trenat hekurudhor të
lidhur apo jo, për tramvaje, autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome; aparate
diagnostikuese për automjete rrugore dhe hekurudhore fikse dhe të lëvizshme, duke
përfshirë pajisje optike, vizualizimi të dhënash, matjeje, monitorimi dhe kontrolli, në
veҫanti lazera dhe kamera survejimi; pajisje elektronike dhe elektrike për përpunim të
dhënash të vendndodhjes satelitore dhe aparatura elektronike dhe elektrike për monitorim të
trafikut hekurudhor dhe rrugor; sistem për analizim dhe diagnostikim të gjendjes së
pajisjeve dhe infrastrukturës hekurudhore dhe rrugore; pajisje kontrolli për menaxhim të
linjave të transportit hekurudhor dhe rrugor; aparatura elektrodinamike për kontroll në
distancë të ҫelësave hekurudhorë; instrumente dhe pajisje alarmi; alarme akustike;
transmetuesa komande, sisteme paralajmëruese; fikse zjarri; aparatura kontrolli dhe
diagnostikuese duke përfshirë, pajisje optike, vizualizimi të dhënash, matjeje, monitorimi
dhe kontrolli, në veҫanti lazera dhe kamera survejimi; aparatura dhe pajisje për transmetim
të dhënash; përçuesve elektrikë për mjetet lëvizëse hekurudhore, për automjete
hekurudhorë të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, për trena hekurudhorë të motorizuar
të shpërndarë ose të koncentruar, për trena hekurudhorë që përmbajnë ose jo vet-shtytësa,
për trena hekurudhorë të lidhur ose të pa-lidhur, për tramvaje, autobusë, automjete elektrikë
dhe automjete autonomë, për stacione dhe nënstacione; kabllo elektrikë; kolektorë
elektrikë; sisteme të kontrollit në distancë elektrikë dhe elektronikë për operacione
hekurudhore dhe rrugore; panelë kontrolli (elektrikë); panelë kontrolli (të kompjuterizuar)
të operacioneve hekurudhore dhe rrugore; apartura kyҫje-ҫkyҫje elektrike; bateri elektrike;
ngarkuesa elektrikë; akumulatorë dhe bateri; përçuesve elektrikë të të gjitha llojeve; gypa
elektrikë; kontrolluesa shpejtësie për automjete hekurudhorë, tramvaje, autobusë, automjete
elektrikë dhe automjete autonomë; mbartësa optik dhe magnetik të dhënash; rele elektrike
dhe elektronike; indikatorë shpejtësie; sinjalizim drite ose jo e ndërritshme, optike,
mekanike, jo-mekanike për automjete hekurudhorë, për tramvaje dhe autobusë; shenja të
ndëritshme ose mekanike; terminale drite; aparatura elektrodinamike për kontroll në largësi
të sinjaleve; transmetuesa elektronik sinjalesh; aparatura sigurie për trafikun hekurudhor
dhe rrugor; borde elektronikë të buletinit; aparatura për regjistrim kohe; paralajmëruesa
elektrikë me zë; transformatorë; aparatura navigimi për automjete hekurudhorë dhe rrugorë
(kompjutera të inkorporuar në bord); aparatura navigimi radio për automjete hekurudhorë
dhe rrugorë (kompjutera të inkorporuar në bord); aparatura për përpunim të dhënash;
aparatura matjeje dhe regjistrimi në distancë për automjete hekurudhorë dhe rrugorë; pajisje
automatike drejtuese për automjete; rregullatorë tensioni për automjete hekurudhorë dhe
rrugorë; softuerë (programe të regjistruar); softuerë të integruar në pajisje sinjalizimi,
kontrolli dhe monitorimi për automjete hekurudhorë, tramvaje, autobusë, autumjete
elektrikë dhe automjete autonomë; programe kompjuterikë, domethënë programe
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udhëzuese, kërkim rruge dhe tregim harte për trafikun hekurudhor dhe rrugor; pajisje
fundore mobile të telekomunikacioneve për trafikun hekurudhor dhe rrugor; softuerë
menaxhimi dhe pajisje kompjuterike për analizim dhe përpunim të dhënash të mbledhura
nga një sistem analizimi dhe diagnostikimi, duke bërë të mundur sigurimin e menaxhimit të
vazhdueshëm të trafikut hekurudhor dhe rrugor, mirëmbajtjen dhe përshtatjen e
vazhdueshme ose parashikuese të trafikut hekurudhor dhe rrugor; softuerë menaxhimi dhe
pajisje kompjuterike për modelimin dhe simulimin e pajisjeve hekurudhore dhe rrugore dhe
optimizimin e pajisjeve hekurudhore dhe rrugore; platformë softuerike për modelim dhe
simulim numerik, platformë softuerike për protokollet e simulimit; aparatura satelitore
navigimi; pajisje për përpunimin e të dhënave dhe kompjutera për sistemet e fiksuar ose
gjurmues dhe/ose në bord, për mjetet lëvizëse hekurudhore, për mjetet hekurudhore me
shpejtësi të lartë dhe shumë të lartë, për trenat hekurudhor me motorizim të shpërndarë ose
të koncentruar, për makinat hekurudhore me ose pa vetëlëvizje, trenat hekurudhor të lidhur
apo jo, për autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome; aparatura për
transmetimin, regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e zërit dhe figurave të vendosura ose
jo në automjete hekurudhore, autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome;
aparatura telekomunikacioni, pajisje futje, ruajtje, përpunimi të dhënash ose informacioni
ose të dhënash; aparatura për futje, numërim, mbledhje, ruajtje, konvertim, përpunim, hyrje,
transmetim, transmetim të të dhënave, informacione dhe sinjale; transmetuesa dhe marrësa
për transmetime radio, transmetime televizive dhe transmetime në largësi; transmetuesa
dhe/ose marrësa të të dhënave dixhitale; transmetuesa dhe/ose marrësa të të dhënave
satelitore; antena, kabllo elektrik të transmetimit të të dhënave; kompjuter, pajisje fundore
telematike dhe telefonë, në veҫanti për akses në rrjetet globale të telekomunikacioneve (të
llojit Internet) me akses të lirë, të rezervuar ose privat (të llojit Intranet) me akses të lirë ose
të rezervuar; marrësa lokalizimi gjeografik satelitor [GPS]; servera video, softuerë për
transmetimin e vazhdueshëm të imazheve, tingujve, filmave, video, domethënë sipas
kërkesës (VOD), informacionit dhe të dhënave; pajisje telekomunikacioni dhe informacioni
të udhëtarëve në stacione; sisteme multimodale të integruara në menaxhimin e transportit
hekurudhor dhe rrugor për të informuar, siguruar dhe argëtuar udhëtarët gjatë udhëtimeve
të tyre; sisteme evakuimi nga tymi, zbulim zjarri, pajisje radio telekomunikacioni në tunele
dhe stacione të përdorshme në rast emergjence; pajisje dixhitale dhe elektronike dedikuar
mbrojtjes kibernetike të sistemeve hekurudhore; kontaktorë, diskontaktorë, ndërprerës të
shpejtë qarku të rrymës së vazhdueshme, ndërprerësa qarku të një fazorë me çelësa me
vakum, çelësa tre-fazorë me vakum, çelësa, pajisje shumëfunksionale për mbulim dhe
sisteme matjeje energjia; konvertues ndihmës për automjete elektrike, autobusë, metro,
trena rajonale, trena dhe lokomotiva me shpejtësi të lartë; transformatorë tërheqje për
automjete të tranzitit urban, trena rajonanlë, trena dhe lokomotiva me shpejtësi të lartë;
nënstacione për furnizim me energji elektrike dhe monitoruesa të nënstacioneve; stacion
transformatori elektrik; transformatorë të rrymës alternative në atë të vazhdueshme,
invertorë, konvertorë, filtera elektrikë; pajisje mbrojtëse kundër mbi-tensioneve ose
interferencës elektrike; aparat për rikuperimin e energjisë elektrike të prodhuar nga
gjenerimi në një rrjet; pajisje elektrike aktive filtrimi për nënstacione; softuerë përkatës për
kontrollin, rregullimin dhe mbrojtjen dixhitale për nënstacione tërheqëse; pajisje të
depozituara nën një hekurudhë ose rrugë për furnizimin me energji elektrike të automjeteve
të transportit të udhëtarëve dhe mallrave, fuqia e përmendur furnizuar nga komponentë dhe
çelësa të energjisë elektrike; klllapa për kurbat e varura; makina automatike për blerje
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biletash; të gjitha këto produkte janë të lidhur me sektorët e hekurudhave, rrugëve dhe
udhëtarëve dhe / ose transportin e mallrave.
12 Automjete, përfshirë autobusë, autobusë ndërqytetas, automjete elektrikë autonomë dhe
automjete hekurudhorë; mjete lëvizëse hekurudhore, përfshirë lokomotiva, vagonë, makina
që lëvizin mbi shina, automjete hekurudhorë vet-shtytëse, automjete hekurudhorë të
shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, trena hekurudhorë të motorizuar të shpërndarë apo të
përqendruar, trena hekurudhorë me ose pa një makinë që lëviz në shina, trena hekurudhorë
të lidhur ose jo; metro dhe trena të tjerë të automjeteve të transportit publik, automatikë ose
jo-automatik, domethënë automjete hekurudhorë me rrota hekuri ose automjete të
rrotorizuar të pajisur me goma hidraulike ose lloje të tjera të lidhjeve me tokën; autobusë;
autobusë ndërqytetas; vagonë për udhëtarë; automjetë elektrikë përfshirë tramvaje dhe
autobusë; automjete autonomë; motorë për automjetet tokësorë të përmendur, dhe pjesë të
tyre; amortizatorë pneumatikë për automjetet tokësorë të sipërpërmendur; rripa transmisioni
dhe ingranzhet korresponduese për automjetet tokësorë të përmendur; pompa ajri (pjesë për
automjete); boshte diferenciale për automjetet tokësorë të përmendur; mekanizma shtytës
për automjetet tokësorë të përmendur; frena, karroceri të përbërë prej shasie me rrota metali
për hekurudha, boshte, shasi për vagonë udhëtarësh; vagona udhëtarësh; bashkuesa
vagonash; vagona ҫisternë, pjesë të automjeteve tokësorë; amortizatorë për automjete
hekurudhorë dhe tokësorë; karroceri automjeti e përbërë prej shasie me rrota metali për
hekurudha, motorë automjeti, sisteme tërheqje automjeti.
37 Ndërtim, menaxhim ndërtimi, mirëmbajtje, riparim, rinovim, mirëmbajtje dhe instalim;
informacion në lidhje me ndërtimin dhe riparimin e infrastrukturës hekurudhore, metrove,
tramvajeve, autobusëve, automjeteve elektrikë dhe automjeteve autonomë; supervizim
[manaxhim] të punëve ndërtimore; ndërtim të infrastrukturës hekurudhore; prodhim të
shtresave dhe binarëve; informacion për riparime; instalim dhe riparim të pajisjeve që
raportojnë të gjitha aksidentet dhe incidentet që ndikojnë trafikun hekurudhor dhe rrugor;
instalim, mirëmbajtje, riparim dhe mirëmbajtje të pajisjeve të kontrollit për menaxhimin e
linjave të transportit hekurudhor dhe urban; pompim dhe kullim të ujit; ndërtim të traseve
hekurudhore dhe strukturave prej betoni ose prej ndonjë prej materialeve të tjerë që kanë
pllaka mbështetëse dhe/ose pika ankorimi në beton ose material plastik; të gjitha shërbimet
që kanë lidhje me mjete lëvizëse hekurudhore (përgjithësisht për automjete transporti
hekurudhor dhe rrugor dhe/ose mallrash, duke përfshirë lokomotiva dhe makina
hekurudhash, automjete hekurudhore të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, makina
hekurudhore të motorizuara të shpërndara ose përqendruara, automjete që lëvizin mbi shina
vet-shtytëse ose jo, trena hekurudhorë, metro, tramvaje, autobusë, automjete elektrikë dhe
automjete autonomë) dhe infrastrukturë hekurudhore, autobusë, automjete elektrikë dhe
automjete autonomë.
39 Transport; shërbime treni, autobusi, metroje, tramvaji, automjeti elektrik dhe automjeti
autonom për udhëtarë ose mallra; transport udhëtarësh me tren, autobus, metro dhe tramvaj;
ndërmjetësim për transport mallrash; ndërmjetësim për transport; transport mallrash; dhënie
me qira pajisjesh; asistencë në raste avarish; informacion dhe ofrim informacioni trafiku;
informacion transporti; shërbime rrugëzimi; shërbime informacioni për orare të trenave,
autobusëve dhe tramvajëve dhe të gjithë mjeteve të tjera të transportit; dhënie me qira
trenash, vagona udhëtarësh, automjetesh elektrikë, autobusëzh, metro dhe motorëve të
tramvajit; dhënie me qira magazinash; shërbime logjistike: shërbime inspektimi
automjetesh; shërbime informacioni në lidhje me planifikimin dhe organizimin e flukseve;
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studime logjistike; shërbime kontrolli trafiku; shërbime rezervimi udhëtimi; operacione
terminali hekurudhore dhe rrugore; shërbime terminale intermodale hekurudhore dhe
rrugore; menaxhim të platformave multimodale të transportit hekurudhor dhe rrugor; të
gjitha këto shërbime që kanë të bëjnë me transportin hekurudhor, rrugor, publik të
udhëtarëve dhe mallrave, dhe automjetet hekurudhore, autobusët, automjetet elektrike dhe
automjetet autonomë.
42 Inxhinieri, kërkim dhe zhvillim të materialeve dhe pajisjeve të reja; koordim të
inxhinierisë, kërkimit dhe zhvillimit të materialeve dhe pajisjeve të reja; planifikim
projekti, përpilim raporte shkencore dhe tekonologjike, kërkim dhe analizë dhe shërbime të
kërkimit industrial të siguruar nga inxhinierë dhe/ose ekspert; këshilla për kursim energjie;
kontroll cilësie; ekspertizë [punë inxhinierike]; testim materialesh; kërkime mekanike;
kërkim dhe zhvillim të produkteve të rinj për të tjerët; kërkim teknik; studim i projekteve
teknike; inxhinieri; konsulencë në ndërtim; teste industriale; projektim, zhvillim,
mirëmbajtje, përditësim dhe instalim të sistemeve kompjuterikedhe softuerëve; planifikim
urban; kërkim në mbrojtje të mjedisit; shërbime kontrolli për infrastrukturë hekurudhore
dhe rrugore; konsultime softuerike; softuer si një shërbim [SaaS]; kërkim shkencor dhe
projektim për të krijuar modele (statike ose dinamike) dhe integrim të këtyre modeleve
(inxhinieri) në aplikacione të hekurudhave dhe rrugëve; shërbime inxhinierie; shërbime të
këshillimit teknik për operim dhe supervizim të kompjuterave dhe transmetimeve
televizive; shërbime të konsulencës teknike në teknologji informacioni, telekomunikacione
dhe transmetime televizive; krijim (projektim) të programeve për përpunim të dhënash dhe
tekstesh të kompanive; konsulenca teknike dhe kërkim në telekomunikacione dhe
transmetime televizive; konsulenca dhe këshillim teknik në telekomunikacione dhe
informatikë; konsulencë në kompjutera; dhënie me qira të programeve në medja
kompjuterike dhe nëpërmjet telekomuniacione; projektim (zhvillim) të sistemeve
kompjuterike dhe sistemeve të telekomunikacioneve dhe transmetimeve televizive; studime
dhe kërkime teknike të projektit në mirëmbajtje (mirëmbajtje, instalim, riparim) të pajisjeve
kompjuterike, telekomunikacioneve dhe transmetimeve televizive; shërbime të konsulencës
teknike kompjuterike; shërbime kodi dhe shndërrimi formati ndërmjet llojeve të ndryshme
të teksteve; dhënie me qira të kohës së aksesit në një qendër serveri baza të dhënash; ofrim
aksesi në rrjete kompjuterike; krijim dhe instalim të një faqeje web; projektim dhe
mirëmbajtje të website-ve; projektim, instalim, mirëmbajtje, përditësim ose dhënie me qira
të softuerëve, baza të të dhënave; shërbime monitorimi (kontroll, monitorim) të rrjeteve
kompjuterike për sigurinë dixhitale të operacioneve hekurudhore dhe/ose rrugore;
projektim dhe zhvillim të gjuhëve kompjuterike për modelim dhe simulim; projektim të
sistemeve kompjuterike dhe sistemeve të ngulitura; ofrim programesh kompjuterike për
hartim hartash dhe rrugësh dhe udhëzime përmes një rrjeti kompjuterik; të gjitha këto
shërbime që kanë të bëjnë me transportin hekurudhor, rrugor, publik të udhëtarëve dhe/ose
mallrave.

(111)
(151)
(181)
(210)

25773
05/11/2019
17/12/2028
KS/M/ 2018/1658

(540)

295

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(591) Bardhë dhe zi
(732) Alstom 48 rue Albert Dhalenne, 93400
Saint-Ouen, FR
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000, Prishtinë

(511) 7 Makineri elektrike rrotulluese dhe statike; makineri pneumatike, hidraulike,
termike dhe nukleare; makineri të kontrolluara numerikisht; makineri për përpunim
plastikash; makineri dhe aparatura për inxhinieri civile, ndërtim, shpim, kërkime
nëntokësore, në vecanti përziersa betoni, shtruesa bitumi, bluersa, centrifuga, kompresorë,
copëtuesa, shkarkuesa; makineri drenazhuese, rula shtypës, makineri ekstraktuese, makineri
filtruese, shpuese, lyerje me zift, brumëpërzierëse; vegla makinerie; pajisje ngritëse dhe
përpunuese; dinamo, alternatorë, gjeneratorë, vinça ajrorë; vinça; pjesë makinerish për
vagonë udhëtarësh; lubrifikuesa; valvula për përhapje ajri; pistonë; gjeneratorë, pompa
(makineri); pompa (pjesë makinerish ose motorësh); makineri dhe aparatura për vakum;
motorë dhe pjesë të tyre, pjesë ndërrimi (përveç atyre për automjete toksorë); aparatura
larëse dhe makineri pastrimi; presa (makineri për përdorim industrial); aparatura për
gjenerim ajri (pjesë për makineri); motorino; qendër kontrolli për motorë, rregullatorë
(pjesë makinerish); kontrolluesa shpejtësie, makineri dhe motorë; rregullatorë presioni;
rregullatorë fuqie dhe tensioni, furnizues me ujë; gjeneratorë; gjeneratorë për rrymë
elektrike; mekanizma shtytës për automjete jo-tokësorë (duke përfshirë aplikime detare);
makineri ngritëse; ashensorë; kontrolluesa elektronik shpejtësie për motorë elektrikë;
motorë elektrikë, kombinime të tyre në kontrolluesa të shpejtësisë së ndryshueshme;
kotrolluesa të programueshëm; pjesë motorësh për automjete tokësorë; makineri për futjen
e pllakave mbështetëse dhe/ose spirancave në beton ose në ndonjë material tjetër në gjendje
plastike, në veçanti për ndërtim të hekurudhave dhe/ose infrastrukturës rrugore për udhëzim
të automjeteve tokësorë.
9 Aparatura dhe instrumenta elektrikë për tërheqje vëmendje, sinjalizim, mbrojtje,
menaxhim dhe/ose kontroll trafiku, monitorim, kontroll, informacion për udhëtarë,
emergjencë (shpëtim jete), mësimdhënie, drejtim automjeti dhe kontroll; aparatura kontrolli
dhe monitorimi për motorë dhe aparatura elektrike, elektronike dhe pajisje kompjuterike;
aparatura dhe instrumenta shkencore për shpërndarje, akumulim, rregullim ose kontroll të
energjisë elektrike, të gjitha të cilat janë të mbuluara për sisteme të fiksuar ose shinash
dhe/ose në bord, për mjetet lëvizëse hekurudhore, për mjetet hekurudhore me shpejtësi të
lartë dhe shumë të lartë, për trenat hekurudhor me motorizim të shpërndarë ose të
koncentruar, për makinat hekurudhore me ose pa vetëlëvizje, për trenat hekurudhor të
lidhur apo jo, për tramvaje, autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome; aparate
diagnostikuese për automjete rrugore dhe hekurudhore fikse dhe të lëvizshme, duke
përfshirë pajisje optike, vizualizimi të dhënash, matjeje, monitorimi dhe kontrolli, në
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veҫanti lazera dhe kamera survejimi; pajisje elektronike dhe elektrike për përpunim të
dhënash të vendndodhjes satelitore dhe aparatura elektronike dhe elektrike për monitorim të
trafikut hekurudhor dhe rrugor; sistem për analizim dhe diagnostikim të gjendjes së
pajisjeve dhe infrastrukturës hekurudhore dhe rrugore; pajisje kontrolli për menaxhim të
linjave të transportit hekurudhor dhe rrugor; aparatura elektrodinamike për kontroll në
distancë të ҫelësave hekurudhorë; instrumente dhe pajisje alarmi; alarme akustike;
transmetuesa komande, sisteme paralajmëruese; fikse zjarri; aparatura kontrolli dhe
diagnostikuese duke përfshirë, pajisje optike, vizualizimi të dhënash, matjeje, monitorimi
dhe kontrolli, në veҫanti lazera dhe kamera survejimi; aparatura dhe pajisje për transmetim
të dhënash; përçuesve elektrikë për mjetet lëvizëse hekurudhore, për automjete
hekurudhorë të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, për trena hekurudhorë të motorizuar
të shpërndarë ose të koncentruar, për trena hekurudhorë që përmbajnë ose jo vet-shtytësa,
për trena hekurudhorë të lidhur ose të pa-lidhur, për tramvaje, autobusë, automjete elektrikë
dhe automjete autonomë, për stacione dhe nënstacione; kabllo elektrikë; kolektorë
elektrikë; sisteme të kontrollit në distancë elektrikë dhe elektronikë për operacione
hekurudhore dhe rrugore; panelë kontrolli (elektrikë); panelë kontrolli (të kompjuterizuar)
të operacioneve hekurudhore dhe rrugore; apartura kyҫje-ҫkyҫje elektrike; bateri elektrike;
ngarkuesa elektrikë; akumulatorë dhe bateri; përçuesve elektrikë të të gjitha llojeve; gypa
elektrikë; kontrolluesa shpejtësie për automjete hekurudhorë, tramvaje, autobusë, automjete
elektrikë dhe automjete autonomë; mbartësa optik dhe magnetik të dhënash; rele elektrike
dhe elektronike; indikatorë shpejtësie; sinjalizim drite ose jo e ndërritshme, optike,
mekanike, jo-mekanike për automjete hekurudhorë, për tramvaje dhe autobusë; shenja të
ndëritshme ose mekanike; terminale drite; aparatura elektrodinamike për kontroll në largësi
të sinjaleve; transmetuesa elektronik sinjalesh; aparatura sigurie për trafikun hekurudhor
dhe rrugor; borde elektronikë të buletinit; aparatura për regjistrim kohe; paralajmëruesa
elektrikë me zë; transformatorë; aparatura navigimi për automjete hekurudhorë dhe rrugorë
(kompjutera të inkorporuar në bord); aparatura navigimi radio për automjete hekurudhorë
dhe rrugorë (kompjutera të inkorporuar në bord); aparatura për përpunim të dhënash;
aparatura matjeje dhe regjistrimi në distancë për automjete hekurudhorë dhe rrugorë; pajisje
automatike drejtuese për automjete; rregullatorë tensioni për automjete hekurudhorë dhe
rrugorë; softuerë (programe të regjistruar); softuerë të integruar në pajisje sinjalizimi,
kontrolli dhe monitorimi për automjete hekurudhorë, tramvaje, autobusë, autumjete
elektrikë dhe automjete autonomë; programe kompjuterikë, domethënë programe
udhëzuese, kërkim rruge dhe tregim harte për trafikun hekurudhor dhe rrugor; pajisje
fundore mobile të telekomunikacioneve për trafikun hekurudhor dhe rrugor; softuerë
menaxhimi dhe pajisje kompjuterike për analizim dhe përpunim të dhënash të mbledhura
nga një sistem analizimi dhe diagnostikimi, duke bërë të mundur sigurimin e menaxhimit të
vazhdueshëm të trafikut hekurudhor dhe rrugor, mirëmbajtjen dhe përshtatjen e
vazhdueshme ose parashikuese të trafikut hekurudhor dhe rrugor; softuerë menaxhimi dhe
pajisje kompjuterike për modelimin dhe simulimin e pajisjeve hekurudhore dhe rrugore dhe
optimizimin e pajisjeve hekurudhore dhe rrugore; platformë softuerike për modelim dhe
simulim numerik, platformë softuerike për protokollet e simulimit; aparatura satelitore
navigimi; pajisje për përpunimin e të dhënave dhe kompjutera për sistemet e fiksuar ose
gjurmues dhe/ose në bord, për mjetet lëvizëse hekurudhore, për mjetet hekurudhore me
shpejtësi të lartë dhe shumë të lartë, për trenat hekurudhor me motorizim të shpërndarë ose
të koncentruar, për makinat hekurudhore me ose pa vetëlëvizje, trenat hekurudhor të lidhur
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apo jo, për autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome; aparatura për
transmetimin, regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e zërit dhe figurave të vendosura ose
jo në automjete hekurudhore, autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome;
aparatura telekomunikacioni, pajisje futje, ruajtje, përpunimi të dhënash ose informacioni
ose të dhënash; aparatura për futje, numërim, mbledhje, ruajtje, konvertim, përpunim, hyrje,
transmetim, transmetim të të dhënave, informacione dhe sinjale; transmetuesa dhe marrësa
për transmetime radio, transmetime televizive dhe transmetime në largësi; transmetuesa
dhe/ose marrësa të të dhënave dixhitale; transmetuesa dhe/ose marrësa të të dhënave
satelitore; antena, kabllo elektrik të transmetimit të të dhënave; kompjuter, pajisje fundore
telematike dhe telefonë, në veҫanti për akses në rrjetet globale të telekomunikacioneve (të
llojit Internet) me akses të lirë, të rezervuar ose privat (të llojit Intranet) me akses të lirë ose
të rezervuar; marrësa lokalizimi gjeografik satelitor [GPS]; servera video, softuerë për
transmetimin e vazhdueshëm të imazheve, tingujve, filmave, video, domethënë sipas
kërkesës (VOD), informacionit dhe të dhënave; pajisje telekomunikacioni dhe informacioni
të udhëtarëve në stacione; sisteme multimodale të integruara në menaxhimin e transportit
hekurudhor dhe rrugor për të informuar, siguruar dhe argëtuar udhëtarët gjatë udhëtimeve
të tyre; sisteme evakuimi nga tymi, zbulim zjarri, pajisje radio telekomunikacioni në tunele
dhe stacione të përdorshme në rast emergjence; pajisje dixhitale dhe elektronike dedikuar
mbrojtjes kibernetike të sistemeve hekurudhore; kontaktorë, diskontaktorë, ndërprerës të
shpejtë qarku të rrymës së vazhdueshme, ndërprerësa qarku të një fazorë me çelësa me
vakum, çelësa tre-fazorë me vakum, çelësa, pajisje shumëfunksionale për mbulim dhe
sisteme matjeje energjia; konvertues ndihmës për automjete elektrike, autobusë, metro,
trena rajonale, trena dhe lokomotiva me shpejtësi të lartë; transformatorë tërheqje për
automjete të tranzitit urban, trena rajonanlë, trena dhe lokomotiva me shpejtësi të lartë;
nënstacione për furnizim me energji elektrike dhe monitoruesa të nënstacioneve; stacion
transformatori elektrik; transformatorë të rrymës alternative në atë të vazhdueshme,
invertorë, konvertorë, filtera elektrikë; pajisje mbrojtëse kundër mbi-tensioneve ose
interferencës elektrike; aparat për rikuperimin e energjisë elektrike të prodhuar nga
gjenerimi në një rrjet; pajisje elektrike aktive filtrimi për nënstacione; softuerë përkatës për
kontrollin, rregullimin dhe mbrojtjen dixhitale për nënstacione tërheqëse; pajisje të
depozituara nën një hekurudhë ose rrugë për furnizimin me energji elektrike të automjeteve
të transportit të udhëtarëve dhe mallrave, fuqia e përmendur furnizuar nga komponentë dhe
çelësa të energjisë elektrike; klllapa për kurbat e varura; makina automatike për blerje
biletash; të gjitha këto produkte janë të lidhur me sektorët e hekurudhave, rrugëve dhe
udhëtarëve dhe / ose transportin e mallrave.
12 Automjete, përfshirë autobusë, autobusë ndërqytetas, automjete elektrikë autonomë dhe
automjete hekurudhorë; mjete lëvizëse hekurudhore, përfshirë lokomotiva, vagonë, makina
që lëvizin mbi shina, automjete hekurudhorë vet-shtytëse, automjete hekurudhorë të
shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, trena hekurudhorë të motorizuar të shpërndarë apo të
përqendruar, trena hekurudhorë me ose pa një makinë që lëviz në shina, trena hekurudhorë
të lidhur ose jo; metro dhe trena të tjerë të automjeteve të transportit publik, automatikë ose
jo-automatik, domethënë automjete hekurudhorë me rrota hekuri ose automjete të
rrotorizuar të pajisur me goma hidraulike ose lloje të tjera të lidhjeve me tokën; autobusë;
autobusë ndërqytetas; vagonë për udhëtarë; automjetë elektrikë përfshirë tramvaje dhe
autobusë; automjete autonomë; motorë për automjetet tokësorë të përmendur, dhe pjesë të
tyre; amortizatorë pneumatikë për automjetet tokësorë të sipërpërmendur; rripa transmisioni
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dhe ingranzhet korresponduese për automjetet tokësorë të përmendur; pompa ajri (pjesë për
automjete); boshte diferenciale për automjetet tokësorë të përmendur; mekanizma shtytës
për automjetet tokësorë të përmendur; frena, karroceri të përbërë prej shasie me rrota metali
për hekurudha, boshte, shasi për vagonë udhëtarësh; vagona udhëtarësh; bashkuesa
vagonash; vagona ҫisternë, pjesë të automjeteve tokësorë; amortizatorë për automjete
hekurudhorë dhe tokësorë; karroceri automjeti e përbërë prej shasie me rrota metali për
hekurudha, motorë automjeti, sisteme tërheqje automjeti.
37 Ndërtim, menaxhim ndërtimi, mirëmbajtje, riparim, rinovim, mirëmbajtje dhe instalim;
informacion në lidhje me ndërtimin dhe riparimin e infrastrukturës hekurudhore, metrove,
tramvajeve, autobusëve, automjeteve elektrikë dhe automjeteve autonomë; supervizim
[manaxhim] të punëve ndërtimore; ndërtim të infrastrukturës hekurudhore; prodhim të
shtresave dhe binarëve; informacion për riparime; instalim dhe riparim të pajisjeve që
raportojnë të gjitha aksidentet dhe incidentet që ndikojnë trafikun hekurudhor dhe rrugor;
instalim, mirëmbajtje, riparim dhe mirëmbajtje të pajisjeve të kontrollit për menaxhimin e
linjave të transportit hekurudhor dhe urban; pompim dhe kullim të ujit; ndërtim të traseve
hekurudhore dhe strukturave prej betoni ose prej ndonjë prej materialeve të tjerë që kanë
pllaka mbështetëse dhe/ose pika ankorimi në beton ose material plastik; të gjitha shërbimet
që kanë lidhje me mjete lëvizëse hekurudhore (përgjithësisht për automjete transporti
hekurudhor dhe rrugor dhe/ose mallrash, duke përfshirë lokomotiva dhe makina
hekurudhash, automjete hekurudhore të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, makina
hekurudhore të motorizuara të shpërndara ose përqendruara, automjete që lëvizin mbi shina
vet-shtytëse ose jo, trena hekurudhorë, metro, tramvaje, autobusë, automjete elektrikë dhe
automjete autonomë) dhe infrastrukturë hekurudhore, autobusë, automjete elektrikë dhe
automjete autonomë.
39 Transport; shërbime treni, autobusi, metroje, tramvaji, automjeti elektrik dhe automjeti
autonom për udhëtarë ose mallra; transport udhëtarësh me tren, autobus, metro dhe tramvaj;
ndërmjetësim për transport mallrash; ndërmjetësim për transport; transport mallrash; dhënie
me qira pajisjesh; asistencë në raste avarish; informacion dhe ofrim informacioni trafiku;
informacion transporti; shërbime rrugëzimi; shërbime informacioni për orare të trenave,
autobusëve dhe tramvajëve dhe të gjithë mjeteve të tjera të transportit; dhënie me qira
trenash, vagona udhëtarësh, automjetesh elektrikë, autobusëzh, metro dhe motorëve të
tramvajit; dhënie me qira magazinash; shërbime logjistike: shërbime inspektimi
automjetesh; shërbime informacioni në lidhje me planifikimin dhe organizimin e flukseve;
studime logjistike; shërbime kontrolli trafiku; shërbime rezervimi udhëtimi; operacione
terminali hekurudhore dhe rrugore; shërbime terminale intermodale hekurudhore dhe
rrugore; menaxhim të platformave multimodale të transportit hekurudhor dhe rrugor; të
gjitha këto shërbime që kanë të bëjnë me transportin hekurudhor, rrugor, publik të
udhëtarëve dhe mallrave, dhe automjetet hekurudhore, autobusët, automjetet elektrike dhe
automjetet autonomë.
42 Inxhinieri, kërkim dhe zhvillim të materialeve dhe pajisjeve të reja; koordim të
inxhinierisë, kërkimit dhe zhvillimit të materialeve dhe pajisjeve të reja; planifikim
projekti, përpilim raporte shkencore dhe tekonologjike, kërkim dhe analizë dhe shërbime të
kërkimit industrial të siguruar nga inxhinierë dhe/ose ekspert; këshilla për kursim energjie;
kontroll cilësie; ekspertizë [punë inxhinierike]; testim materialesh; kërkime mekanike;
kërkim dhe zhvillim të produkteve të rinj për të tjerët; kërkim teknik; studim i projekteve
teknike; inxhinieri; konsulencë në ndërtim; teste industriale; projektim, zhvillim,
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mirëmbajtje, përditësim dhe instalim të sistemeve kompjuterikedhe softuerëve; planifikim
urban; kërkim në mbrojtje të mjedisit; shërbime kontrolli për infrastrukturë hekurudhore
dhe rrugore; konsultime softuerike; softuer si një shërbim [SaaS]; kërkim shkencor dhe
projektim për të krijuar modele (statike ose dinamike) dhe integrim të këtyre modeleve
(inxhinieri) në aplikacione të hekurudhave dhe rrugëve; shërbime inxhinierie; shërbime të
këshillimit teknik për operim dhe supervizim të kompjuterave dhe transmetimeve
televizive; shërbime të konsulencës teknike në teknologji informacioni, telekomunikacione
dhe transmetime televizive; krijim (projektim) të programeve për përpunim të dhënash dhe
tekstesh të kompanive; konsulenca teknike dhe kërkim në telekomunikacione dhe
transmetime televizive; konsulenca dhe këshillim teknik në telekomunikacione dhe
informatikë; konsulencë në kompjutera; dhënie me qira të programeve në medja
kompjuterike dhe nëpërmjet telekomuniacione; projektim (zhvillim) të sistemeve
kompjuterike dhe sistemeve të telekomunikacioneve dhe transmetimeve televizive; studime
dhe kërkime teknike të projektit në mirëmbajtje (mirëmbajtje, instalim, riparim) të pajisjeve
kompjuterike, telekomunikacioneve dhe transmetimeve televizive; shërbime të konsulencës
teknike kompjuterike; shërbime kodi dhe shndërrimi formati ndërmjet llojeve të ndryshme
të teksteve; dhënie me qira të kohës së aksesit në një qendër serveri baza të dhënash; ofrim
aksesi në rrjete kompjuterike; krijim dhe instalim të një faqeje web; projektim dhe
mirëmbajtje të website-ve; projektim, instalim, mirëmbajtje, përditësim ose dhënie me qira
të softuerëve, baza të të dhënave; shërbime monitorimi (kontroll, monitorim) të rrjeteve
kompjuterike për sigurinë dixhitale të operacioneve hekurudhore dhe/ose rrugore;
projektim dhe zhvillim të gjuhëve kompjuterike për modelim dhe simulim; projektim të
sistemeve kompjuterike dhe sistemeve të ngulitura; ofrim programesh kompjuterike për
hartim hartash dhe rrugësh dhe udhëzime përmes një rrjeti kompjuterik; të gjitha këto
shërbime që kanë të bëjnë me transportin hekurudhor, rrugor, publik të udhëtarëve dhe/ose
mallrave.
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5 10000, Prishtinë
(511) 7 Makineri elektrike rrotulluese dhe statike; makineri pneumatike, hidraulike,
termike dhe nukleare; makineri të kontrolluara numerikisht; makineri për përpunim
plastikash; makineri dhe aparatura për inxhinieri civile, ndërtim, shpim, kërkime
nëntokësore, në vecanti përziersa betoni, shtruesa bitumi, bluersa, centrifuga, kompresorë,
copëtuesa, shkarkuesa; makineri drenazhuese, rula shtypës, makineri ekstraktuese, makineri
filtruese, shpuese, lyerje me zift, brumëpërzierëse; vegla makinerie; pajisje ngritëse dhe
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përpunuese; dinamo, alternatorë, gjeneratorë, vinça ajrorë; vinça; pjesë makinerish për
vagonë udhëtarësh; lubrifikuesa; valvula për përhapje ajri; pistonë; gjeneratorë, pompa
(makineri); pompa (pjesë makinerish ose motorësh); makineri dhe aparatura për vakum;
motorë dhe pjesë të tyre, pjesë ndërrimi (përveç atyre për automjete toksorë); aparatura
larëse dhe makineri pastrimi; presa (makineri për përdorim industrial); aparatura për
gjenerim ajri (pjesë për makineri); motorino; qendër kontrolli për motorë, rregullatorë
(pjesë makinerish); kontrolluesa shpejtësie, makineri dhe motorë; rregullatorë presioni;
rregullatorë fuqie dhe tensioni, furnizues me ujë; gjeneratorë; gjeneratorë për rrymë
elektrike; mekanizma shtytës për automjete jo-tokësorë (duke përfshirë aplikime detare);
makineri ngritëse; ashensorë; kontrolluesa elektronik shpejtësie për motorë elektrikë;
motorë elektrikë, kombinime të tyre në kontrolluesa të shpejtësisë së ndryshueshme;
kotrolluesa të programueshëm; pjesë motorësh për automjete tokësorë; makineri për futjen
e pllakave mbështetëse dhe/ose spirancave në beton ose në ndonjë material tjetër në gjendje
plastike, në veçanti për ndërtim të hekurudhave dhe/ose infrastrukturës rrugore për udhëzim
të automjeteve tokësorë.
9 Aparatura dhe instrumenta elektrikë për tërheqje vëmendje, sinjalizim, mbrojtje,
menaxhim dhe/ose kontroll trafiku, monitorim, kontroll, informacion për udhëtarë,
emergjencë (shpëtim jete), mësimdhënie, drejtim automjeti dhe kontroll; aparatura kontrolli
dhe monitorimi për motorë dhe aparatura elektrike, elektronike dhe pajisje kompjuterike;
aparatura dhe instrumenta shkencore për shpërndarje, akumulim, rregullim ose kontroll të
energjisë elektrike, të gjitha të cilat janë të mbuluara për sisteme të fiksuar ose shinash
dhe/ose në bord, për mjetet lëvizëse hekurudhore, për mjetet hekurudhore me shpejtësi të
lartë dhe shumë të lartë, për trenat hekurudhor me motorizim të shpërndarë ose të
koncentruar, për makinat hekurudhore me ose pa vetëlëvizje, për trenat hekurudhor të
lidhur apo jo, për tramvaje, autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome; aparate
diagnostikuese për automjete rrugore dhe hekurudhore fikse dhe të lëvizshme, duke
përfshirë pajisje optike, vizualizimi të dhënash, matjeje, monitorimi dhe kontrolli, në
veҫanti lazera dhe kamera survejimi; pajisje elektronike dhe elektrike për përpunim të
dhënash të vendndodhjes satelitore dhe aparatura elektronike dhe elektrike për monitorim të
trafikut hekurudhor dhe rrugor; sistem për analizim dhe diagnostikim të gjendjes së
pajisjeve dhe infrastrukturës hekurudhore dhe rrugore; pajisje kontrolli për menaxhim të
linjave të transportit hekurudhor dhe rrugor; aparatura elektrodinamike për kontroll në
distancë të ҫelësave hekurudhorë; instrumente dhe pajisje alarmi; alarme akustike;
transmetuesa komande, sisteme paralajmëruese; fikse zjarri; aparatura kontrolli dhe
diagnostikuese duke përfshirë, pajisje optike, vizualizimi të dhënash, matjeje, monitorimi
dhe kontrolli, në veҫanti lazera dhe kamera survejimi; aparatura dhe pajisje për transmetim
të dhënash; përçuesve elektrikë për mjetet lëvizëse hekurudhore, për automjete
hekurudhorë të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, për trena hekurudhorë të motorizuar
të shpërndarë ose të koncentruar, për trena hekurudhorë që përmbajnë ose jo vet-shtytësa,
për trena hekurudhorë të lidhur ose të pa-lidhur, për tramvaje, autobusë, automjete elektrikë
dhe automjete autonomë, për stacione dhe nënstacione; kabllo elektrikë; kolektorë
elektrikë; sisteme të kontrollit në distancë elektrikë dhe elektronikë për operacione
hekurudhore dhe rrugore; panelë kontrolli (elektrikë); panelë kontrolli (të kompjuterizuar)
të operacioneve hekurudhore dhe rrugore; apartura kyҫje-ҫkyҫje elektrike; bateri elektrike;
ngarkuesa elektrikë; akumulatorë dhe bateri; përçuesve elektrikë të të gjitha llojeve; gypa
elektrikë; kontrolluesa shpejtësie për automjete hekurudhorë, tramvaje, autobusë, automjete
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elektrikë dhe automjete autonomë; mbartësa optik dhe magnetik të dhënash; rele elektrike
dhe elektronike; indikatorë shpejtësie; sinjalizim drite ose jo e ndërritshme, optike,
mekanike, jo-mekanike për automjete hekurudhorë, për tramvaje dhe autobusë; shenja të
ndëritshme ose mekanike; terminale drite; aparatura elektrodinamike për kontroll në largësi
të sinjaleve; transmetuesa elektronik sinjalesh; aparatura sigurie për trafikun hekurudhor
dhe rrugor; borde elektronikë të buletinit; aparatura për regjistrim kohe; paralajmëruesa
elektrikë me zë; transformatorë; aparatura navigimi për automjete hekurudhorë dhe rrugorë
(kompjutera të inkorporuar në bord); aparatura navigimi radio për automjete hekurudhorë
dhe rrugorë (kompjutera të inkorporuar në bord); aparatura për përpunim të dhënash;
aparatura matjeje dhe regjistrimi në distancë për automjete hekurudhorë dhe rrugorë; pajisje
automatike drejtuese për automjete; rregullatorë tensioni për automjete hekurudhorë dhe
rrugorë; softuerë (programe të regjistruar); softuerë të integruar në pajisje sinjalizimi,
kontrolli dhe monitorimi për automjete hekurudhorë, tramvaje, autobusë, autumjete
elektrikë dhe automjete autonomë; programe kompjuterikë, domethënë programe
udhëzuese, kërkim rruge dhe tregim harte për trafikun hekurudhor dhe rrugor; pajisje
fundore mobile të telekomunikacioneve për trafikun hekurudhor dhe rrugor; softuerë
menaxhimi dhe pajisje kompjuterike për analizim dhe përpunim të dhënash të mbledhura
nga një sistem analizimi dhe diagnostikimi, duke bërë të mundur sigurimin e menaxhimit të
vazhdueshëm të trafikut hekurudhor dhe rrugor, mirëmbajtjen dhe përshtatjen e
vazhdueshme ose parashikuese të trafikut hekurudhor dhe rrugor; softuerë menaxhimi dhe
pajisje kompjuterike për modelimin dhe simulimin e pajisjeve hekurudhore dhe rrugore dhe
optimizimin e pajisjeve hekurudhore dhe rrugore; platformë softuerike për modelim dhe
simulim numerik, platformë softuerike për protokollet e simulimit; aparatura satelitore
navigimi; pajisje për përpunimin e të dhënave dhe kompjutera për sistemet e fiksuar ose
gjurmues dhe/ose në bord, për mjetet lëvizëse hekurudhore, për mjetet hekurudhore me
shpejtësi të lartë dhe shumë të lartë, për trenat hekurudhor me motorizim të shpërndarë ose
të koncentruar, për makinat hekurudhore me ose pa vetëlëvizje, trenat hekurudhor të lidhur
apo jo, për autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome; aparatura për
transmetimin, regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e zërit dhe figurave të vendosura ose
jo në automjete hekurudhore, autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome;
aparatura telekomunikacioni, pajisje futje, ruajtje, përpunimi të dhënash ose informacioni
ose të dhënash; aparatura për futje, numërim, mbledhje, ruajtje, konvertim, përpunim, hyrje,
transmetim, transmetim të të dhënave, informacione dhe sinjale; transmetuesa dhe marrësa
për transmetime radio, transmetime televizive dhe transmetime në largësi; transmetuesa
dhe/ose marrësa të të dhënave dixhitale; transmetuesa dhe/ose marrësa të të dhënave
satelitore; antena, kabllo elektrik të transmetimit të të dhënave; kompjuter, pajisje fundore
telematike dhe telefonë, në veҫanti për akses në rrjetet globale të telekomunikacioneve (të
llojit Internet) me akses të lirë, të rezervuar ose privat (të llojit Intranet) me akses të lirë ose
të rezervuar; marrësa lokalizimi gjeografik satelitor [GPS]; servera video, softuerë për
transmetimin e vazhdueshëm të imazheve, tingujve, filmave, video, domethënë sipas
kërkesës (VOD), informacionit dhe të dhënave; pajisje telekomunikacioni dhe informacioni
të udhëtarëve në stacione; sisteme multimodale të integruara në menaxhimin e transportit
hekurudhor dhe rrugor për të informuar, siguruar dhe argëtuar udhëtarët gjatë udhëtimeve
të tyre; sisteme evakuimi nga tymi, zbulim zjarri, pajisje radio telekomunikacioni në tunele
dhe stacione të përdorshme në rast emergjence; pajisje dixhitale dhe elektronike dedikuar
mbrojtjes kibernetike të sistemeve hekurudhore; kontaktorë, diskontaktorë, ndërprerës të
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shpejtë qarku të rrymës së vazhdueshme, ndërprerësa qarku të një fazorë me çelësa me
vakum, çelësa tre-fazorë me vakum, çelësa, pajisje shumëfunksionale për mbulim dhe
sisteme matjeje energjia; konvertues ndihmës për automjete elektrike, autobusë, metro,
trena rajonale, trena dhe lokomotiva me shpejtësi të lartë; transformatorë tërheqje për
automjete të tranzitit urban, trena rajonanlë, trena dhe lokomotiva me shpejtësi të lartë;
nënstacione për furnizim me energji elektrike dhe monitoruesa të nënstacioneve; stacion
transformatori elektrik; transformatorë të rrymës alternative në atë të vazhdueshme,
invertorë, konvertorë, filtera elektrikë; pajisje mbrojtëse kundër mbi-tensioneve ose
interferencës elektrike; aparat për rikuperimin e energjisë elektrike të prodhuar nga
gjenerimi në një rrjet; pajisje elektrike aktive filtrimi për nënstacione; softuerë përkatës për
kontrollin, rregullimin dhe mbrojtjen dixhitale për nënstacione tërheqëse; pajisje të
depozituara nën një hekurudhë ose rrugë për furnizimin me energji elektrike të automjeteve
të transportit të udhëtarëve dhe mallrave, fuqia e përmendur furnizuar nga komponentë dhe
çelësa të energjisë elektrike; klllapa për kurbat e varura; makina automatike për blerje
biletash; të gjitha këto produkte janë të lidhur me sektorët e hekurudhave, rrugëve dhe
udhëtarëve dhe / ose transportin e mallrave.
12 Automjete, përfshirë autobusë, autobusë ndërqytetas, automjete elektrikë autonomë dhe
automjete hekurudhorë; mjete lëvizëse hekurudhore, përfshirë lokomotiva, vagonë, makina
që lëvizin mbi shina, automjete hekurudhorë vet-shtytëse, automjete hekurudhorë të
shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, trena hekurudhorë të motorizuar të shpërndarë apo të
përqendruar, trena hekurudhorë me ose pa një makinë që lëviz në shina, trena hekurudhorë
të lidhur ose jo; metro dhe trena të tjerë të automjeteve të transportit publik, automatikë ose
jo-automatik, domethënë automjete hekurudhorë me rrota hekuri ose automjete të
rrotorizuar të pajisur me goma hidraulike ose lloje të tjera të lidhjeve me tokën; autobusë;
autobusë ndërqytetas; vagonë për udhëtarë; automjetë elektrikë përfshirë tramvaje dhe
autobusë; automjete autonomë; motorë për automjetet tokësorë të përmendur, dhe pjesë të
tyre; amortizatorë pneumatikë për automjetet tokësorë të sipërpërmendur; rripa transmisioni
dhe ingranzhet korresponduese për automjetet tokësorë të përmendur; pompa ajri (pjesë për
automjete); boshte diferenciale për automjetet tokësorë të përmendur; mekanizma shtytës
për automjetet tokësorë të përmendur; frena, karroceri të përbërë prej shasie me rrota metali
për hekurudha, boshte, shasi për vagonë udhëtarësh; vagona udhëtarësh; bashkuesa
vagonash; vagona ҫisternë, pjesë të automjeteve tokësorë; amortizatorë për automjete
hekurudhorë dhe tokësorë; karroceri automjeti e përbërë prej shasie me rrota metali për
hekurudha, motorë automjeti, sisteme tërheqje automjeti.
37 Ndërtim, menaxhim ndërtimi, mirëmbajtje, riparim, rinovim, mirëmbajtje dhe instalim;
informacion në lidhje me ndërtimin dhe riparimin e infrastrukturës hekurudhore, metrove,
tramvajeve, autobusëve, automjeteve elektrikë dhe automjeteve autonomë; supervizim
[manaxhim] të punëve ndërtimore; ndërtim të infrastrukturës hekurudhore; prodhim të
shtresave dhe binarëve; informacion për riparime; instalim dhe riparim të pajisjeve që
raportojnë të gjitha aksidentet dhe incidentet që ndikojnë trafikun hekurudhor dhe rrugor;
instalim, mirëmbajtje, riparim dhe mirëmbajtje të pajisjeve të kontrollit për menaxhimin e
linjave të transportit hekurudhor dhe urban; pompim dhe kullim të ujit; ndërtim të traseve
hekurudhore dhe strukturave prej betoni ose prej ndonjë prej materialeve të tjerë që kanë
pllaka mbështetëse dhe/ose pika ankorimi në beton ose material plastik; të gjitha shërbimet
që kanë lidhje me mjete lëvizëse hekurudhore (përgjithësisht për automjete transporti
hekurudhor dhe rrugor dhe/ose mallrash, duke përfshirë lokomotiva dhe makina
303

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

hekurudhash, automjete hekurudhore të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, makina
hekurudhore të motorizuara të shpërndara ose përqendruara, automjete që lëvizin mbi shina
vet-shtytëse ose jo, trena hekurudhorë, metro, tramvaje, autobusë, automjete elektrikë dhe
automjete autonomë) dhe infrastrukturë hekurudhore, autobusë, automjete elektrikë dhe
automjete autonomë.
39 Transport; shërbime treni, autobusi, metroje, tramvaji, automjeti elektrik dhe automjeti
autonom për udhëtarë ose mallra; transport udhëtarësh me tren, autobus, metro dhe tramvaj;
ndërmjetësim për transport mallrash; ndërmjetësim për transport; transport mallrash; dhënie
me qira pajisjesh; asistencë në raste avarish; informacion dhe ofrim informacioni trafiku;
informacion transporti; shërbime rrugëzimi; shërbime informacioni për orare të trenave,
autobusëve dhe tramvajëve dhe të gjithë mjeteve të tjera të transportit; dhënie me qira
trenash, vagona udhëtarësh, automjetesh elektrikë, autobusëzh, metro dhe motorëve të
tramvajit; dhënie me qira magazinash; shërbime logjistike: shërbime inspektimi
automjetesh; shërbime informacioni në lidhje me planifikimin dhe organizimin e flukseve;
studime logjistike; shërbime kontrolli trafiku; shërbime rezervimi udhëtimi; operacione
terminali hekurudhore dhe rrugore; shërbime terminale intermodale hekurudhore dhe
rrugore; menaxhim të platformave multimodale të transportit hekurudhor dhe rrugor; të
gjitha këto shërbime që kanë të bëjnë me transportin hekurudhor, rrugor, publik të
udhëtarëve dhe mallrave, dhe automjetet hekurudhore, autobusët, automjetet elektrike dhe
automjetet autonomë.
42 Inxhinieri, kërkim dhe zhvillim të materialeve dhe pajisjeve të reja; koordim të
inxhinierisë, kërkimit dhe zhvillimit të materialeve dhe pajisjeve të reja; planifikim
projekti, përpilim raporte shkencore dhe tekonologjike, kërkim dhe analizë dhe shërbime të
kërkimit industrial të siguruar nga inxhinierë dhe/ose ekspert; këshilla për kursim energjie;
kontroll cilësie; ekspertizë [punë inxhinierike]; testim materialesh; kërkime mekanike;
kërkim dhe zhvillim të produkteve të rinj për të tjerët; kërkim teknik; studim i projekteve
teknike; inxhinieri; konsulencë në ndërtim; teste industriale; projektim, zhvillim,
mirëmbajtje, përditësim dhe instalim të sistemeve kompjuterikedhe softuerëve; planifikim
urban; kërkim në mbrojtje të mjedisit; shërbime kontrolli për infrastrukturë hekurudhore
dhe rrugore; konsultime softuerike; softuer si një shërbim [SaaS]; kërkim shkencor dhe
projektim për të krijuar modele (statike ose dinamike) dhe integrim të këtyre modeleve
(inxhinieri) në aplikacione të hekurudhave dhe rrugëve; shërbime inxhinierie; shërbime të
këshillimit teknik për operim dhe supervizim të kompjuterave dhe transmetimeve
televizive; shërbime të konsulencës teknike në teknologji informacioni, telekomunikacione
dhe transmetime televizive; krijim (projektim) të programeve për përpunim të dhënash dhe
tekstesh të kompanive; konsulenca teknike dhe kërkim në telekomunikacione dhe
transmetime televizive; konsulenca dhe këshillim teknik në telekomunikacione dhe
informatikë; konsulencë në kompjutera; dhënie me qira të programeve në medja
kompjuterike dhe nëpërmjet telekomuniacione; projektim (zhvillim) të sistemeve
kompjuterike dhe sistemeve të telekomunikacioneve dhe transmetimeve televizive; studime
dhe kërkime teknike të projektit në mirëmbajtje (mirëmbajtje, instalim, riparim) të pajisjeve
kompjuterike, telekomunikacioneve dhe transmetimeve televizive; shërbime të konsulencës
teknike kompjuterike; shërbime kodi dhe shndërrimi formati ndërmjet llojeve të ndryshme
të teksteve; dhënie me qira të kohës së aksesit në një qendër serveri baza të dhënash; ofrim
aksesi në rrjete kompjuterike; krijim dhe instalim të një faqeje web; projektim dhe
mirëmbajtje të website-ve; projektim, instalim, mirëmbajtje, përditësim ose dhënie me qira
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të softuerëve, baza të të dhënave; shërbime monitorimi (kontroll, monitorim) të rrjeteve
kompjuterike për sigurinë dixhitale të operacioneve hekurudhore dhe/ose rrugore;
projektim dhe zhvillim të gjuhëve kompjuterike për modelim dhe simulim; projektim të
sistemeve kompjuterike dhe sistemeve të ngulitura; ofrim programesh kompjuterike për
hartim hartash dhe rrugësh dhe udhëzime përmes një rrjeti kompjuterik; të gjitha këto
shërbime që kanë të bëjnë me transportin hekurudhor, rrugor, publik të udhëtarëve dhe/ose
mallrave.

(111) 25564
(151) 15/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1660
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey, U.S.A.,
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) DELVAC 1

(511) 4 “Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e
pluhurit, lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim;
vajra motorike; vajra motorrash; vajra të marshit”.

(111) 25395
(151) 01/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1661
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey, U.S.A.,
with offices at 5959 Las Colinas Boulevard,
Irving, Texas 75039-2298, , US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) ESP FORMULA

(511) 4 “Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e
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pluhurit, lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim;
vajra motorike; vajra motorrash”.

(111) 25397
(151) 01/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1662
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey, U.S.A.,
with offices at 5959 Las Colinas Boulevard,
Irving, Texas 75039-2298, , US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 1 “Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi,
hortikulturë dhe pylltari; rreshira artificiale të papërpunuara, plastika të papërpunuara;
kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe
bashkim; substanca për rrezitje të lëkurës së kafshëve dhe lëkurës; ngjitës për përdorim në
industri; stuko (mbushës) dhe mbushësit e tjerë të pastave;përzierje plehrash, plehra
organik, plehra; preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë; lëngje
transmetuese”.
4 “Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e pluhurit,
lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim;
lubrifikantë; vajra lubrifikues; yndyrna; vajra motorike; vajra motorrash; lubrifikantë
motorikë sintetikë”.
37 “Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e pluhurit,
lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim;
lubrifikantë; vajra lubrifikues; yndyrna; vajra motorike; vajra motorrash; lubrifikantë
motorikë sintetikë”.

(111) 25404
(151) 02/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1663
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey, U.S.A.,
with offices at 5959 Las Colinas Boulevard,
Irving, Texas 75039-2298, , US

(540) VELOCITE
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(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(511) 4 “Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e
pluhurit, lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim;
vajra lubrifikues; vajra rrotulluese (spindle) dhe hidraulike”.

(111) 25407
(151) 02/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1664
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey, U.S.A.,
with offices at 5959 Las Colinas Boulevard,
Irving, Texas 75039-2298, , US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) WYROL

(511) 4 “Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e
pluhurit, lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim;
vajra lubrifikues; vajra rrotulluese; vajra hidraulike, vajra motorike dhe vajra mbajtëse”.

(111) 25408
(151) 02/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1665
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey, U.S.A with
offices at 5959 Las Colinas Boulevard,
Irving, Texas 75039-2298, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) XHP
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(511) 4 “Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e
pluhurit, lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim;
yndyrna; vajra motorike dhe vajra të motorave dizel”.

(111) 25396
(151) 01/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1666
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey, U.S.A.,
with offices at 5959 Las Colinas Boulevard,
Irving, Texas 75039-2298, , US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) MOBIL

(511) 1 “Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi,
hortikulturë dhe pylltari; rreshira artificiale të papërpunuara, plastika të papërpunuara;
kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe
bashkim; substanca për rrezitje të lëkurës së kafshëve dhe lëkurës; ngjitës për përdorim në
industri; stuko (mbushës) dhe mbushësit e tjerë të pastave;përzierje plehrash, plehra
organik, plehra; fertilizues; preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë;
lëngje transmetuese, lëngje hidraulike, antifriz/ftohës, lëngje për shkrirje, lëngje për frena,
lëngje për drejtimin e servisit”.
4 “Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e pluhurit,
lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim; vajra
motorike; vajra motorrash; vajra lubrifikues; yndyrna; lubrifikantë; lubrifikantë motorikë
sintetikë; dyll; bazë stok (vajëra); karburantë; karburante motorike, përkatësisht gazolinë
dhe naftë dizel; gaz natyror i ngjeshur”.
37 “Shërbime për ndërtimin e ndërtesave; riparime; shërbime të instalimit; shërbime të
pompave për shitjen e karburanteve; shërbime të larjes së automjeteve; shërbime të
lubrifikimit të automjeteve”.

(111) 25409
(151) 02/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1667
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under the

(540)
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laws of the State of New Jersey, U.S.A.,
with offices at 5959 Las Colinas Boulevard,
Irving, Texas 75039-2298, , US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(511) 14 “Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi,
hortikulturë dhe pylltari; rreshira artificiale të papërpunuara, plastika të papërpunuara;
kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe
bashkim; substanca për rrezitje të lëkurës së kafshëve dhe lëkurës; ngjitës për përdorim në
industri; stuko (mbushës) dhe mbushësit e tjerë të pastave;përzierje plehrash, plehra
organik, fertilizues; preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë; lëngje
transmetuese, lëngje hidraulike, antifriz/ftohës, lëngje për shkrirje, lëngje për frena, lëngje
për drejtimin e servisit”.
37 “Shërbime për ndërtimin e ndërtesave; riparime; shërbime të instalimit; shërbime të
pompave për shitjen e karburanteve; shërbime të larjes së automjeteve; shërbime të
lubrifikimit të automjeteve”.
43 “Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e pluhurit,
lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim; vajra
motorike; vajra motorrash; vajra lubrifikues; yndyrna; lubrifikantë; lubrifikantë motorikë
sintetikë; dyll; bazë stok (vajëra); karburantë; karburante motorike, përkatësisht gazolinë
dhe naftë dizel; gaz natyror i ngjeshur”.

(111) 25410
(151) 02/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1668
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey, U.S.A.,
with offices at 5959 Las Colinas Boulevard,
Irving, Texas 75039-2298, , US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 1 “Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi,
hortikulturë dhe pylltari; rreshira artificiale të papërpunuara, plastika të papërpunuara;
kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe
bashkim; substanca për rrezitje të lëkurës së kafshëve dhe lëkurës; ngjitës për përdorim në
309

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

industri; stuko (mbushës) dhe mbushësit e tjerë të pastave;përzierje plehrash, plehra
organik, fertilizues; preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë; lëngje
transmetuese, lëngje hidraulike, antifriz/ftohës, lëngje për shkrirje, lëngje për frena, lëngje
për drejtimin e servisit”.
4 “Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e pluhurit,
lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim; vajra
motorike; vajra motorrash; vajra lubrifikues; yndyrnave; lubrifikantë; lubrifikantë motorikë
sintetikë; dyll; bazë stok (vajëra); karburantë; karburante motorike, përkatësisht gazolinë
dhe naftë dizel ; gaz natyror i ngjeshur”.
37 “Shërbime për ndërtimin e ndërtesave; riparime; shërbime të instalimit; shërbime të
pompave për shitjen e karburanteve; shërbime të larjes së automjeteve; shërbime të
lubrifikimit të automjeteve”.

(111) 25398
(151) 02/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1669
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey, U.S.A.,
Exxon Mobil Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of the
State of New Jersey , US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) MOBILFLUID

(511) 1 “Kemikale për përdorim në industry, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi,
kopshtari dhe pylltari; rrëshqirë artificiale e paprocesuar, plastikë e paprocesuar; përbërje
për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; substance
për nxirjen e lëkurës dhe gëzofit të kafshëve; ngjitës për përdorim në industry; stuko dhe
mbushës të tjerë ngjitës; përzierje plehërash, pleh organic, fertelizues; preparate biologjike
për përdorim në industry dhe shkencë; lëngje hidraulike; lëngje transmisioni.”

(111) 25399
(151) 02/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1670
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey, U.S.A.,

(540) MOBILGREASE
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with offices at 5959 Las Colinas Boulevard,
Irving, Texas 75039-2298, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(511) 4 “Vajëra dhe yndyra industriale, dyll; lubrifikantë; thithës pluhuri, përbërje të
lagështisë dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndricuese; qirinj dhe fitila për ndricim; yndyrëra.”

(111) 25400
(151) 02/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1671
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey, U.S.A.,
with offices at 5959 Las Colinas Boulevard,
Irving, Texas 75039-2298, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) MOBIL SUPER

(511) 4 “Vajëra dhe yndyra industriale, dyll; lubrifikantë; thithës pluhuri, përbërje të
lagështisë dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndricuese; qirinj dhe fitila për ndricim; vaj për
motorra.”

(111) 25402
(151) 02/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1672
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey, U.S.A.,
with offices at 5959 Las Colinas Boulevard,
Irving, Texas 75039-2298, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) MOBILTHERM
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(511) 4 “Vajëra dhe yndyra industriale, dyll; lubrifikantë; thithës pluhuri, përbërje të
lagështisë dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndricuese; qirinj dhe fitila për ndricim; vaj për
lyerje; vaj që transmeton nxehtësinë.”

(111) 25401
(151) 02/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1673
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey, U.S.A.,
with offices at 5959 Las Colinas Boulevard,
Irving, Texas 75039-2298, , US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) MOBILTRANS

(511) 1 “Kemikale për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi,
kopshtari dhe pylltari; rrëshqirë artificiale e paprocesuar, plastikë e paprocesuar; përbërje
për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; substanca
për nxirjen e lëkurës dhe gëzofit të kafshëve; ngjitës për përdorim në industri; stuko dhe
mbushës të tjerë ngjitës; përzierje plehërash, pleh organik, fertelizues; preparate biologjike
për përdorim në industri dhe shkencë; lëngje të sistemit të motorrit; lëngje transmisioni.”

(111) 25406
(151) 02/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1674
(732) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized and existing under the
laws of the State of New Jersey, U.S.A.,
with offices at 5959 Las Colinas Boulevard,
Irving, Texas 75039-2298, United States of
America, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) UNIVIS
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(511) 4 “Vajëra dhe yndyra industriale, dyll; lubrifikantë; thithës pluhuri, përbërje të
lagështisë dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndricuese; qirinj dhe fitila për ndricim; vaj për
lyerje; vaj hidraulik.”

(111) 25433
(151) 09/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1675
(591) Figura:Vjollce R93 G32 B119,
HEX#5d2077 , Hiri R102 G102 B102,
HEX#666666
(732) Balkan Investigative Reporting
Network – BIRN Kosova Jeta Xharra
Internews Kosova Faik Ispahiu
Menza e Studenteve, kati i parë, 10000
Prishtinë, KS

(540)

(511) 9 Pajisje dhe instrumente shkencore, pajisje dhe instrumente për nautikë, mbikqyrje,
rrymë, fotografi, kinematografi, optikë, matje, sinjalizim, kontrollim, kërkim-shpëtim dhe
dhënie mësimi; Aparatet për shënim (xhirime, inqizime), transmetim apo reduktim të
zërave ose pamjeve; Bartës magnetik të të dhënave, disqe rekorduese.
35 Reklamimi; Menaxhimi i biznesit; Administrimi i bisnesit; Veprime të zyrës.
Shërbimet e përbëra prej atyre të regjistrimit, transkriptimit, përbërjen, hartimin apo
sistematizimin e komunikimit me shkrim dhe regjistrimet, dhe gjithashtu përpilimin e të
dhënave matematike ose statistikore;
38 Komunikimi i një personi me një tjetër:Mundësojnë një personi të flasë me tjetër
person;Transmetojnë porosi nga një person tek tjetri, dhe
Vendosin personin në komunikim gojor ose vizuel me personin tjetër (radio ose
televizion).
41 Arsimimi dhe Dhënia e trajnimeve -Shërbimet përbëhen nga të gjitha format e
edukimit ose të trajnimit të personave; Zbavitja-Shërbimet që kanë qëllimin bazë të
argëtuese, dëfrim apo rekreacion të njerëzve; Aktivitete sportive dhe kulturore-Prezantimi i
veprave të artit apo letërsisë vizual për publikun për qëllime kulturore ose arsimore.

(111) 25438
(151) 10/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1676
(591) Figura: Kalter R100 G134 B174,
HEX#6486AE,Zi R0 G0 B0 HEX#00000

(540)
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(732) Balkan Investigative Reporting
Network – BIRN Kosova Jeta Xharra
Internews Kosova Faik Ispahiu
Menza e Studenteve, kati i parë, 10000
Prishtinë, KS

(511) 9 Pajisje dhe instrumente shkencore, pajisje dhe instrumente për nautikë, mbikqyrje,
rrymë, fotografi, kinematografi, optikë, matje, sinjalizim, kontrollim, kërkim-shpëtim dhe
dhënie mësimi; Aparatet për shënim (xhirime, inqizime), transmetim apo reduktim të
zërave ose pamjeve; Bartës magnetik të të dhënave, disqe rekorduese.
35 Reklamimi; Menaxhimi i biznesit; Administrimi i bisnesit; Veprime të zyrës.
Shërbimet e përbëra prej atyre të regjistrimit, transkriptimit, përbërjen, hartimin apo
sistematizimin e komunikimit me shkrim dhe regjistrimet, dhe gjithashtu përpilimin e të
dhënave matematike ose statistikore;
38 Komunikimi i një personi me një tjetër:Mundësojnë një personi të flasë me tjetër
person;Transmetojnë porosi nga një person tek tjetri, dhe Vendosin personin në komunikim
gojor ose vizuel me personin tjetër (radio ose televizion).
41 Arsimimi dhe Dhënia e trajnimeve -Shërbimet përbëhen nga të gjitha format e
edukimit ose të trajnimit të personave; Zbavitja-Shërbimet që kanë qëllimin bazë të
argëtuese, dëfrim apo rekreacion të njerëzve; Aktivitete sportive dhe kulturore-Prezantimi i
veprave të artit apo letërsisë vizual për publikun për qëllime kulturore ose arsimore.

(111) 25439
(151) 10/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1677
(591) Figura: Gjelber R178 G210 B53
#B2D238 , Zi R35 G31 B32 #231F20
(732) Balkan Investigative Reporting
Network – BIRN Kosova Jeta Xharra
Internews Kosova Faik Ispahiu Menza e
Studenteve, kati i parë, 10000 Prishtinë, KS

(540)

(511) 9 Pajisje dhe instrumente shkencore, pajisje dhe instrumente për nautikë, mbikqyrje,
rrymë, fotografi, kinematografi, optikë, matje, sinjalizim, kontrollim, kërkim-shpëtim dhe
dhënie mësimi; Aparatet për shënim (xhirime, inqizime), transmetim apo reduktim të
zërave ose pamjeve; Bartës magnetik të të dhënave, disqe rekorduese.
35 Pajisje dhe instrumente shkencore, pajisje dhe instrumente për nautikë, mbikqyrje,
rrymë, fotografi, kinematografi, optikë, matje, sinjalizim, kontrollim, kërkim-shpëtim dhe
dhënie mësimi; Aparatet për shënim (xhirime, inqizime), transmetim apo reduktim të
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zërave ose pamjeve; Bartës magnetik të të dhënave, disqe rekorduese.
38 Komunikimi i një personi me një tjetër:Mundësojnë një personi të flasë me tjetër
person;Transmetojnë porosi nga një person tek tjetri, dhe Vendosin personin në komunikim
gojor ose vizuel me personin tjetër (radio ose televizion).
41 Arsimimi dhe Dhënia e trajnimeve -Shërbimet përbëhen nga të gjitha format e
edukimit ose të trajnimit të personave; Zbavitja-Shërbimet që kanë qëllimin bazë të
argëtuese, dëfrim apo rekreacion të njerëzve; Aktivitete sportive dhe kulturore-Prezantimi i
veprave të artit apo letërsisë vizual për publikun për qëllime kulturore ose arsimore.

(111) 25441
(151) 10/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1678
(591) Kuqe R176 G17 B22, HEX#b01116
(732) Balkan Investigative Reporting
Network – BIRN Kosova Jeta Xharra
Internews Kosova Faik Ispahiu Menza e
Studenteve, kati i parë, 10000 Prishtinë, KS

(540)

(511) 9 Pajisje dhe instrumente shkencore, pajisje dhe instrumente për nautikë, mbikqyrje,
rrymë, fotografi, kinematografi, optikë, matje, sinjalizim, kontrollim, kërkim-shpëtim dhe
dhënie mësimi; Aparatet për shënim (xhirime, inqizime), transmetim apo reduktim të
zërave ose pamjeve; Bartës magnetik të të dhënave, disqe rekorduese.
35 Pajisje dhe instrumente shkencore, pajisje dhe instrumente për nautikë, mbikqyrje,
rrymë, fotografi, kinematografi, optikë, matje, sinjalizim, kontrollim, kërkim-shpëtim dhe
dhënie mësimi; Aparatet për shënim (xhirime, inqizime), transmetim apo reduktim të
zërave ose pamjeve; Bartës magnetik të të dhënave, disqe rekorduese.
38 Komunikimi i një personi me një tjetër:Mundësojnë një personi të flasë me tjetër
person;Transmetojnë porosi nga një person tek tjetri, dhe Vendosin personin në komunikim
gojor ose vizuel me personin tjetër (radio ose televizion).
41 Komunikimi i një personi me një tjetër:Mundësojnë një personi të flasë me tjetër
person;Transmetojnë porosi nga një person tek tjetri, dhe Vendosin personin në komunikim
gojor ose vizuel me personin tjetër (radio ose
televizion).

(111) 25440
(151) 10/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1679
(591) Figura: Kalter R06 G64 B113,
HEX#004071;Hiri R102 G102 B102,
HEX#666666

(540)
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(732) Balkan Investigative Reporting
Network – BIRN Kosova
Jeta Xharra Internews Kosova
Faik Ispahiu Menza e Studenteve, kati i parë,
10000 Prishtinë, KS

(511) 9 Pajisje dhe instrumente shkencore, pajisje dhe instrumente për nautikë, mbikqyrje,
rrymë, fotografi, kinematografi, optikë, matje, sinjalizim, kontrollim, kërkim-shpëtim dhe
dhënie mësimi;Aparatet për shënim (xhirime, inqizime), transmetim apo reduktim të zërave
ose pamjeve;Bartës magnetik të të dhënave, disqe rekorduese.
35 Reklamimi; Menaxhimi i biznesit; Administrimi i bisnesit; Veprime të zyrës.
Shërbimet e përbëra prej atyre të regjistrimit, transkriptimit, përbërjen, hartimin apo
sistematizimin e komunikimit me shkrim dhe regjistrimet, dhe gjithashtu përpilimin e të
dhënave matematike ose statistikore;
38 Reklamimi; Menaxhimi i biznesit; Administrimi i bisnesit; Veprime të zyrës.
Shërbimet e përbëra prej atyre të regjistrimit, transkriptimit, përbërjen, hartimin apo
sistematizimin e komunikimit me shkrim dhe regjistrimet, dhe gjithashtu përpilimin e të
dhënave matematike ose statistikore;
41 Arsimimi dhe Dhënia e trajnimeve -Shërbimet përbëhen nga të gjitha format e
edukimit ose të trajnimit të personave; Zbavitja-Shërbimet që kanë qëllimin bazë të
argëtuese, dëfrim apo rekreacion të njerëzve; Aktivitete sportive dhe kulturore-Prezantimi i
veprave të artit apo letërsisë vizual për publikun për qëllime kulturore ose arsimore.

(111) 25457
(151) 10/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1680
(591) Figura: Kalter R39 G169 B225 HEX
#2EAAE1 ;Zi R35G32 B31HEX #231f20
(732) Jeta Xharra Balkan Investigative
Reporting Network – BIRN Kosova
Menza e Studenteve, kati i parë, 10000
Prishtinë, KS

(540)

(511) 9 Pajisje dhe instrumente shkencore, pajisje dhe instrumente për nautikë, mbikqyrje,
rrymë, fotografi, kinematografi, optikë, matje, sinjalizim, kontrollim, kërkim-shpëtim dhe
dhënie mësimi; Aparatet për shënim (xhirime, inqizime), transmetim apo reduktim të
zërave ose pamjeve; Bartës magnetik të të dhënave, disqe rekorduese.
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35 Reklamimi; Menaxhimi i biznesit; Administrimi i bisnesit;
Veprime të zyrës. Shërbimet e përbëra prej atyre të regjistrimit, transkriptimit, përbërjen,
hartimin apo sistematizimin e komunikimit me shkrim dhe regjistrimet, dhe gjithashtu
përpilimin e të dhënave matematike ose statistikore;
38 Komunikimi i një personi me një tjetër:Mundësojnë një personi të flasë me tjetër
person;Transmetojnë porosi nga një person tek tjetri, dhe
Vendosin personin në komunikim gojor ose vizuel me personin tjetër (radio ose
televizion).
41 Arsimimi dhe Dhënia e trajnimeve -Shërbimet përbëhen nga të gjitha format e
edukimit ose të trajnimit të personave; Zbavitja-Shërbimet që kanë qëllimin bazë të
argëtuese, dëfrim apo rekreacion të njerëzve; Aktivitete sportive dhe kulturore-Prezantimi i
veprave të artit apo letërsisë vizual për publikun për qëllime kulturore ose arsimore.

(111) 25588
(151) 16/10/2019
(181) 17/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1681
(591) Kalter R100 G134 B174,
HEX#6486AE Zi R65 G65 B67
HEX#414143
(732) Jeta Xharra Balkan Investigative
Reporting Network – BIRN Kosova
Menza e Studenteve, kati i parë, 10000
Prishtinë, KS

(540)

(511) 9 Pajisje dhe instrumente shkencore, pajisje dhe instrumente për nautikë, mbikqyrje,
rrymë, fotografi, kinematografi, optikë, matje, sinjalizim, kontrollim, kërkim-shpëtim dhe
dhënie mësimi; Aparatet për shënim (xhirime, inqizime), transmetim apo reduktim të
zërave ose pamjeve; Bartës magnetik të të dhënave, disqe rekorduese.
35 Reklamimi; Menaxhimi i biznesit; Administrimi i bisnesit; Veprime të zyrës.
Shërbimet e përbëra prej atyre të regjistrimit, transkriptimit, përbërjen, hartimin apo
sistematizimin e komunikimit me shkrim dhe regjistrimet, dhe gjithashtu përpilimin e të
dhënave matematike ose statistikore;
38 Komunikimi i një personi me një tjetër: Mundësojnë një personi të flasë me tjetër
person;Transmetojnë porosi nga një person tek tjetri, dhe Vendosin personin në komunikim
gojor ose vizuel me personin tjetër (radio ose televizion).
41 Arsimimi dhe Dhënia e trajnimeve-Shërbimet përbëhen nga të gjitha format e edukimit
ose të trajnimit të personave;Zbavitja-Shërbimet që kanë qëllimin bazë të argëtuese, dëfrim
apo rekreacion të njerëzve;Aktivitete sportive dhe kulturore-Prezantimi i veprave të artit
apo letërsisë vizual për publikun për qëllime kulturore ose arsimore.
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(111) 25710
(151) 24/10/2019
(181) 18/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1682
(591) Ngjyre e gjelbert
Ngjyre e portokallt
Ngjyre vjollce
Ngjyre e kaltër
(732) PROEX SH.P.K Rr.Fehmi Lladrovci
nr.32, Prishtine, KS
(740) Sokol.ismaili Rr.Fehmi Lladrovci
nr.32,Prishtine

(540)

(511) 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
24 Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera;
mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave

(111) 25836
(151) 14/11/2019
(181) 18/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1683
(526) MISH&MISH
(732) Fisnik Vejsa Gustav Majer nr.5,
Prishtine, KS
(740) Shita & Associates L.L.C. Anton Cetta
5a, Prishtine

(540) MISH&MISH

(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.
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.
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(111) 25522
(151) 14/10/2019
(181) 18/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1684
(732) United States Polo Association 1400
Centrepark Blvd, Suite 200, West Palm
Beach, Florida 33401, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 35 Produkte dhe shërbime: “Shërbime të shitoreve të shitjes me pakicë dhe shërbime
të shitoreve online të shitjes me pakicë në fushën e veshjeve, rrobave, dhe aksesorëve të
modës; reklamime dhe publicitet lidhur me shërbimet e shitjes me pakicë”.

(111) 25883
(151) 21/11/2019
(181) 18/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1685
(591) E portokallt, E bardhe, E kaltër e
mbyllët
(732) AL TRADE HOLDING L.L.C
Bajram Gashani Veternik-Prishtinë, KS
(740) ELJESA LEKU Rr. Ahmet Krasniqi,
Arbëri-Prishtinë

(540)

(511) 35 Shërbime të të kompozuarit së bashku për të mirën e të tjerëve, një
shumëllojshmëri të mallrave, duke mundësuar konsumatorëve që t'i shikojnë dhe blejnë ato
mallrat; shërbime të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë dhe dyqanet
me shumicë, artikujve e aksesorve të lidhura me to; duke e krujuara këtë mundësi
nëpërmjet krijimit të një rrjeti dyqanesh për tregtimin e tyre; menaxhim biznesi, shërbime
zyre dhe të reklamave
39 Transport i materialeve dhe mallrave; depozitim dhe maganizinim i tyre
43 Shërbime restoranti, hotelerie, strehimi me qira dhe furnizimi me ushqim
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(111) 25879
(151) 21/11/2019
(181) 18/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1686
(732) AL TRADE HOLDING L.L.C Bajram
Gashani VETERNIK-PRISHTINË, KS
(740) ELJESA LEKU Rr. Ahmet Krasniqi,
Arbëri-Prishtinë

(540)

(511) 28 Aparate për lojra bixhozi, zbavitje dhe lojra te fatit, monedha për lojra të fatit.
43 Shërbime strehimi në hotele, rezervime strehimi të përkohshëm; rezervime hoteli,
rezervimet online të hoteleve për të tjerët; dhënie me qira e sallave të takimeve dhe të
mbledhjeve; dhënie me qira e strehimeve të përkohshme; shërbime bar-kafe e restorante;
kafene; shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe të pijeve; pajisje të terrenit për kampingje;
sigurimi i ambienteve të terrenit për kampingje; furnizim ushqimi; kampingjet e
pushimeve; restorante për ushqime te shpejt; restorante vetë shërbyese; dhënia me qira e
karrigeve dhe tavolinave.
44 Shërbime shëndetsore SPA, Shërbimet mjeksore, higjenike dhe bukuri.

(111) 25705
(151) 24/10/2019
(181) 19/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1687
(732) BOLTON MANITOBA S.p.A. VIA
PIRELLI 19, 20124 MILANO, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 3 Kripërat e dushit; Sapun; Sapun për përdorim shtëpiak; Përgatitjet lustruese;
Përgatitjet për lyerje; Pëlhura të mbushura me detergjent për pastrim; Agjentët pastrues
kaustikë; Niseshte për qëllime pastrimi; Amoniak për qëllime pastrimi; Përgatitjet e
pastrimit të WC-ve; Kompozime pastrimi për heqjen e njollave; Preparatet pastruese
kimike për qëllime shtëpiake; Agjentët e pastrimit për qëllime shtëpiake; Preparatet e
pastrimit; Preparatet e pastrimit për përdorim në pllaka; Pastruesit e kromit; Përgatitjet për
pastrimin e dyshemesë; Përgatitjet pastruese të thara; Preparatet e pastrimit për tharjen e
pastrimit; Copa sapuni për qëllime pastrimi; Tretës alkoolike që janë preparate pastrimi;
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Detergjentë për përdorim shtëpiak; Pastrues spërkatës për përdorim shtëpiak; Përgatitjet me
gurëza si pastrues për qëllime shtëpiake; Përgatitjet pastruese për qëllime shtëpiake;
Përgatitjet zbardhuese për përdorim shtëpiak; Aromatike për qëllime shtëpiake; Përgatitjet
për heqjen e njollës për përdorim në sendet shtëpiake.
5 Sapun si dezinfektues; Sapun antibakterial; Sapunet dhe detergjentet me prepareate
mjekesore dhe sanitare; Dizinfektues; Sanitizues për përdorim shtëpiak; Dezinfektues për
qëllime higjienike; Dezinfektues për toalet kimike; Pastrues (dezinfektues) - (përveç
sapunit); Pëlhura pastrimi të mbushura me dezinfektues për qëllime higjienike;
Deodorizues dhe pastrues të ajrit; Xhel me deodorator ajri; Deodorantet spërkatë të ajrit;
Përgatitjet e deodorimit të ajrit; Deodorantët e tualetit; Përgatitjet për deodorizimin për të
gjitha qëllimet për përdorim shtëpiak, komercial ose industrial; Rimbushjet për të freskuar
ajrin.

(111) 25519
(151) 14/10/2019
(181) 19/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1688
(732) Haier Group Corporation Haier Road,
Qingdao high tech Industrial Park, Shandong
province (Haier Industrial Park), CN
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 7 Mulli i kafesë, përveç atyre me dorë; mulli, për qëllime shtëpiake; makina
kuzhine, elektrike; shtrydhes frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake; përpunuesit e
ushqimit, elektrike; mullinj për qëllime shtëpiake, përveç atyre me dorë; makina për larjen
e enëve; prerës të mishit; makine e qumështit të sojes për qellime shtepiake; mikser dore,
elektrike, për qëllime shtëpiake; makina larëse; makina pastrimi kimik; makina për lustrim;
disintegrator-grimcues; robotët industrialë; kompresorë për frigoriferë; njësitë e deponimit
të mbetjeve; makineritë dhe aparatet për pastrimin, elektrike; makineritë dhe aparatet
elektrike për shamponimin/pastrimin e qilimit; pastruesit me vakum; makina për larjen e
rrobave.
9 Kompjuter laptopë;kompjuter;pajisje periferike kompjuterike;aparat navigimi për
automjete [kompjutera që barten];aparate elektro-dinamike për kontrollin e largët të
sinjaleve;pajisje të komunikimit të rrjetit;telefona për video;aparate telefonike;instrumente
lundrimi;aparatura të monitorimit elektrik;aparat televiziv;instrumente matëse;kontrollues
nga largësia shtepiak;bazat, prizat dhe kontaktet e tjera [lidhjet elektrike];aparate
rregulluese, elektrike;video ekrane;flokët, elektrike;këmbanat e derës elektrike;bateri,
elektrike;ngarkuesit për bateri elektrike;telefonat celularë;softuer kompjuterik.
11 Llambat; furrat me mikrovalë [aparatet e gatimit]; aparat i pjekjes; aparat/plin; aparatet
dhe instalimet e gatimit; frigoriferë; aparatet për ngrohje dhe ftohje për shpërndarjen e
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pijeve të nxehta dhe të ftohta; aparat filtrues për kuzhina; instalimet e ajrit të kondicionuar;
aparatet dhe makinat për pastrimin e ajrit; aparatet e ngrohjes; aparate elektrike për ngrohje;
vatrat; instalimet e banjës; dollapët e ujit; aparatet dhe instalimet sanitare; llampat e
ngrohjes për banjo; ngrohës uji të energjisë diellore; aparat dezinfektues; aparate dhe
makina për pastrimin e ujit; aparatet dhe instalimet e ndriçimit; pajisje dhe instalime për
frigorifer; dezinfektues të dollapeve.

(111) 26067
(151) 16/01/2020
(181) 19/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1694
(591) E zezë, E bardhë
(732) N.P.T “Er-Abi” Rr. Tirana, pa nr,
Prizren, , KS
(740) Fatos Zeqiri “Hodaj & Partners LLC”
Rr. Fehmi Agani nr. 79/8, Prishtinë

(540)

(511) 3 - Kozmetikë jo mjeksore dhe përgatitjet për higjienë; dentifrices jo-mjekësore;
parfume, vajra esenciale; preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim në
lavanderi; pastrim, lustrim, pastrim dhe preparate gërryese.

(111) 25391
(151) 27/09/2019
(181) 20/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1696
(591) Kuqe, zi, gjelbër.
(732) Brand Management Group Ltd Palm
Grove House, PO Box. 438, Road Town
Tortola, VI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 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
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pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat.
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.

(111) 25392
(151) 27/09/2019
(181) 20/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1697
(732) Brand Management Group Ltd Palm
Grove House, PO Box. 438, Road Town
Tortola, VI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5, 10000 Prishtinë

(540) Mulino di Grano

(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) 25819
(151) 13/11/2019
(181) 20/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1698
(526) Harta e Republikës së Kosovës
(591) Kuqe, e zezë dhe e verdhë
(732) EMONA CENTER Sh.P.K
Magjistralja Mitrovicë-Prishtinë. Km. 13
Vushtrri, KS
(740) Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C"
Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë
Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5,
Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparate për pastrim dhe përkujdesje të trupit; faculeta letre të impregnuara për
dezinfektim; peceta për bebe; produkte higjenike; produkte pambuku që perdoren në
kozmetikë; produkte kozmetike dhe parfumeri; detergjente.
5 Produkte higjenike; pelena me hapje për këmbë (pampersa) për bebe; shtresa lëshuese;
pamuk për qellime farmaceutike; fasha adhezive; plaster; material për lidhje; peceta
323

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(paloma) antiseptike të impregnuara; pastrues antiseptik.
30 Kafe, çaj, kako, sheqer, oriz, tapioca, sago, kafe artificiale;miell dhe pregatitje nga
drithërat, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akullore;mjaltë, melasë;tharm buke, pluhur për
pjekurina, kripë, mustard, uthull, condiment (si melmesë);erëza;akull.

(111) 25502
(151) 11/10/2019
(181) 21/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1700
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) Lexus Link

(511) 9 “Softuerë kompjuterik, të incizuar; programe kompjuterike (softuerë që mund të
shkarkohen); aplikacione softuerike kompjuterike për telefona mobil; aplikacione
softuerike kompjuterike për kompjuterë mobil; softuerë për navigacion për përdorim tek
telefonat mobil; softuerë për navigacion për përdorim tek telefonat kompjuterik; softuerë
për planifikimin e rrugës për telefona mobil; softuerë për planifikimin e rrugës për
kompjutera mobil;
12 “Automobilë dhe pjesë strukturore për to.”
38 ,,Shërbime telekomunikimi, tjera nga transmetimi;transmetimi i mesazheve nëpërmes
Internetit;shërbime për ueb mesazhe;transmetimi i sinjaleve të emergjencës".
39 “Shërbime për ofrimin e informatave të rrugëve dhe trafikut; shërbime për lokalizimin
e veturave të natyrës së ofrimit të informatave gjeografike lidhur me lokacionin e
automjeteve në rrugë; ofrimi i informatave lidhur me udhëtimin”.

(111) 25503
(151) 11/10/2019
(181) 24/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1701
(732) Colgate-Palmolive Company A
Delaware Corporation 300 Park Avenue
New York, N.Y. 10022, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) COLGATE DARE TO LOVE

324

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(511) 3

“Pasta dhëmbësh jo-mjekësore, larëse të gojës jo-mjekësore”.

(111) 25601
(151) 16/10/2019
(181) 24/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1702
(732) FLORIM CERAMICHE – SOCIETA’
PER AZIONI ABBREVIABILE IN:
“FLORIM S.P.A.” VIA CANALETTO, 24 –
FIORANO MODENSE (MO), IT
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 19 Gurrë, granit, mermer; gurrë artificial; gurrë për ndërtimtari; pllaka qeramike dhe
pllaka jo-metalike; pllaka jo-metalike për ndërtimatri; mozaikë jo-metalik; panelë jometalik për ndërtimtari; veshje (mbështjellës) jo-metalik për ndërtimatri; pllaka jo-metalike
ndërtimtarie për dysheme dhe mure; parket dyshemeje; dysheme jo-metalike; pllaka shtrimi
jo-metalike; pllaka muri jo-metalike; pllaka jo metalike për dysheme të ngritura dhe
dysheme montuese (laminate); dysheme te ngritura jo-metalike; mure mbështjellës jometalik për ndërtimtari; pllaka muri jo-metalike për ndërtimatri; bloqe shtrimi, jo nga
metali; pllaka dhe panelë çatish jo-metalik; sita kullimi për gypat e kanalizimit dhe
hapsirave të pishinave; pishina (struktura) jo nga metali dhe pjesët dhe shtesat për ato;
kapanxhë (mbulesa), jo nga metali; gypa kanalizimi, jo nga metali; gypa uji, jo nga metali;
gypa hidrocentrali, jo nga metali; grila, jo nga metali; dysheme (mbulesa) jo metalike
rëshqitëse për pishina; mastikë dhe suva; material ndërtimtarie (jo-metalike)

(111) 25901
(540)
(151) 22/11/2019
(181) 24/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1703
(732) DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İdealtepe Mah. Rıfkı Tongsir Cad. No:107
Küçükyalı Maltepe İstanbul, TR
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren
(511) 20 Mobilje, të prodhuara nga çdo lloj materiali. Dyshekë, jastëkë, dyshekët e ajrit
dhe jastekë, jo për qëllime mjekësore, çanta për gjumë për kamping, shtretër uji, jo për
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qëllime mjekësore. Pasqyra. Koshere bletësh, hoje bletësh artificiale dhe pjesë prej druri
për hoje bletësh. Karrige kërcyese për foshnje, rrethoja për lojë për foshnjat, djepe, dubak.
Dërrasa ekspozuese, korniza për fotografi dhe piktura, pllaka identifikimi, etiketat e
identifikimit, pllaka me emër të shënjuar, etiketat e identifikimit të bërë nga druri ose
materiale sintetike. Kontejnerët e paketimit të drurit ose të plastikës, fuçi për përdorim në
transport ose magazinim, fuçi, kazanët e magazinimit, cisterna, kutitë, kontejnerët e
magazinimit, kontejnerët e transportit, arka, paletat e ngarkimit dhe mbylljet për mallrat e
lartpërmendura, prej druri ose plastikës. Mallrat e vogla të drurit ose materialeve sintetike
të përfshira në këtë klasë, pajisje mobiljesh, prej druri ose materialeve sintetike,
mekanizmat e hapjes dhe mbylljes nga druri ose materialet sintetike. Ornamentet dhe
mallrat dekorative nga druri, tapa, kallami, xunkthi, thuprat, thupra shelgu, briri, kocka,
fildishi, kocka e balenës, guacat, qelibari, sedefi, argjila e bardhë, dylli i bletës, plastika ose
allçia, të përfshira në këtë klasë, gjegjësisht figurina, stolitë e pushimeve për mure dhe
skulptura. Shporta, shporta peshkimi. Kolibe, kuti fole dhe shtretër për kafshët shtëpiake.
Shkallët portative dhe shkallët për hipje të lëvizshme nga drurit ose materialet sintetike.
Perde nga bambuja, roletna rrotulluese të brendshme [për interiere], roletna të brendshme
në formë shiritash, perde në formë rripash, perde me rruaza për dekorim, mbajtëse perdesh,
unaza për perde, kapëse për perde, shufra për perde.

(111) 25789
(540)
(151) 12/11/2019
(181) 24/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1704
(591) E kaltër
(732) BONES Group d.o.o. Kumodraska Str.
260 11152 Belgrade, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 3 Paisje zbardhuese dhe substanca tjera që përdoren për larje, preparate për pastrim,
lustrim, fërkim dhe smerilim, sapunë; parfume, vajra eterike, kozmetikë, losione për flokë,
pasta për dhëmbë.

(111) 25821
(151) 13/11/2019
(181) 24/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1706
(732) EXELTIS ILAÇ SANAYII VE
TICARET A.S. Kültür Mah. Nisbetiye Cad.
No:56 Akerkez B Blok K:6 D:574 Etiler,

(540) NEO-PENOTRAN
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Besiktas/Istanbul , TR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 5 Preparate farmaceotike, mjeksore dhe veterinare; preparate sanitare për qellime
mjeksore; ushqimet dietetike dhe substancat të përshtatura për përdorim mjekësor ose
veterinary; ushqim për foshnje; shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; plastera, material për
fashim; materiale për ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektuesit; preparatet për
shkatërrimin e parazitëve, herbicide.

(111) 25592
(151) 16/10/2019
(181) 24/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1707
(591) E zeze; portokalli; gri; e bardhe; e
verdhe; kafe; ngjyre floriri.
(732) AL MASSA SHPK Rruga Brigada 8,
Pallati 21, Kati 10, Apartamenti 42, Hyrja 4,
Tirane, AL
(740) ASH ``PRISHTINA PATENT`` Rr.
ILAZ AGUSHI Nr. 8, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 34 Duhan; aromatizues, përveç vajrave esenciale, për duhanin; aromatizues, përveç
vajrave esencial, për përdorim në cigare elektronike; solucione te lengshme per perdorim ne
cigare elektronike; cigare që përmbajnë zëvendësues të duhanit, jo për qëllime mjekësore;
herbs per pirjen e duhanit; hapëse puro; cigare elektronike; avullues me gojë për
duhanpirësit.
35 shërbime të ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me përputhjen e investitorëve potencial
privatë me sipërmarrësit që kanë nevojë për fonde; shërbimet e agjencisë së informacionit
tregtar; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe
shërbimeve; shërbime të agjencisë së import-eksportit;

(111) 26054
(151) 14/01/2020
(181) 26/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1708
(591) E zezë
(732) “BL & BL Group” L.L.C. Rruga e
Llapit Obiliq, KS

(540)
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(511) 18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës; portbagazhe; këllëfe prej lëkure apo letër lëkure;
çanta udhëtimi; valixhe për atashe; valixhe për dokumente; çanta dore; çanta për shkollë
dhe torba për shkollë; çanta për shoping dhe rrjeta për shoping; çanta (zarfa, kuleta) nga
lëkura, për paketim; torbë fasheje për bartjen e foshnjeve; çanta shpine, torba shpine; çanta
me rrota për shoping; çanta me zingjirë rrjete; çanta për alpinistë; çanta për kamping; çanta
për plazh; çanta udhëtimi; çanta për veshje për udhëtim; mbajtës të kartelave (kuleta);
kuleta; çanta dore; kuleta; çanta rrjeti jo nga metalet e çmuara; këllëfe për çelësa (copë
lëkure); kuti kapelesh nga lëkura; kuti nga lëkura apo letër lëkure; çanta sqime (neseserë)
(jo të pajisur); çanta muzike; takëme kuajsh; rripa krahu nga lëkura; kordonë, rripa, tela,
lake, shiritë dhe fashë nga lëkura; qafore dhe mbulesa për kafshë; qafore për qenë;
shkopinjë shtyerje dhe mbulesa për surrat; veshoke (pajime të kalit); mbulesa të lëkurës
(gëzofe); stoli nga lëkura për mobilje; lëkurë kamoshe, tjera përpos qëllimeve për pastrim;
lëkurë kafshësh, gëzofe; ombrella, parasolë dhe shkopinj për ecje; mbulesa për ombrella;
kamzhik, parzmore dhe takëme kuajsh.
25 Veshje të jatshme dhe të brendshme për meshkuj, femra dhe fëmijë; veshje nga lëkura
apo imitimet e lëkurës; rroba, kepuce, kapela, veshje gëzofi; veshje sporti (përpos për
zhytje); bluza; gabardinë (veshje); pallto shiu; pallto; mantele; dorashka pa gishta; xhybe;
pallto llogore; parka (gëzof me kapuç); mbështjellës supesh; pallto leshi; xhaketë e
mbushur (veshje); kostume; kostume për maskerada; xhaketa; kominoshe fëmijësh;
përparëse (veshje); kostum kërcimi (pantollona dhe bluzë të ngjitura) (veshje dhe veshje të
brendshme); bluzë e epërme e shkurtë; xhemperë; puloverë; triko; trikotazh (veshje);
fanellë me krahoshe; jelekë; funde; zhupon; pantollone; fustane; sari; këmisha; nënkëmisha;
fanella; xhupa; pantollona të shkurtë, duke përfshirë brekë për larje; veshje për notim dhe
për plazh; triko, duke përfshirë kostume noti; rroba banjo; penjuar; këmishë e brendshme;
bodi (veshje një copëshe e brendshme për gra); sytjena; brekë; brekë të shkurtë; sytjene;
korse (veshje të brendshme); mbajtëse çorapësh; çorapë; çorapë femrash; triko (pantollona
të ngushtë); të brendshme trikotazhi; shami (shalle); shalla; mbështjellës qafe; shalla qafe;
dorashka pa gishta; shalla të gjerë grash; dorëza (veshje); rripa (veshje); mbajtëse rrobash
(mbajtëse); kravata; kravata flutur; facoleta xhepi (veshje); mbrojtës të jakave; pizhama me
këmbë; pajë të fëmijëve të sapolindur; grykashkë (jo nga letra); pelena nga tekstili; pelena
tekstili për fëmijë; këpucë; këpucë (duke përfshirë këpucë plazhi); këpucë sporti; qizme;
qizme të shkurta; këpucë druri; këpucë esparto apo sandale; sandale; sandale për banjo;
pantofla; mbulesa për kokë; kapela; mbulesa (veshje); ballike (kapela bërje); bereta; kasket
(duke përfshirë kasketa noti); shiritë për kokë (veshje); çallma.
35 Shërbime të shitjes me pakicë, gjegjësisht shërbime të shitoreve të shitjes me pakicë,
shërbime të shitoreve online të shitjes me pakicë, shërbime të porositjes online dhe
shërbime të blerjes nga shtëpia për mes televizionit duke përfshirë një gamë të gjerë të
produkteve për konsumatorë, dukë përfshirë, rroba, këpucë, mbulesa për kokë, dorëza,
rripa, parfuma, kozmetikë, pëlhura për tavolina; çarçafë për shtëpi dhe shtrat; pajisje të
zyreve; produke për tavolinë, qirinj, aksesorë për telefona mobilë, syze, syze dielli, stoli të
çmuara, ora, artikuj lëkure, portbagazhe, çanta udhëtimi, çanta dore, këllëfe banjosh dhe
zbukurime për flokë; prezantime të një game të gjerë të produkteve për konsumatorë për
qëllime të shitjes përmes komunikimeve kompjuterike dhe televizioneve ndërvepruese;
promovime të shitjes.
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(111) 25862
(151) 19/11/2019
(181) 26/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1709
(732) ADALILAR KURUYEMİŞ GIDA
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Kozluk
Mahallesi Ada Sanayi Caddesi No:4 Erenler
Sakarya , TR
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; produktet e përpunuara të mishit;
perime të thata; supë, bujon; ullinj të përpunuara, pastë ulliri; qumësht dhe produkte
qumështi, gjalpë; vajra ushqimore; fruta dhe perime të thara, të konservuara, të ngrira, të
gatuara, të tymosura ose të kripura; pastë domatesh; arra të përgatitura dhe fruta të thata si
sneke; krem lajthishë dhe gjalpë kikiriku; tahini (pastë e farave të susamit); vezë dhe vezë
pluhur; patate të skuqura.

(111) 25706
(540)
(151) 24/10/2019
(181) 26/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1710
(591) e kuqe, e bardhë, rozë dhe e zezë
(732) TURKIYE CUMHURIYETI ZIRAAT
BANKASI ANONIM SIRKETI
DOGANBEY MAH. ATATURK BUL.
NO:8 ULUS ANKARA, TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(511) 9 Aparatura dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike,
kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jeteshpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin,
transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrollimin e energjisë elektrike; aparate
për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit e të dhënave
magnetike, disqet e regjistrimit; kompakt disqe, DVD dhe mjete tjera mediale për
regjistrim; mekanizma për operimin e aparaturave me monedha, regjister për kartëmodedha, makina llogartëse, pajisje për procesimin e të dhënave, kompjuter, programe
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(softuer) për kompjuter, aparatura për shuarjen e zjarrit;
36 Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të patundshme.

(111) 25782
(151) 08/11/2019
(181) 27/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1711
(591) bardhë, kaltër (Pantone 280), verdhë
(Pantone 116)
(732) LGT Gruppe Stiftung Herrengasse 12
9490 Vaduz, LI
(740) Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540)

(511) 36 Çështjet financiare; sigurime; çështjet monetare; çështjet patundëshmërisë;
shërbime bankare; broker; shërbime të likuidimit të biznesit, financiare; investime të
kapitalit; ngritjen e fondeve humanitare; verifikimi i çeqeve; pastrime financiare, pastrime
financiare (clearing-houses); shërbime te byrove kredituese; lëshimin e kartelave të kreditit;
shërbime të këshillimeve te huave; depozita me vlerë; transfer elektronik të fondeve;
këmbim të hollave; aranzhimin e financave për projekte ndertimi; vlerësim financiar
(sigurime, bankare, patundshmërie); managjim financiar; analiza financiare; konsulencë
financiare; informacione financiare; sponzorizim financiar; dhënja e informacioneve
financiare nëpërmjet të një web faqeje; menaxhimin financiar të pagesave të rimbursimit
për të tjerët; vlerësime financiare në përgjigje të thirrjeve për oferta, vlerësime financiare
për t'iu përgjigjur kërkesave për propozime (KPP); shërbimet e financimit; vlerësimi fiskal;
kredi me këste; sigurimi i sigurimeve; investimi i fondeve; kreditimi kundër sigurisë; kredi
(financim); banka hipotekare; fondet e përbashkëta; vlerësim numizmatik; banking
(shërbime bankimi) në internet (onlajn); përpunimi i pagesave me kartë krediti; përpunimi i
pagesave me kartë debiti; shërbime të provident fondeve (të sigurta); menaxhimin e
pasurive të patundshme; shërbimet e pagesave të daljes në pension; shërbime të sigurta
depozituese; shërbimet e bankave të kursimeve; brokerimi i letrave me vlerë; kuotimet e
bursës; shërbimet e brokerimit të aksioneve; brokerimi i bonove dhe aksioneve; lëshimi i
vlerave të tokenit; lëshimi i çeqeve të udhëtarëve; investimi i fondeve ndërkombëtare;
konsulencë në lidhje me investimet kapitale; menaxhimin e fondeve; fondet e përbashkëta.
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(111) 25576
(540)
(151) 15/10/2019
(181) 28/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1712
(591) E kuqe
(732) BEYAZ KAĞIT VE HİJYENİK
ÜRÜNLERİ TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HACI
SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
ANAVARZA CADDESİ NO: 3
SARIÇAM/ADANA, TR
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë
(511) 3 Preparatet për zbardhim dhe pastrim, detergjente te ndryshëm prej atyre për
përdorim në operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues ne lavanderi,
zbutës te pëlhurës për përdorim ne lavanderi, menjanues te njollave, detergjente te
enëlarëses; parfumeria; kozmetikat jo-mjekësore; aromatizues; deodorantet për përdorim
personal dhe kafshë; sapunët; preparatet për kujdes dentare: pastat e dhëmbëve, lëmues te
protezave, preparate për zbardhjen e dhëmbëve, pastrues te gojës, jo për qëllime mjekësore;
preparate për gërryerje; leckë gërryese; letër gërryese; guri shtuf; xhel gërryes; përgatitje
lustrimi për lëkurë, rrëshirë sintetike, metal dhe dru, lustrues dhe krem për lëkurë, rrëshirë
sintetike, metali dhe druri, dylli për lustrim.

(111) 25701
(151) 24/10/2019
(181) 28/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1713
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska
industrija, dioničko društvo Jukićeva 53
71 000 Sarajevo, BA
(740) Gazmend Pallaska, Pallaska &
Associates L.L.C. Bulevardi Nëna Tereze
47/5, Prishtinë

(540) LYSODERM

(511) 5 Produkte farmaceutike

(111)
(151)
(181)
(210)

25790
12/11/2019
31/12/2028
KS/M/ 2018/1714

(540)
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(591) Ngjyra e Gjelbert, Ngjyra e Verdhë,
Bardhë e Bardhë
(732) ,,CITY.SA,, SHPK MIRADI E
EPËRME/FUSHË KOSOVË, KS
(740) Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(511) 3 Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për
pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet
kozmetike, losionet për flokë, pasta për dhëmbë.
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
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; miellidhe 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

(111) 25801
(151) 12/11/2019
(181) 31/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1715
(591) Ngjyra e Art, Ngjyra e Zeza, E Bardhe
(732) ,,CITY.SA,, SHPK MIRADI E
EPËRME/FUSHË KOSOVË, KS
(740) Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për
pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet
kozmetike, losionet për flokë, pasta për dhëmbë.
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
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; miellidhe produktet e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat ,(mëlmesat); erëzat; akulli
332

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre

(111) 25788
(151) 12/11/2019
(181) 31/12/2028
(210) KS/M/ 2018/1716
(591) Ngjyra e Hirit, Ngjyra e Kaltert e
Qelur, Bardhë e Kaltert e Mbyllur
(732) ,,CITY.SA,, SHPK MIRADI E
EPËRME/FUSHË KOSOVË, KS
(740) Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për
pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet
kozmetike, losionet për flokë, pasta për dhëmbë.
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
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre

(111) 25390
(151) 27/09/2019
(181) 03/01/2029
(210) KS/M/ 2019/1
(732) Alere Technologies AS Kjelsasveien
161 Oslo 0884, NO
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) AFINION

(511) 5 Reagente diagnostike mjekësore; përgatitjet për testim për përdorim mjekësor;
teste diagnostike për përdorim mjekësor; epruveta/tuba që përmbajnë reagente për përdorim
të testeve mjekësore diagnostike; epruveta/tuba që përmbajnë reagente diagnostike
mjekësore; eptuveta/tuba testimi që përmbajnë reagente kimikë për testimin diagnostik
mjekësor në kushte laboratorike (in vitro); pajisje diagnostikuese mjekësore.
10 Instrumentet diagnostikuese mjekësore; instrumentet e testimit mjekësor; instrumentet
e analizave mjekësore; aparate për përdorim në analizat mjekësore; aparate testimi për
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qëllime mjekësore; instrument i diagnostikimit të vetë-përpunimit për përpunimin e
epruvetave/tubave të testimit dhe me një parim zbulimi të bazuar në teknologjinë e kamerës
digjitale.

(111) 25831
(151) 13/11/2019
(181) 08/01/2029
(210) KS/M/ 2019/2
(591) e kuqe e fortë, e bardhë, e verdhë, e
kaltërt
(732) ʻʻ TONI ʻʻ Sh.p.k Ferizaj, Bablak, KS
(740) Fadil Mehmeti Rr. ʻʻNazmi Uksmajliʻʻ
nr. 19 . Ferizaj

(540)

(511) 30 Misër, miell misri, oriz i bluar, niseshte natyrale të patates, sheqer, kryp, erëza,
aromë çilli.

(111) 25508
(151) 14/10/2019
(181) 08/01/2029
(210) KS/M/ 2019/3
(591) e kuqe e hapur, e bardhë, e verdhë
(732) ʻʻ TONI ʻʻ Sh.p.k Ferizaj, Bablak, KS
(740) Fadil Mehmeti Rr. ʻʻNazmi Uksmajliʻʻ
nr. 19 . Ferizaj

(540)

(511) 30 Miell dhe preparate të prodhuara prej drithërave, miell patatesh, nisheste natyrale
të patates, krip, erëza, aromë keçapi.

334

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(111) 25444
(151) 10/10/2019
(181) 08/01/2029
(210) KS/M/ 2019/4
(732) COCOCARE PRODUCTS, lNC. 85
Franklin Road, Dover New Jersey 078015632, US
(740) Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr.
32, Prizren

(540) COCOCARE

(511) 3 Produkte jo mjeksore për kujdesin e lëkurës dhe bukurisëë, duke përfshirë por pa u
kufizuar në pastrimin e lëkurës; xhel lëkure; krem i lëkurës; losion për lëkurë; hidratues të
lëkurës; vaj i lëkurës; balsam buzesh; xhel lekure antioksidues; krem i lëkurës i përbërë nga
vajra bimore; krem i ftohtë; losion për rruajtje; pastrues për fytyrën dhe trupin; pastrues i
maskës së fytyrës; sapun të lëngët të lëkurës dhe sapun kallëp; produkte të kujdesit të
flokëve, duke përfshirë, por pa u kufizuar në shampone dhe balsame flokësh; krem dhe
losion për mbrojtje nga dielli; dhe krem per mbrojtje nga dielli, losion, dhe të gjitha
produktet kozmetike.

(111) 25824
(151) 13/11/2019
(181) 09/01/2029
(210) KS/M/ 2019/5
(732) Alban Rama Obiliq, Rruga: “Avni
Rrustemi, KS
(740) Agon Vuthi Obiliq, Rruga: “Avni
Rrustemi

(540)

(511) 40 Trajtimi I materialeve

(111) 25825
(151) 13/11/2019
(181) 09/01/2029
(210) KS/M/ 2019/6
(591) Kaltërt mbylltë
(732) Halit Rama Prishtinë, rruga:Përroi i
njelmët, KS
(740) Agon Vuthi Obiliq, Rruga: “Avni
Rrustemi

(540)
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(511) 37 Ndërtimi i ndërtesave; riparim; shërbimet e instalimit.

(111) 25506
(151) 14/10/2019
(181) 09/01/2029
(210) KS/M/ 2019/7
(732) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.
a corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware
3800 West 143rd Street, Cleveland,
State Of Ohio 44111, US
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R" kodra e
Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 Prishtinë

(540)

(511) 2 Kompozimet e veshjes në natyrën e ngjyrave për përdorim në automjete.

(111) 25727
(151) 24/10/2019
(181) 09/01/2029
(210) KS/M/ 2019/8
(300) 017930162 12/07/2018 EU
(732) CAPRI SUN AG Neugasse 22,
CH-6300 Zug, , CH
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 32 “Pije jo-alkoholike; ujë mineral [pije]; Ujë me shije; Pije me bazë uji që
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përmbajnë ekstrakte çaji; pije me qëllime funksionale me bazë uji; pije izotonike; pije
frutash; lëngje; lëngje frutash; nektare frutash; pije të lëngjëve të perimeve [pije]; lëngje të
perimeve; lëngje të pastra nga frutat e shtrydhura; pije llucë pjesërisht të ngrira; sirupe dhe
esenca për bërjen e pijeve jo-alkoholike, të përfshira në klasën 32”.

(111) 25892
(151) 22/11/2019
(181) 10/01/2029
(210) KS/M/ 2019/10
(591) E kuqe, e zezë, hiri, e bardhë.
(732) Philip Morris Brands Sàrl Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 34 Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare,
cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare
, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me
përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e
duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit
për qëllime të mbajtjes ngrohtë; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares
ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet
e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e
cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke,
gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse.

(111) 25963
(151) 06/12/2019
(181) 11/01/2029
(210) KS/M/ 2019/11
(591) Ngjyrë e zezë, e bardhë, e kuqe, e
kaltër, gjelbër.
(732) BETEK BOYA VE KİMYA
SANAYI ANONİM ŞİRKETİ Kaynarca,
Kavakpınar Mah., Tandogan Cad.
Kocamezarlık Karşısı, Pendik - İSTANBUL

(540)
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, TR
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8,10 000 Prishtinë

(511) 1 Kimikate të cilat përdoren në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari dhe
pylltari. Plehra dhe dhera (toke). Rrëshira artificiale të papërpunuara dhe plastikë e
papërpunuar. Përbërje për shuarjen e zjarrit. Adezivë jo për qëllime mjeksore, amvisërie
dhe zyre.
2 Ngjyra; vernik; llak; mbrojtës nga ndryshku; mbrojtës kundër dëmtimit të drurit; tretës
dhe lidhës për ngjyra; pigmentë; ruajtës (mbrojtës) të metaleve; ngjyra këpucësh; ngjyra
dhe tintë (bojë) printimi; tonerë (përfshi gëzhojat e tonerëve të mbushur); ngjyrues të
ushqimit, farmaceutikëve dhe pijeve. Rrëshira natyrale të papërpunuara. Metale në formë
pluhuri dhe folish për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë.

(111) 25962
(151) 06/12/2019
(181) 11/01/2029
(210) KS/M/ 2019/12
(591) Ngjyrë e zezë, e bardhë, e verdhë, e
portokalltë, e kuqe, ngjyrë vjollce, e kaltër, e
kaltër e hapur, e gjelbër.
(732) BETEK BOYA VE KİMYA
SANAYI ANONİM ŞİRKETİ Kaynarca,
Kavakpınar Mah., Tandogan Cad.
Kocamezarlık Karşısı, Pendik - İSTANBUL
, TR
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8,10 000 Prishtinë

(540)

(511) 1 Kimikate të cilat përdoren në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari dhe
pylltari. Plehra dhe dhera (toke). Rrëshira artificiale të papërpunuara dhe plastikë e
papërpunuar. Përbërje për shuarjen e zjarrit. Adezivë jo për qëllime mjeksore, amvisërie
dhe zyre.
2 Ngjyra; vernik; llak; mbrojtës nga ndryshku; mbrojtës kundër dëmtimit të drurit; tretës
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dhe lidhës për ngjyra; pigmentë; ruajtës (mbrojtës) të metaleve; ngjyra këpucësh; ngjyra
dhe tintë (bojë) printimi; tonerë (përfshi gëzhojat e tonerëve të mbushur); ngjyrues të
ushqimit, farmaceutikëve dhe pijeve. Rrëshira natyrale të papërpunuara. Metale në formë
pluhuri dhe folish për piktorë, dekoratorë, printerë dhe artistë.
3 Preprate për zbardhim dhe larje, detergjentë të ndyshëm nga ato për përdorim në
procesin e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues lavanderie, zbutës pëlhurash,
për përdorim në lavanderi, heqës njollash, detergjent për larje enësh. Parfumeri; kozmetikë
jo mjeksore; aroma; deodorantë për përdorim personal dhe kafshë. Sapun. Preparate për
kujdes detar; dentifricë, lustruesh protezash, preparate për zbardhim të dhëmbëve,
shpërlarës goje, jo për qëllime mjeksore. Preparate abrazive; Veshje zmerile; letër zmerile;
gurë shtufi; pasta abrazive. Preparate lustrues për lëlura, vinil, metal dhe dru, krem dhe
lustrues për lëkurë, vinil, metal dhe dru, dyl për lustrim
16 Letër dhe karton; letër dhe karton për qëllime paketimi dhe mbështjelljeje, kuti kartoni;
peshqir letre; letër tualeti; peceta letre. Materiale plastike për qëllime paketimi dhe
mbështjelljeje. Bloçe printimi dhe shkronja; materiale libërllidhës. Publikime të printuara;
çështje (materiale) të printuara; libra, magazina, gazeta, libra faturash, shënime të printuar
për dërgesa, vaucher të printuar, kalendarë; posterë; fotografi (të printuara); piktura; stiker
(zyrash); pulla postare. Artikuj shkrimi, artikuj zyre, materiale instruksioni dhe arsimi (pos
mobiljeve dhe aparateve); orendi shkrimi dhe vizatimi; materiale artistesh; produke letre
per qellime zyrash; Ngjites per qellime zyre, lapsa, stilolapsa, goma (fshirese), shirita
adeziv per qellime zyre, kuti kartoni (materiale artistesh), leter mbeshtjellese, leter
kopjuese, leter ruli per arka regjistruese, materiale vizatimi, drase e zeze, laps vizatimi,
ngjyra uji (per ngjyrosje). Rekuizita zyre. Rule dhe brusha per ngjyrosje.
17 Goma, gutaperkë, kauçuk, asbest, mika dhe mallra sintetike gjysem te perpunuar te
bera nga keto materiale ne forme te pluhurit, shufrave, paneleve dhe folive te perfsjhira ne
kete klase. Materiale izolimi, ndalimi dhe mbyllje; ngjyra izoluese, pelhura izoluese, shirita
dhe bandazh izolues, mbulesa izoluese per makina industriale, kompozime mbylles per
lidhje, rondele, O-unaza per qellime mbyljeje (te ndryshem nga rondelet per motore,
cilindra dhe larëseve per çezma uji). Gypa uji te beranga goma dhe plastika; zorë nga
platika dhe goma, përfshi ato që përdoren për automjete; lidhës për gypa të plastikës dhe
gomës; veshje gypash nga plastika dhe goma; zore nga materiali i tekstilit; bashkime për
gypa, jo nga metali; veshje gypash, jo nga metali; zore lidhëse për radiatore të automjeteve.
Profile qepre të bëra nga materiale sintetike për automjete për qëllime dekorimi.
19 Rrërë, zhavor, gurrë të thyer, asfalt, bitum, çiminto, gips, suva, beton, bloçe mermeri
për konstruksione, të përfshira në këtë klasë. Materiale ndërtimatrie (si prodhime
përfundimtare) të bëra nga betoni, gjipsi, argjila, argjila për poçëri, gurri, mermeri, druri,
plastika dhe materiale sintetike për qëllime ndërtimtari, konstruksione, konstruksione
rrugësh, të përfshira në këtë klasë; ndërtime jo metalike, materiale jo-metalike ndërtimtarie,
shtylla jo metalike për linja rryme, bariera jo metalike; mbështjellës natyral dhe sintetik në
formë të paneleve dhe fletëve, të cilët janë materiale ndërtimi; karton bitumi për
mbështjellje të çative; mbështjellës bitumi për çati; dyer dhe dritare nga druri dhe materiale
sintetike. Shenja komunikacioni jo metalike, jo iluminishente dhe jo mekanike, për rrugë.
Monumente dhe stauja nga gurri, betoni dhe mermeri. Qelq ndërtimtarie. Pishina të
parafabrikuara jo metalike (struktura). Rrëre akuariumi.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime
këshilluese për themelimin, organizimin, menaxhimin e qendrave tregtare, shitoreve,
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marketeve, duqaneve dh zingjirit te shitoreve posaqërsiht për ndërtim, materialeve të
ndërtimit, ngjyrave dhe industrisë kimike; shërbime konsultative për themelimin e zingjirit
të shitjes me pakicë për ndërtimtari, materialeve të ndërtimtarisë, ngjyrave dhe sektorit
kimik, nëpërmjet një agjencie dhe sistemit të franshizës; shërbime të reklamimit dhe
promovimit posaqërisht për ndërtimtari, materiale ndërtimtarie, ngjyrave dhe industrisë
kimike; shërbime të agjencise për import dhe eksport, posaqërsht për ndërtimtari, materiale
ndërtimtarie, ngjyrave dhe industrisë kimike; ekspozita të mallrave, posaqërisht të bërit
bashk, pë dobi të tjerëve, të mallrave të ndryshëm (duke përjashutar transportin e tyre),
duke ju mundësuar konsumatorëve që ti shikojnë dhe blejnë ato mallra; shërbime të shitjes
elektronike, posaqërsiht të bërit bashk në një rrjet elektronik, të mallrave të ndyshëm, duke
ju mundësuar konsumatorëve të vendosin urdhërat dhe ti blejnë këto mallra nëpërmjet
mjeteve elektronike; shitje me pakicë nëpërmejt katalogjeve, posaqërisht duke i bërë bashk,
për dobi të tjerëve, të mallrave të ndryshëm në katalog, duke ju mundësuar konsumatorëve
ti shikojnë, të vendosin urdhëra dhe ti blejnë këto mallra; shërbime të shitjes me pakicë,
posaqërisht të bërit bashk, për dobi të tjerëve të mallrave të ndryshëm (duke përjashtuar
transportin e tyre), duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë, të vendosin urdhëra dhe
ti blejnë këto mallra në shitjen në duqanet me pakicë; ekspozita të mallrave veçanërisht, të
bërit bashk, për dobi të tjerëve, të mallrave të ndryshëm (duke përjashtuar transportin e
tyre), duke ju mundësuar konsumatorëve të vendosin urdhëra dhe ti blejnë këto mallra;
Shërbime të shitjes posaqërisht të bërit bashk, për dobi të tjerëve të mallrave të ndyshëm
(duke përjashtuar transportin për ato), përfshi mallrat e ndërtimit, materialet e ndërtimit,
ngjyrave dhe sektorit kimik, duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe blejnë këto
mallra.
37 Shërbime konstruksioni, huazim i makinave dhe paisjeve të konstruksionit. Shërbime
pastrami për ndërtesa (brenda dhe jashtë), hapsirrave publike, objekteve industrial;
desinfektim, shërbime të shkatrimit të dëmtuesve, të ndryshëm nga ato bujqësi, huazimi
makinave dhe paisjeve për pastrim. Shërbime të stacionimit të automjeteve për automjete
toksore, mirmbajtje, riparim dhe mbushjeme karburant të automjeteve toksore. Shërbime të
stacionimit të automjeteve për automjete të marinës (detare), mirmbajtje, riparim dhe
mbushje me karburant të automjeteve të marinës. Riparim dhe mirmbajtje të automjeteve
ajrore. Tapiceri, riparim dhe restaurim të mobiljeve. Instalim, mirmbajtje dhe riparim të
nxehtësisë, ftohjes dhe instalimeve sanitare. Pastrim, kujdes dhe riparim i veshjeve.
Instalacion, mirmbajtje dhe riparim i makinave dhe paisjeve industrial, makinave dhe
paisjeve të zyrave, aparateve të kominukimit, paisjeve elektrike dhe elektronike. Riparim
dhe mirmbajtje të ashensorëve. Riparim i orëve dhe sahatëve. Shërbime miniere dhe nxjerje
të xehes. Riparim të këpucëve, çantave dhe rripave

(111) 25649
(151) 18/10/2019
(181) 11/01/2029
(210) KS/M/ 2019/13
(591) Ngjyrë roze.
(732) BEBEKEVİ TEKSTİL
KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET

(540)
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LİMİTED ŞİRKETİ Anadolu Mahallesi,
Karlıdağ Caddesi, Kahraman Sokak, No:30
Yıldırım - BURSA, TR
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(511) 24 Pëlhura tekstili të endura ose të pa endure; mallra tekstli për përdorim në
amvisëri, që nuk janë të përfshira në klasat tjera: perde, mbulesa krevati, qarqaf (tekstil),
këllëf jastëkësh, batanije, jorgan, peshqir; flamuj, flamuj sinjalizimi, etiketa nga tekstili;
batanije mbështjellëse.
25 Veshje, përfshi veshjet e brendshme dhe veshjet e jashteme, të ndryshme nga ato për
qëllime të veçanta mbrojtëse; çorape, kufje (veshje), shalle, bandan, shalle qafe, rripa
(veshje); veshmbarthje, këpucë, papuce, sandale; mbulesa koke, kapela, kapela me ballik,
bereta, kapela (veshje koke), kapela kafke.
35 Reklamim, marketing dhe mardhënije me publikun; organizim i ekspozitave dhe
panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; material dizajnimi dhe
reklamimi; furnizim i vendeve të tregut on-line për blerës dhe shitës të mallrave dhe
shëbimeve; funksione zyre; shërbime sekretarie; aranzhim parapagimit të gazetave për të
tjerë; përpilim i statistikave; huazim i makinave të zyrës; sistematizim i informatave në
bazën e kompjuterit: përgjigje telefonatash për parapagues të pakapshëm; menaxhim
biznesi, administrim biznesi dhe konsulta biznesi; kontabilitet; shërbime konsultash
komerciale; rekrutim personeli, vendosje personeli, agjenci punësimi, agjenci eksportimporti; shërbim i vendosjes së përkohshme të personelit; auksion; të bërit bashk, për doni
të tjerëve të mallrave të ndyshëm, posaçërisht, adezivëve jo mjeksor, amvisëri dhe qëllime
zyrash, ngjyrave, vernikut, llakut, mbrojtësve kundër dryshkut, mbrojtësve kundër dëmtimit
të drurit, holuesve dhe lidhësve të ngjyrave, pigmentit, mbrotësve të metaleve, ngjyrave për
këpucë, tintës dhe ngjyrave për printim, tonerëve (përfshi gëzhojat e tonerëve të mbushur),
ngjyrave për ushqim, farmaceutikëve dhe pijeve, metaleve në formë folish dhe formë
pluhuri për piktorë, dekoratorë, printer dhe artistë, preparative për zbardhje dhe pastrim,
detergjentëve të ndryshëm nga ata për për përdorim në procesin e prodhimit dhe për qëllime
mjeksore, zbardhuesve për lavanderi, zbutësve të pëlhurave për përdorim në lavanderi,
heqësve të njollave, detergjentëve për larje enësh, preparative abrasive, veshjeve
(pëlhurave) zmerile, letrës zmerile, gurrit të shtufit, pastave abrasive, preparateve lustrues
për lëkurë, vinilit, metalit dhe druit, kremrave për lustrim për lëkurës, vinilit, metalit dhe
drurit, dyllit për lustrim, grasove dhe vajrave industrial, fluidëve prerës, absorbueve të
pluhurit, kompozimeve për lagije dhe lidhje, qirinjve, fitilëve, dyllit gjysëm të përpunuar,
dyllit dhe parafinës për qëllime ndriçimi, xeheve të metaleve jo të çmuara, metaleve të
zakonsme dhe aliazheve të tyre dhe produkteve gjysëm të përpunuara të këtyre materialeve,
mallra dhe materiale të metaleve të zakonshëm që përdporen për qëllim të ruajtjes,
341

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

mbështjelljes, paketimit dhe strehimt, kontejverëve të metalit (rruajtje dhe transport),
ndërtimeve nga metali, kornizave të metalit për ndërtimtari, shtyllave metalike për
ndërtimtari, kutive metalike, kontejnerëve nga metali, folive të aluminit, gardheve nga
metali, barierave mbrojtëse nga metali, tubeve metalike, kontejnerëve metalik për ruajtje,
kontejnerëve metalik për transport të mallrave, shkallëve metalike, mallrave nga metalet e
zakonshme për qëllime të filtrimit dhe shoshitjes, dyerve, dritareve, qepenëve, grilave
(erësuesve) dhe kornizave të tyre dhe shtesave nga metali, kabllove dhe telave jo elektrik
nga metali, hekurishteve, gjërave të imta nga metali, kanaleve (gypave) të ventilitmit,
mbulesave të hapsirve për ventilim, gypave, mbulesave të oxhaqeve, mbulesave për
kapanxha, grilave nga metali për ventilim, nxehje, ujra të zeza, telefona, rrjetin nëntoksor
elektrik dhe instalimeve për kondicionim të ajrit, panelëve metali ose tabelave (jo
iluminishente dhe jo mekanike) që përdoren për sinjalizim, treguesve të rutës, qëllime
reklamuese, tabelave me shenja nga metali, kolumnave metalike për reklamim, paneleve
sinjalizuese nga metali, shenjave të komunikacionit jo iluminishente dhe jo mekanike,
gypave nga metali për bartje të likuidëve dhe gazit, gypave për shpim nga metali dhe
shtesave të tyre nga metali, valvulave metalike, lidhjeve nga metali për gypa, bërylave nga
metali për gypa, kapësve (lidhjeve) nga metali për gypa, konektuesve nga metali për gypa,
kasfortave (kuti të forta) nga metali, materialeve metalike për hekurudha, shinave metalike,
lidhjeve metalike për hekurudha, kyqësve për hekurudha, shtyllave metalike për ankorim,
porteve metalike për lundrim, bovave metalike për ankorim, spirancave, kallëpave metalik
për derdhje, të ndryshëm nga ato si pjesë makinash, punëve artistiketë bëra nga metalet e
zakonshme dhe aliazhet e tyre, mbylljeve metalike, kpakëve të shisheve nga metali,
shtyllave metalike, peletave metalike dhe litarëve metalik për ngritje, ngarkim dhe qëllime
trasporti, varesve metalike, lidhesve, shiritave dhe brezave për përdorim në ngritje të
ngarkesave dhe bartje të ngarkesave, amortizatorëve të bëra kryesisht nga metali, makinave,
veglave të makinave dhe robotëve industrial për përpunim dhe gdhendje të drurit, metalit,
qelqit, plastikës dhe mineraleve, 3D printerëve, makinave për konstrukison dhe
mekanizmave robotik (makina) për përdorim në konstruksion, buldozherëve, fadromave
(gëryesve) (makina), eskavatorëve, makinave për konstruksion dhe shtrim të rrugëve,
makinave të shpimit, makinave për shpim të gurrëve, nakinave për pastrim të rrugëve,
ngritje, makinave për ngarkim dhe transmision dhe mekanizma robotic (makina) për
qëllime të ngritjes, ngarkimit dhe transmisionit, elevator, shkallëve lëvivizëse dhe vinçave,
makina dhe mekanizmna robotic (makina) për përdorim në bujqësi dhe mbarështim të
kafshëve, makina dhe mekanizma robotic makina për procesuim të ceraleve (drithrave),
frutave, perimeve dhe ushqimit, motorë dhe makina, të ndryshëm nga ato për vetura
toksore, pjesëve dhe shtesave për ato, kontrolluesve pneumatic dhe hidraulik për makina
dhe motorë, frenave të ndryshëm nga ato për vetura, pëlhura (veshje) për frena për motorë,
levave mekanike, kutisë së shpejtësisë, të ndryshëm nga ato për automjete toksore, kutisë së
shpejtësive, cilindrave për motorë, pistonëve për motorë, turbine, jo për automjete toksore,
filtrave për makina dhe motorë, vajrave, filtrave të vajit dhe ajrit për motorë të automjeteve
toksore, marmitë (oxhak) për motorët e automjetet toksore, gypave (ndarës) oxhaku për
motorë të automjetve toksore, cilidra motori për automjete toksore, koka cilindrash për
automjete toksore, piston për motor të automjeteve toksore, karburator për automjete
toksore, aparate konverzim të karburantit për motorë të automjeteve toksore, injektues për
motorë të automjeteve toksore, ekonomizues karburanti për motorë të automjeteve toksore,
pompa për motorë të automjeteve toksore, valvula për motorë të automjeteve toksore,
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inicues (starter) për motorë të automjeteve toksore, dinamo për motorë të automjeteve
toksore, kandela për motorë të automjeteve toksore, kushineta (pjesë të makinave), në
formë ruli ose sferike, makina për montim dhe çmontim të gomave, alternatorë, gjeneratorë
rryme, gjenerator elektrik, gjenerator rryme që operojne me energji solare, makina për
ngjyrosje, pistoleta automatike për spërkatje për ngjyrosje, makina goditëse dhe psitoleta
elektrike, hidraulike dhe pneumatike, shpërndarës elektrik i shiritëve adeziv (makina),
pistoleta elektrike për gaz të kompresuar ose makina spërkatëse të likuidëve, shpuese dore
elektrike, shara elektrike dore, makina elektrike me prerje vertikale, makina spirale, makina
për kompresim të ajrit, kompresorë (makina), instalime për larje të veturave, mekanizma
robotik, (makina) me finksione të lartëpërmendura, aparate salduese që operojne me gaz
ose rryme, aparate saldimi me hark elektrik, aparate elektrike për saldim (ngjitje), aparate
elektrike me hark për prerje, elektroda për makina saldimi, robot industrial (makina) me
funksione të lartëpërmendura, makina primtimi, makina paketimi, mbushjeje, mbylljeje dhe
vulosëse, etiketues (makina), makina klasifikimi (makina), robot industrial (makina) me
funksione të lartëpërmendura, makina elektrike për paketim për mbyllje të plastikës,
makina për përpunim të tekstilit, makina për qepje, robot industrial (makina) me funksione
të lartëpërmendura, pompa (makina) për vet regullim të pompimit të karburantit, makina
elektrike kuzhine për bluarje, coptim, thyerje, përzierje dhe bluarje të ushqimit, makina
larëse, makina larëse për lavanderi, makina enësh, makina tharëse, (jo me ngrohje), makina
elektrike për pastrami për pastrtim të dyshemeve, qilimave ose parketit, pastrues vakum dhe
pjesët e tyre, makina automatike për shitje, makina për galvanizim dhe elektroiliza, hapës
dhe mbyllës elektrik të dyerve, bashkime (pjesë të motorit), pirunë, lugë, thika dhe prerës jo
elektrik, prerës riskash, torno për përdorim në kuzhinë, përfshi ato nga metaliet e çmuara,
vegla dore (jo elektrike) për riparim të makinave, aparate dhe automjete dhe për përdorim
në konstruksione, bujqësi, kopshtari dhe pylltari, asnjëra prej tyre që punon me rrymë,
aparate matëse dhe paisje përfshi ato shkencore, detare, topografike, meterollogjike,
industriale, dhe për qëllime laboratorike, termometra, jo për qëllime mjeksore, barometra,
ampermatra, voltmetra, higrometra, aparate testimi jo për qëllime mjeksore, telescope,
periskopë, busollave, indikatorëve të shpejtësisë, aparate laboratory, mikorskope, qelq
zmadhuesve (thjerza), destilatorëve, sobave (stufa), furave për eksperimente laboratorke,
aparate për incizim, transmetim ose reprodukim të zërit ose imazheve, kamerave, kamerave
fotografike, aparateve televizive, video rekorderëve, CD dhe DVD pleyerëve dhe
incizuesve, MP3 pleyer, kompjuterëve, kompjutrëve të tavolinës, kompjuterëve tablet,
mikorfonëve, altoparlantëve, kufjeve, aprateve të telekomunikimit, aparateve për
reprodukim të zërit ose imazheve, paisjeve anësore për kompjuterë, telefonëve cellular,
mbulesave për telefonë cellular, aparateve telefonike, kompjuterëve printer, skanerëve
(paisje për procesuim të dhënash), fotokopjuesve, bartëseve magnetic dhe optic të dhënave
dhe softuerit kompjuterik dhe programeve të inicizuara për ato, publikimeve elektronike të
shkarkueshme dhe të incizueshme, kartelave të koduara magnetike dhe optike, component
elektronik që përdoren në pjesët e aparateve dhe makinave, gjysëm përçues, qarqeve
elektronike, qarqeve integrale, çipseve (qarqeve integrale), diodave, transistorëve
(elektronik), kokave magnetike për aparate elektronike, dry elektronik, fotoqelive,
aparateve për kontroll nga larg për hapje dhe mbyllje të dyerve, sensorve optik, numërues
dhe indikatorë të sasisë për matjen e sasisë ose konsumit, kyqës atomatik të kohës, aparate
dhe instrumente për përçim, transformim, akumulim ose kontroll të rrymës, prizave
elektrike, kuti për Bashkim të lidhjeve elektrike, ndërprerësve të çarkut, siguresave,
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balasteve të dritës, kabllove për start të baterive, tabela të qarqeve elektrike, rezistorëve
elektrik, prizave elektrike, transformatorëve (elektricitetit), adaptor të rrymës, karikuesve të
baterive, zileve pë dyer elektrike, kabllove elektrike dhe elektronike, baterive,
akumulatorëve elektrik, alarmeve dhe alarmeve kundër vjedhjes, të ndryshëm nga ato për
vetura, zileve elektrike, aparateve dhe instrumenteve sinjalizues, shenjave iluminishente ose
mekanike për përdorim në komunikacion, instalimeve për ndriçim, dritave për vetura dhe
hapsirave të brendshme-jashtme, avullit, gazit dhe gjeneruesve të mjegullës, bojlerëve për
nxehje, të ndryshëm nga ato si pjesë të makinave, gjenerator acetileni, gjenerator oksigjeni,
gjenerator nitrogjeni, instalimeve ftohëse dhe ngrirëse, paisjeve elektrike dhe gazit,
isntalimeve dhe aparateve për gatim, tharje dhe zierje, gatuesve, tenxhereve elektrike për
gatim, nxehësve elektrik të ujit, skarave, tharësve të lavandeive, tharësve të flokëve (fen),
aparateve të dorës për tharje, lloje të instalimeve industriale për gatim, tharje dhe qëllime të
ftohjes, pasterizim dhe sterilizim, karocave për bebe, karigeve me rrota, karocave me
shtyrje, karocave të dorës, karocave për dyqane, karocave për duqane të vetme ose
shumfunksionale, karocave për shoping, karocave ushqimore, karocave të dorës, letrës dhe
kartonit, letrës dhe kartonit për qëllime paketimi dhe mbështjeleve, kuti kartoni, peshqirëve
letrës, letrës së tualetit, pecetave të letrës, materialeve plastike për qëllime paketimi dhe
mbështjellje, publikimeve të printuara, gjërave të printuara, librave, magazinëve, gazetave,
librave të faturave, shënimeve për evidentim të dërgesave, vauçerëve (kuponëve) të
printuar, kalendarëve, posterëve, fotografive (të printuara), pikturave, thumbave (për zyra),
pullave postare, paisjeve për shkirm, paisjeve për zyra, material për instruksion dhe arsim
(pos mobiljeve dhe aparateve), orendive për shkrim dhe vizatim, materialeve për artistë,
produkeve të letrës për qëllime zyre, ngjitëses për qëllime zyre, stilolapsave, lapsave,
gomës fshirëse, shiritave adeziv për qëllime zyre, kartonëve nga kartoni (material atistësh),
letrës së shkrimit, letrës kopjese, rulleve të letrës për arka regjistruese, materialeve për
vizatim, shkumsit, lapsave për vizatim, ngjyrave të ujit (vizatim), rekuzitave për zyra,
gomës, guta perkës, kauçukut, azbestit, mikes dhe mallrave sintetike gjysëm të përpunuara
të bëra nga këto material në formë të pluhurit, shufrave, paneleve dhe folive, materialeve
për izolim, ndalje dhe mbyllje, ngjyrave për izolim, pëlhurave për izolim, shiritave dhe
brezave izolues, mbulesave për izolim për makineritë industriale, kompozime lidhës për
lidhje, rondele, O unaza për qëllime mbyllëse, gypa fleksibël të bërë nga goma ose plastika,
zorë të bëra nga goma ose plastika, përfshi ato që përdoren në vetura, lidhje për gypa nga
plastika ose goma, veshje gypash nga plastika dhe goma, zorë nga materiale tekstili, lidhje
për gypa, jo nga metali, veshje gomash, jo nga metali, zorë lidhëse për radiatorët e
veturave, mallrave të bëra nga lëkura, imitimeve të lëkurë ose materaleve tjera, përcaktues
për gjërat bartëse, çantave, kuletave, lutive dhe koferëve të bërë nga lëkura ose lëkura e
trashë, arkave për çelsa, koferëve (bagazh), valixheve, çadrave, çadrave për hije, çadrave të
diellit, bastunëve, matrerialeve të ndërtimit (si produkte përfundimtare) të bëra nga betoni,
gipsi, argjila, dheu argjilor, guri, mermeri, druri, plastika dhe sintetika, materialve për
qëllim të ndërtimtarisë, konstruksionit, konstruksionit të rrugëve, ndërtimeve jo metalike,
materialeve ndërtimore jo metalike, shrtyllave jo nga metali për rrymë elektrike, barierave
jo metalike, mbështjellësve natyror dhe sintetik në formë të panelëve, dhe fletëve, të cilët
janë materile ndërtimore, mbështjellësve të kartonit të bitumit për çati, mbështjelllës bitumi
për çati, dyer dhe dritare nga druri dhe materiale sintetike, shenjave të komunikacionit jo
nga metali, jo iluminishente dhe jo mekanike për rrugë, mobiljeve, të bëra nga çfarëdo
materiali, dyshekëve, jastëkëve, dyshekëve dhe jastëkve me ajër, jo për qëllime mjeksore,
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thasëve për fjetje për kampim, shtretërve ga uji, jo për qëllime mjeksore, pasqyrave,
koshereve, hoje artificiale dhe seksione nga druri për hoje, karige luhatëse pë bebe,
gardheve për bebe, djepave, dubakëve, karocave lëvizëse, kornizave për piktura dhe
pikturim, pllakave identifikuese, plakave për emra, shenjave identifikuese nga druri ose
material sintetike, kontejner paketimi nga druri ose plastika, vozë që përdoret për transport
ose rruajtje, fuçive, enëve (bovave) për rruajtje, rezvervuarëve, kutive, kontejnerëve për
rruajtje, kontejnerëve për transport, arkave, paletave për ngarkesa dhe mbyllësve për
mallrat e lartëpërmendura, nga druri ose plastika, mallra të vogla hardueri nga druri ose
material sintetike, shtesave për mobilje, nga druri ose matertialeve sintetike, ornamenteve
ose mallrave dekorues nga druri, tapa, kallami, thupra, xunkthi, briri, kocka, fildishi, kocka
e balenës, guaca, qilibari, sedefi, shkuma e detit, dylli i bletës, plastika ose suva,
posaqërisht figurave, ornamenteve për festa për mure dhe skulptura, të gjitha nga druri,,
tapa, kallami, thupra, xunkthi, briri, kocka, fildishi, kocka e balenës, guaca, qilibari, sedefi,
shkuma e detit, dylli i bletës, plastika ose suva, shportave, shportave të përfunduara,
kultivuese, kutive për fole dhe shtretërve për kafshë shtëpiake, shkallë të bartshme dhe
shkallë bordi (me pjesë qëndruese) nga druri ose material sintetike, perdeve nga bambusi,
erësues ruli të brendshëm (për interiere), erësues të brenshëm rëshqitës, perde shtrati për
dekorim, grepa perdesh, unaza perdesh, kapse (kordele) perdesh, shufra perdesh, pengesa
rrotash jo metalike, instrumente dhe aplikime jo elektrike që oprojne me dorë, brushave, të
ndryshme nga ato për ngjyrosje, çipse çeliku për pastrim, sfungjer për pastrim, fillit nga
çeliku për pastrim, veshjeve nga tekstili për pastrim, dorezave për larje enësh, makinave jo
elektrike për lustrim për qëllime shtëpiake, fshisave për qilima, leckave, paisje jo elektrike
shtepije ose kuzhine (ndyshe nga pirunët, lugët, thikat), takëmeve (enë), tenxhereve dhe
tiganëve, çelsave për shishe, vazove për lule, pipave për pierje, enëve jo elektrike për
gatim, drasave për hekurosje dhe mbulesat e përshtatshme për ato, rafteve për tharje,
varseve për tahrjen e veshjeve, mallrave decorative dhe ornamenteve nga qelqi, porcelain,
argjila, posaqërsiht, statuetave, figurave dhe vazove, të gjitha të bëra nga qelqi, porcelain,
argjila ose balta, koka për zorë spërkatëse, koka për kanaqe ujitëse, paisje ujitëse, kanaqe
për ujitjen e kopshteve, qelqit të pa përpunuar ose gjysëm të përpunuar, pos qelqit për
ndërtimtari, mozaikëve nga qelqi dhe qelqit të plurosur për dekorim, pos qelqit për
ndërtimtari, lesh xhami i ndryshëm nga ai për izolim ose për përdorim tekstili, litarëve,
shakallëve litare, shtretërve (rrjetave) të varur, rrjetave për peshkim, tendave, strehave për
tenda, pëlhurave të gomuara, velave, mublesave për vetura, jo të përshtatshme, çanta nga
tekstili, për paketim, lojëra dhe lodra, lodra për fusha të jashtme, parqe dhe parqe lojrash,
artikujv për duahnpirës përfshi ato tëbëra nga metalet e çmuara, llulave, pipave të gojës për
cigare dhe puro, shpuzoreve, kutive të duhanit, aparateve të xhepit për mbështjellje të
cigareve, letrës për cigare, çibukëve për cigare, gurëve për çakmak, shkrepse për
duhanpirës, duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto
shërbime mund të sigurohen nëpermjet shitoreve me pakicë, shitoreve me shumicë (outlet),
ose nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet katalogjeve me porosi.

(111) 25605
(151) 16/10/2019
(181) 11/01/2029

(540) DURAND PRODUCTION
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(210) KS/M/ 2019/14
(300) 184468715 07/12/2018 FR
(732) DURAND PRODUCTION ZONE
INDUSTRIELLE - 62440 HARNES –
FRANCE, FR
(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë
Xhevdet R. Rama Rr.“Ndue Përlleshi”AlkoImpex Obj.2-1/9 Prishtinë, Republika e
Kosovës

(511) 1 Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe bujqësi, petrokimike, produkte
nafte dhe derivatet e tyre; Hidrokarburet dhe derivatet e tyre që rezultojnë nga rafinimi dhe
transformimi i naftës dhe gazit; Detergjentë për përdorim industrial; Aditivët kimikë për
lubrifikantë; Aditivët kimikë për karburante dhe benzinë; tretës; Ftohës për motorët e
automjeteve; antifriz; Anti-ngrirje; Kimikatet e dekarbonizimit të motorëve; Përgatitjet
anti-vlim për ftohësit e motorit; Lëngjet për fuqizimin e drejtimit të timonit; Vajrat dhe
lëngjet e transmetimit; Lëngjet e frenave; Lëngjet për qarqet hidraulike; Përgatitja antishpuese (kimike); Polimere për përdorim në industri; Pastrues karburatori; Alginat (agjentët
e fryrjes, agjentët për ngjitje); Përgatitjet për kalitje dhe bashkim; Ngjitëse të përdorura në
industri; Lëngjet ndihmëse për përdorim me lëndë gërryese; Aditivët, kimike, për mjetet e
shpimit; Aditivët e detergjentit për lëndë djegëse; Shpuesit e dheut; Ruajtësit e gomës;
Kompozime kimike ndaj aciditetit; Përgatitjet për heqjen e yndyrnave për përdorim në
proceset e prodhimit; Preparate për lirimin e mykut; Substancat e heqjes se ngjyrave;
Preparate për përzierje (shkritore); Sapun [metalik] për qëllime industriale; Bashkim i
rrjedhjes; Kimikate me lidhje; Përgatitjet antistatike, përveçse për qëllime shtëpiake.
3 Preparare për zbardhja, pastrimi, larja, lustrimi, pastrimi dhe preparatet gërryese për
përdorim në lavanderi, për mirëmbajtjen e automjeteve dhe makinave; Vajrat për qëllime
pastrimi; Shampon te pëlhurës; Preparatet e pastrimit për frenat dhe fshirësit e xhamave;
Frenuesit e shkallës; Përgatitjet për lyerje; Përgatitje të shkëlqim [shkelqyes]; Detergjentë;
Preparatet e pastrimit për rimat e timonit; Rinovuesit e plastikës; Përgatitjet e kujdesit për
trupat e mjeteve; Zhdukësit e insekteve për largimin e lehtë të insekteve që dëmtojnë bojëra
ose dritare; Përgatitjet për pastrim qelqi; Përgatitjet kundër shiut; Sapun; Parfume.
4 Vajra dhe yndyrna industriale; lubrifikante; djegëse; Përthithje te pluhurit, kompozimet
e lagështimit dhe lidhjes; Karburantet (përfshirë frymën motorike); Aditivë jo-kimikë ndaj
karburantit motorik; Aditivë jo-kimikë për lubrifikantë; Vajra pa tym; Pastrues karburatori
dhe injektues; Aditivët e motorit; Mbushësa të radiatorëve; Përgatitje jo të rrëshqitshme për
rripa; Benzina dhe lëndë djegëse të tjera të lëngëta, të ngurta dhe të gazta; Vajguri dhe
produkte të naftës të distiluara; Derivatet dhe preparatet e naftës me bazë nafte; Parafini dhe
dyllet; Armë [armë] (Vajra për to -); Dylli i brezit; Dylli industrial; Lëngjet e prerjes; Vajra
për rripa; Vajrat për lirimin e formës së punës [ndërtimit]; Lubrifikues yndyror; vaj
lubrifikant; Vajra për këpucë; Vaj lageshtire; Vajra motorikë.
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(111) 26000
(151) 18/12/2019
(181) 14/01/2029
(210) KS/M/ 2019/16
(732) Vitamer shpk Rr. Musine Kokollari
nr.123, 10000 Prishtinë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1, Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) 365 Day

(511) 30 Çaj, të gjitha llojet e çajeve; kafe, ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes; salcat
(mëlmesa); erëzat.
32 Pije jo-alkoolike prej lëngjeve të pemëve dhe perimeve; ekstraktet aromatike dhe
aromat.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.
41 Edukim, ofrim trajnimesh në fushën e ushqimit.

(111) 25832
(151) 13/11/2019
(181) 14/01/2029
(210) KS/M/ 2019/17
(732) Akzo Nobel Chemicals 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) NOURYON

(511) 1 Produkte kimike të përdorur në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi,
kopshtari dhe pylltari;Rrëshira artificiale të papërpunuara, plastika të papërpunuara;Plehra
organikë;Kompozime për fikje zjarri;Përgatitje për temperim dhe saldim;Substanca kimike
për ruajtje të ushqimeve;Substanca për rrezitje;Ngjitësa të përdorur në industri;Substanca
kimike të përdorur si shtesa në asfalt dhe bitum;Produkte kimike për përdorim në industrinë
farmaceutike;Substanca kimike për trajtim të ujit;Agjentë kimik pastrimi për përdorim në
proҫese industriale;Agjentë aktiv sipërfaqeje për qëllime industriale;Kripë për qëllime
industriale;Kripë (produkte kimike).
5 Produkte kimike për përdorim në farmaci; Kripëra për qëllime mjeksore; Kripëra
magnezi për përdorim farmaceutik; Kripëra minerale për qëllime mjeksore; Kripëra
natriumi për qëllime mjeksore; Kombinime të kripërave të kalciumit për përdorim
farmaceutik; Dezinfektantë; Përgatitje për shkatërrim parazitësh; Këpurdhëvrasës,
herbicide.
30 Kripë; Erëza; Bimë të thara; Kondimente.
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(111) 25829
(151) 13/11/2019
(181) 14/01/2029
(210) KS/M/ 2019/18
(591) Bardhë dhe zi
(732) Akzo Nobel Chemicals 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)

(511) 1 Produkte kimike të përdorur në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi,
kopshtari dhe pylltari; Rrëshira artificiale të papërpunuara, plastika të papërpunuara; Plehra
organikë; Kompozime për fikje zjarri; Përgatitje për temperim dhe saldim; Substanca
kimike për ruajtje të ushqimeve; Substanca për rrezitje; Ngjitësa të përdorur në industri;
Substanca kimike të përdorur si shtesa në asfalt dhe bitum; Produkte kimike për përdorim
në industrinë farmaceutike; Substanca kimike për trajtim të ujit; Agjentë kimik pastrimi për
përdorim në proҫese industriale; Agjentë aktiv sipërfaqeje për qëllime industriale; Kripë për
qëllime industriale; Kripë (produkte kimike).
5 Produkte kimike për përdorim në farmaci; Kripëra për qëllime mjeksore; Kripëra
magnezi për përdorim farmaceutik; Kripëra minerale për qëllime mjeksore; Kripëra
natriumi për qëllime mjeksore; Kombinime të kripërave të kalciumit për përdorim
farmaceutik; Dezinfektantë; Përgatitje për shkatërrim parazitësh; Këpurdhëvrasës,
herbicide.
30 Kripë; Erëza; Bimë të thara; Kondimente.

(111) 25637
(151) 17/10/2019
(181) 14/01/2029
(210) KS/M/ 2019/19
(591) E bardhë, E Hirit,E Zezë,E gjelbërt.
(732) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Ismet Mustafa
fshati Gurëz Ferizaj, KS

(540)
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(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.

(111) 25639
(151) 17/10/2019
(181) 14/01/2029
(210) KS/M/ 2019/20
(591) E bardhë, E Hirit,E Zezë,E gjelbërt.
(732) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K Ismet Mustafa fshati Gurëz Ferizaj ,
KS

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.

(111) 25749
(151) 25/10/2019
(181) 14/01/2029
(210) KS/M/ 2019/22
(591) E kuqe, e bardhë, e kaltër, e gjelbërt,
portokalli, vjollce, rozë dhe ari
(732) Colgate-Palmolive Company
A Delaware Corporation 300 Park Avenue
New York, N.Y. 10022, US
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 3 Pasta dhëmbësh dhe për larjen e gojë.
21 Brusha për dhëmbë.
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(111) 25761
(151) 29/10/2019
(181) 14/01/2029
(210) KS/M/ 2019/24
(591) E bardhë,e zezë,ari,gjelbert, e verdh, e
kuqe, e kalter, e hirit.
(732) “ESSI” SH.P.K LLAPUSHNIKGLLOGOVC-KOSOVA, KS

(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, të konzervuara të
ngrira, të ziera, të tymosura dhe të kryposura; polen I pergaditur 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, fruta të konservuara, të ngrira, te thara
dhe te gatuara, pelete. Recelra dhe salca te frutave.
30 Kafe, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafe artificiale; miell dhe produkte e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat), Erëzat, akulli.
31 Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në
klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; fara luledielli për ngrënje, bimët
dhe lulet natyrore; ushqimet për kafshë; malta.
32 Birrat; ujërat minerale dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pijefrutash dhe lëng
frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.
35 Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të hortikultures,
prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim,
prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve
sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore, fishekzjareve, aparatev edhe
paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe paisjev
kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim,
veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, paisje
për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave
për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilerim të
interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe aksesorëve për
to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, mbulesav të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave
të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve,
prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë,
gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes
me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë,
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gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara
për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa
recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve
elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve
kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim,
veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve për to,
pajisjeve për automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyre dhe
rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për
mobilim të enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe
aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi
jastukët, mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për
kokë, këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim në
kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbime të
shitjes me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të
pylltaris, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të
dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave
që jepen pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe
pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve dhe pajisjeve
kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim,
veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato,
paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe
rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për
mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe
aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë,
këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në
kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbimeve të
udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të
shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit,
për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit,
gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata këshilluese për
konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të organizimit të
transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; Shërbime të
menaxhimit të punës; Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit
të biznesit, rekrutim kuadrit; Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit,
Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të shërbimeve për
palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera.

(111) 25747
(151) 25/10/2019
(181) 15/01/2029
(210) KS/M/ 2019/27
(526) Cremoso CREMOSZA CAFFE
BARISTA
(591) Kalter,Zeze, Hirit, Verdhe, Roze,

(540)
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Bardhe
(732) GENESIS SHPK “Fehmi Agani”153,
Prishtine 10000, KS
(740) Frenciss Dibra Marigona Residence
Montana 40, Prishtine 10000

(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) 25746
(151) 25/10/2019
(181) 15/01/2029
(210) KS/M/ 2019/28
(526) “Cremoso” Cremoza Caffe Barista
(732) GENESIS SHPK “Fehmi Agani”153,
Prishtine 10000, KS
(740) Frenciss Dibra Marigona Residence
Montana 40, Prishtine 10000

(540) “Cremoso” Cremoza Caffe Barista

(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) 25445
(151) 10/10/2019
(181) 16/01/2029
(210) KS/M/ 2019/30
(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) YVELLIS
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(511) 5 Preparate farmaceutike.

(111) 25763
(151) 31/10/2019
(181) 17/01/2029
(210) KS/M/ 2019/34
(732) The Bakers Company AD 13
Industrialna Str.,Shumen 9700, BG
(740) Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C"
Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë
Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5,
Prishtinë

(540) KRAMBALS

(511) 29 Fruta dhe perime të konzervuara, ngrira, të terura, të ziera dhe të pjekura; gjell,
xhemëra, komposte; fruta të kristalizuara; copëza ushqimi të bazuara në fruta; çipsa
patatesh; fletëza patatesh; marmeladë; kremëra buteri; pije freskuese nga qumështi;
produkte të qumështit; qumësht; salatë frutash; salatë perimesh; çipsa (copëza) frutash;
copëza ushqimesh të bazuara në fruta; fruta të ngrira; fruta të konzervuara; fruta të
kristalizuara; farëra të procesuara; xhemëra; farëra të llulediellit të procesuara; rrush i terur;
tahini (pastë nga farërat e susamit); datës; kikiriki, të përpunuar; arra, të përgatitura; buter
chokolate me arra; butër kakaoje; butër nga arrat e kokosit; butër të kikirikit.
30 Oriz, miell dhe pregatitje nga drithërat; bukë, fletëza të holla buke të rreshkur (thekur),
fletëza të holla buke të thekur me aromatizues; bukë; bukë e thekur; bukë pa maja në fletëza
të holla; bukë e aromatizuar me djegësime; brusketa; copëza të bukës; copëza të bukës të
bazuar në miell; pasta; ëmbëlsira; produkte të pjekura; ushqime të prodhura nga drithërat e
pjekura; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; krip; mustard; uthull, salcë (kondiment); erëza;
biskota; biskota me gjalpë; biskota të ëmbla për konsum të njerëzve; biskota të kripura;
biskota krispi; biskota krispi me aromatizues; pasta, torta, torta dhe biskota (kolaçe);
biskota të këndëshme; biskota djathi të aromatizuara; biskota të aromatizuara me fruta;
biskota me përmbajtje të ingredientëve të aromatizuar çokoladës; biskota krispi me arra;
biskota krispi me fruta të terura; biskota me përmbajtje të frutave; kolace bajamash;
ëmbëlsira (karamele); vafle; dezert në formë miu (ëmbëlsira); bukë me xhinxher; ushqime
të pregatitura bazuar ne petë; xhelle frutash (ëmbëlsirë); ushqime snak të bazuara në
drithëra; ushqime snak të bazuar në oriz; ëmbëlsira; copëza drithërash; copëza të bazuara në
oriz; pastiçeri; jogurt i ngrirë (akuj ëmbëlsirash); kakao; pije freskuese bazuar në kakao;
kafe; rollada buke; krakera; krakera të kriposur; krakera të aromatizuar; krakera të
aromatizuar me perime; krakera të aromatizuar me djegësime; krakera të aromatizuar me
bimësi (herba); krakera të aromatizuar me djath; krakera të aromatizuar me fruta; krakera të
aromatizuar me mish; kremë karamele; copëza buke për supë (crouton); majonezë; petë;
marzipan; miell tërshëre; miell orizi; peksimadhe bazuar në tërshërë, krakera dhe biskota;
peksimadhe bazuar në oriz; krakera dhe biskota; pije freskuese bazuar ne çaj; pije freskuese
bazuar në kafe; pije freskuese bazuar ne çokoladë; ushqime me lule; palpeta; petit fours
(ëmbëlsira); pure e hollë frutash (salcë); torta; pite; pasta; praline; pluhur për akullore;
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pluhur për kejka; puding; musli; slacë pastash; peksimadhe; snaks; ushqime të freskëta;
paste ushqimesh me lule; fondant (ëmbëlsira); kejka; çipsa (produkte drithërash); ëmbëlsira
kikirikash; halva; çokoladë; karamele të forta me sheqer të mbështjellura; karamele të forta
me arra të mbështjellura; karamele të mbushura; miell misri; peksimadhe bazuar në misër;
krakera dhe biskota; snak ushqime bazuar në misër.
43 Sherbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve; akomodim të përkohshëm; kafeteri; snakbare; bar kafe; kafene; qeradhënje të aparateve për zierje; qeradhënje të karrikave,
tavolinave, takëme tavolinash, qelqurina; shtepi qendrimi (konvikte); qeradhënja e
akomodimit të përkohshëm; furnizimi me ushqime dhe pije për ngrënje; rezervim të
akomodimit të përkohshëm; restaurant; kantina; shtëpi turistike; hotele.

(111) 25757
(151) 29/10/2019
(181) 17/01/2029
(210) KS/M/ 2019/35
(732) The Bakers Company AD 13
Industrialna Str., Shumen 9700, BG
(740) Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C"
Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë
Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5,
Prishtinë

(540)

(511) 29 Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjyetije; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të
konzervuara, të ngrira, të terura, të ziera dhe të pjekura; gjelle, xhemëra, komposte; vezë;
qumësht dhe produkte qumështi; vaj dhe yndyrëra për ushqim; fruta të kristalizuara;
ushqime të bazuara në copëza të frutave; çipsa patatesh; copëza patatesh; patate të
thermuara; çipsa frutash; pulpa frutash; lëvore frutash; marmeladë; buter nga kremi; pije
freskuese bazuar në qumështë (të predominuara nga qumështi); pektinë për qellime
kulinarie; laver i skuqur; fruta të konzervuara në alcohol; sallatë frutash; sallate perimesh;
fruta të ngrira; produkte ushqimesh të bëra nga peshku; farëra të përpunuara; xhemëra; fara
të lulediellit të përpunuara; përzierje të cilat përmbajnë yndyrë për rriska të holla buke;
rrush të terur; substancë yndyrore për të prodhuar yndyrëra ushqimore; tahini (paste nga
fara të susamit); dates; kikiriki, të përpunuara; arra, të pregatitura; buter çokolade me arra;
buter nga kakao; buter nga arrat e kokosit; buter nga kikiriki.
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioka dhe sago; miell dhe pregatitje të bëra
nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akuj ushqyes; sheqer, mjaltë, melasë; tharmë buke,
pluhur për pjekurina; kripë; mustard; uthull, salcë (kondiment); djegësiem; akull (ujë i
ngrirë); akullore; zëvendësime të kafesë; kondimente; aromatizime, të ndryshëm nga vajrat
esenciale; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esenciale, për torta; preparateb aromatike
për ushqime; biskota; ëmbëlsime; fruta me sheqer (ëmbëlsira); vafle; kake krem
ëmbëlsirash (krem); gluten i përgatitur si ushqim; gjellë e përgatitur e bazuar në petëza
brumi; gjell frutash (ëmbëlsirë); ushqime snak bazuar në drithëra; snak ushqime bazuar në
oriz; ëmbëlsira; copëza drithërash; përzierje pastash; jogurt i ngrirë (ëmbëlsirë e ngrirë);
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rrollada buke; krakera; majonezë; petëza; marzipan; ment për ëmbëlsira; pije freskuese
bazuar në çaj; pije freskuese bazuar në kafe; pije freskuese bazuar ne çokoladë; ushqime me
lule; ushqime bazura në tërshërë; palpeta; petit fours (biskota); pure e hollë frutash (salcë);
torta; ëmbëlsues natyral; praline; pluhur për akullore; pluhur për kejka; zbutës të mishit, për
nevoja shtëpijake; propolis (qumësht blete) për konsum tek njerëzit; puding; agjentë
tëhollues për zierje të ushqimit; musli; salca pastash; peskimadhe; pasta nag ushqimte me
lule; fundant (ëmbëlsira); ëmbëlsirë me kikiriki; halav; çokoladë; brum torte; pasta; pite;
pite me mish; pica; krem karamele; torta; karamele të forta të mbështjellura me sheqer.
43 Sherbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve; akomodim të përkohshëm; kafeteri; snakbare; kafene; qeradhënje të aparateve për zierje; qeradhënje të karrikave, tavolinave,
takëme tavolinash, qelqurina; shtepi qendrimi (konvikte); qeradhënja e akomodimit të
përkohshëm; furnizimi me ushqime dhe pije për ngrënje; rezervim të akomodimit të
përkohshëm; restaurant; kantina; shtëpi turistike; hotele.

(111) 25446
(151) 10/10/2019
(181) 17/01/2029
(210) KS/M/ 2019/36
(591) E kaltër, okër, e bardhë, e gjelbër e
ndritshme
(732) FrieslandCampina Nederland B.V.
Stationsplein 4 3818 LE AMERSFOORT
, NL
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 5 Ushqimë për foshnje dhe femijë të vegjelë
29 Qumësht dhe produktet e qumështit; produktet e qumështit për gratë shtatzëna dhe
laktuese.

(111) 25748
(151) 25/10/2019
(181) 18/01/2029
(210) KS/M/ 2019/37
(591) Ngjyrat që mbrohen:
Ngjyrë e zezë, e kuqe
(732) Mulliri i Vjeter Sh.p.k. Berxull Rruga
Dytesore Tirane - Durres, 100m prane Ures

(540)
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Limuthit, Godine dy kateshe, Tirane, AL
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë
(511) 35 Reklamimi; manaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; funksione zyre,
konkretisht organizim ekspozitash për qëllime tregtare ose reklame te produkteve te kafese
dhe te ngjashmeve me to; manaxhim i biznesit te barit, kafenese, restorantit dhe hotelit;
Veshje për vitrinat e dyqaneve; Prezantimi i mallrave nepermjet mjeteve te komunikimit
për shitje me pakicë dhe shumice te produkteve te kafese dhe te ngjshmeve me to; rrjet
dyqanesh per shitje me pakice dhe shumice te produkteve te kafese dhe te ngjashmeve me
to.
43 Vende akomodimi, hotele, pensione; Akomodim; Rezervime akomodimi; Shërbime
baresh; Kafe, Kafene; Bars; Shërbime kampingjesh; Kantina; Katering (Ushqim dhe pije-);
Kopshte ditore dhe çerdhe fëmijësh; Azile pleqsh; Shërbime kampingjesh pushimi;
Rezervime hoteli; Hotele; Pensione; Motele; Dhënia me qira e karrigeve, tavolinave,
mbulesave të tavolinave, qelqurinave; Dhënia me qira e dhomave të takimeve; Dhënia me
qira e akomodimeve të përkohshme; Dhënia me qira e tendave; Dhënia me qira e
ndërtesave të transportueshme; Restorante; Restorante me vetëshërbim; Bare me ushqim;
Shtëpi turizmi.

(111) 25826
(151) 13/11/2019
(181) 18/01/2029
(210) KS/M/ 2019/38
(732) Emirates Fire Fighting Equipment
Factory L.L.C P.O. Box 22436 Sharjah, AE
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Alarme akustike (zëri). Zile alarmi, elektrike. Alarme. Alarme (zjarri). Veshje
azbesti kundër zjarrit. Doreza azbesti për mbrojtje nga aksidentet. Zile (alrami) elektrike.
Zile (sinjal). Zille (paisje paralajmërimi). Anije (zjarfikëse). Veshje për mbrojtje nga
aksidentet, rrezatimi dhe zjarri. Veshje për mbrojtje nga zjarri. Detektorë (tymi).
Detektorë.Shuarës zjarri. Alarme zjarri. Zjarrfikëse (rahëse). Batani për shuarje zjarri.Anije
zjarrfikëse. Veshje (për mbrojtje nga zjarri). Motorë për shuarje zjarri. Motorë për shpëtim
nga zjarri. Dalje për shpëtim nga zjarri. Zorrë zjarrfikësish. Hundashak (koka) për zorët e
zjarfikësve. Veshje për mbrojtje nga zjarri. Aparate për matje të shtypjes. Helmeta
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(mbrojtëse). Maska mbrojtëse. Zorë (zjarfikësish). Motorë për makina zjarfikësish.
Hundashka (koka) për zorë zjarfikësish). Helmeta mbrojtëse. Këpucë për mbrojtje nga
aksidentet, rezatimi dhe zjarri. Sirena. Detektorë tymi. Alarme zëri. Spërkatës. Ekrane
(mbrojtëse azbesti) për zjarfikës. Alarme fishkëlluese.

(111) 25737
(151) 25/10/2019
(181) 18/01/2029
(210) KS/M/ 2019/41
(732) Pharmacia & Upjohn Company LLC
7000 Portage Road, Kalamazoo, Michigan
49001, US
(740) Nora Makolli - SDP Kosovo LLC Rr.
"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë

(540)

(511) 5 “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime
mjekësore; ushqime dietale dhe substanca të adoptuara për përdorim mjekësor ose
veterinar, ushqim për foshnjet; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; leukoplaste,
materiale për lidhje; materiale për dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; preparate për mbytjen
e paraziteve; fungicide; herbicide.
10 “Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjeksore, dentale dhe veterinare, gjymtyrë
artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepje, pajisje terapeutike dhe
ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparate për masazh; aparatura,
pajisje dhe artikuj për kujdesin ndaj foshnjeve; aparate, pajisjet dhe artikuj për aktivitete
seksuale; pajisje mjekësore për përdorim oftalmik”.
44 “Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; shërbime për kujdesin higjienik dhe
bukurisë për qeniet njerëzore ose kafshët; shërbime bujqësore, hortikulturë dhe pyjore”.

(111) 25521
(151) 14/10/2019
(181) 18/01/2029
(210) KS/M/ 2019/42
(732) “Agro Kor” sh.p.k Rr. Hasan Prishtina
p.n., Obiliq, KS
(740) Shita& Associates L.L.C. Anton Cetta
5a, 10000, Prishtinë

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

(111) 25523
(540) Piksellat
(151) 14/10/2019
(181) 21/01/2029
(210) KS/M/ 2019/43
(526) Piksellat
(732) ,,Pixels Productions" Sh.p.k. Perandori
Justinian nr.12,Kati 3, KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A
Prishnë
(511) 9 Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,
kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet
dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e
drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për
incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave
magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që
operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet
për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.
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(111) 25530
(540) Pixels Productions
(151) 14/10/2019
(181) 21/01/2029
(210) KS/M/ 2019/44
(526) Pixels Productions
(732) ,,Pixels Productions" Sh.p.k. Perandori
Justinian nr.12,Kati 3, KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A
Prishnë
(511) 9 Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,
kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet
dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e
drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për
incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave
magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që
operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet
për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.

(111) 25532
(540) Pixels
(151) 14/10/2019
(181) 21/01/2029
(210) KS/M/ 2019/45
(526) Pixels
(732) ,,Pixels Productions" Sh.p.k. Perandori
Justinian nr.12,Kati 3, KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A
Prishtinë
(511) 9 Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,
kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet
dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e
drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për
incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave
magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që
operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet
për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
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(111) 25535
(540)
(151) 14/10/2019
(181) 21/01/2029
(210) KS/M/ 2019/46
(591) E Kuqe
(732) ,,Pixels Productions" Sh.p.k. Perandori
Justinian nr.12,Kati 3, KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A
Prishtinë

(511) 9 Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,
kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet
dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e
drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për
incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave
magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që
operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet
për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.

(111) 25537
(540)
(151) 14/10/2019
(181) 21/01/2029
(210) KS/M/ 2019/47
(591) E Kuqe, e Bardhë dhe e Zezë.
(732) ,,Pixels Productions" Sh.p.k. Perandori
Justinian nr.12,Kati 3, KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A
Prishtinë

(511) 9 Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,
kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet
dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e
drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për
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incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave
magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që
operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet
për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.

(111) 25540
(540)
(151) 14/10/2019
(181) 21/01/2029
(210) KS/M/ 2019/48
(591) E Kuqe, e Bardhë dhe e Zezë.
(732) ,,Pixels Productions" Sh.p.k. Perandori
Justinian nr.12,Kati 3, KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A
Prishtinë

(511) 9 Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,
kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet
dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e
drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për
incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave
magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që
operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet
për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.

(111) 25542
(540)
(151) 14/10/2019
(181) 21/01/2029
(210) KS/M/ 2019/49
(591) E Kuqe dhe e Zezë.
(732) ,,Pixels Productions" Sh.p.k. Perandori
Justinian nr.12,Kati 3, KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A
Prishtinë
(511) 9 Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,
kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet
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dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e
drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për
incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave
magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që
operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet
për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.

(111) 25544
(540)
(151) 14/10/2019
(181) 21/01/2029
(210) KS/M/ 2019/50
(591) E Kuqe dhe e Zezë.
(732) ,,Pixels Productions" Sh.p.k. Perandori
Justinian nr.12,Kati 3, KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A
Prishtinë

(511) 9 Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,
kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet
dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e
drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për
incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave
magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që
operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet
për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.

(111) 25546
(540)
(151) 14/10/2019
(181) 21/01/2029
(210) KS/M/ 2019/51
(591) E Kuqe dhe e Zezë.
(732) ,,Pixels Productions" Sh.p.k. Perandori
Justinian nr.12,Kati 3, KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A
Prishtinë
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(511) 9 Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,
kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet
dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e
drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për
incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave
magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që
operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet
për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.

(111) 25442
(151) 10/10/2019
(181) 22/01/2029
(210) KS/M/ 2019/52
(732) NOVARTIS AG, 4002 BASEL, , CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) BANEOCIN

(511) 5 Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor

(111) 25443
(151) 10/10/2019
(181) 22/01/2029
(210) KS/M/ 2019/53
(732) NOVARTIS AG, 4002 BASEL, , CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) MOMMOX

(511) 5 Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor

(111)
(151)
(181)
(210)
(732)

25437
09/10/2019
22/01/2029
KS/M/ 2019/54
NOVARTIS AG, 4002 BASEL,, CH

(540) ZARZIO
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(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 5 Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor

(111) 25744
(540) NUQUADMEN
(151) 25/10/2019
(181) 22/01/2029
(210) KS/M/ 2019/55
(300) 88053738 26/07/2018 US
(732) SANOFI PASTEUR INC. One
Discovery Drive SWIFTWATER, PA 18370,
, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo
(511) 5 “Vaksinat”.

(111) 25745
(151) 25/10/2019
(181) 22/01/2029
(210) KS/M/ 2019/56
(300) 88053749 26/07/2018 US
(732) SANOFI PASTEUR INC. One
Discovery Drive SWIFTWATER, PA 18370
, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) MENQUADTT

(511) 5 “Vaksinat”.

(111)
(151)
(181)
(210)

25741
25/10/2019
22/01/2029
KS/M/ 2019/57

(540) MENQUADFI
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(300) 88053768 26/07/2018 US
(732) SANOFI PASTEUR INC. One
Discovery Drive SWIFTWATER, PA 18370
, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo
(511) 5 “Vaksinat”.

(111) 25492
(151) 11/10/2019
(181) 23/01/2029
(210) KS/M/ 2019/58
(732) MERIDYEN GIDA SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI
MALTEPE MAHALLESI, ALI RIZA
GURCAN CADDE, CIRPICI YOLU
SOKAK, MERİDYEN IS MERKEZI,
KAT:4, NO:426, ZEYTINBURNU,
ISTANBUL, TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 32 Pije energjetike; pije sportive të pasuruar me proteina. Uji mineral, uji i paster
natural, uji i tryezës, uji i gazuar. Lëngje frutash dhe perimesh, koncentrat e frutave dhe
perimeve dhe ekstraktet për të përgatitur pije, pije joalkoolike.

(111) 25733
(151) 25/10/2019
(181) 23/01/2029
(210) KS/M/ 2019/59
(732) Polifarma Benessere S.r.l. Via
Laurentina, 289 – 00142 Roma , IT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) EMOFORM

(511) 3 ”Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate
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pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapun jo mjekësor; produkte parfumerike,
vajëra esencial, kozmetikë jo mjekësore, losione jo mjekësore për flokë ; pastë dhëmbësh jo
mjekësore”.
5 “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime
mjekësore; substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor apo veterinar, ushqim për
foshnjet; shtojca ushqimore të adaptuara për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale për
lidhje; materiale për dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; preparate për mbytjen e paraziteve;
fungicide; herbicide”.

(111) 26117
(151) 07/02/2020
(181) 23/01/2029
(210) KS/M/ 2019/60
(526) DAR MOROCCAN ROOM
(591) e Bardhe dhe e zezë.
(732) Norik Fazliu ʻʻTEA ROOMʻʻ SH.P.K.
Simon Shiroka, Lok.30C, Nr.3, Prishtinë.,
KS
(740) Valon Mehmeti B.I. Avokat Sheshi
ʻʻIsa Boletiniʻʻ-Mitrovicë

(540)

(511) 30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; Rajs, makarona dhe petëza; Tapioca dhe
sago; Mielll dhe preparatet e bëra nga drithërat; Bukë, pasta dhe ëmbëlsira; Cokollate;
Akullore, sorbets dhe ices tjera ngrënshëm; Sheqeri, mjalti, melasë; Maja, pjekje-pluhur;
Kripë, erëza, erëza, barëra të ruajtura; Uthull, salcat dhe condiments tjera; Akull, ujë i
ngrirë.
32 Beers; Pije jo alkoolike; Ujërat minerale dhe gazuar; Pije frutash dhe lëngje frutash;
Shurupe dhe preparate të tjera jo-alkoolike për të bërë pije
Pije alkoolike,përveç birrave; Përgatitjee alkoolike për të bërë pije.
33 Pije alkoolike, përveç birrave; Përgatitje alkoolike për të bërë pije.

(111) 25983
(151) 13/12/2019
(181) 23/01/2029
(210) KS/M/ 2019/61
(591) e bardhë, e zezë, e verdhë
(732) Arsim Rashiti ʻʻSirius Wineʻʻ ʻʻTring
Smajliʻʻ , nr. 22, Prishtinë, KS

(540)
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(740) Valon Mehmeti Avokat Sheshi ʻʻIsa
Boletiniʻʻ-Mitrovicë

(511) 33 Pije alkoolike, përveç birrave; Përgatitje alkoolike për të bërë pije.
39 Transport; paketimi dhe magazinimi i mallrave; Marrëveshje udhëtimi.

(111) 25713
(540)
(151) 24/10/2019
(181) 24/01/2029
(210) KS/M/ 2019/63
(591) Ngjyrë e zezë, e bardhë, e kuqe, ngjyrë
hiri.
(732) OBI International Development and
Service GmbH Rheinweg 11
CH-8200 Schaffhausen, CH
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë

(511) 3 Produkte pastrimi për skara.
4 Karburant; qymyr druri (karburant); qymyr, briketa nga qymyr druri (karburant); qymyr
druri për skara; briketa për ndezje (thupra); briketa nga druri i ahut; ndezës zjarri; ndezës
zjarri për barbekju (skara) (karburant); inicues oxhaku (karburant); dru zjari; çipse (thupra)
për shkaktim të tymit; thupra druri për ndezje; ndezës të lëngshëm; alkool i cili përdoret për
karburant.
7 Motor për skara (barbekju) elektrike; motor skare (artikuj elektrik dhe me bateri);
redukues të shtypjes (valvule kontrolluese për shtypjen e gazit).
8 Takëm, pirunë dhe luge; armë brezi, të ndryshme nga armët e zjarit; vegla për barbekju
(skara) dhe skara, posaqërisht, mashë, pirun, dorza, shpatull, përzierës dhe thika, të
përfshira në këtë klasë; takëm skare; mbajtës oxhaqesh; shakull zjarri (vegël dore); shakulll
dore; lugë salce; prerës pice.
9 Termometër barbikue (skare); softuer i shkarkueshëm; softuer elektronik i
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shkarkueshëm për përdorim në paisjet elektronike të bartshme siç janë telefonët celular dhe
radio telefonët, kompjuterët e bartshëm, kompjuterët e dorës dhe kompjuterët tablet; softuer
për kompjuter tablet; softuer për telefonë celular; softuer i shkarkueshëm nga rrjeti global
kompjuterik dhe nëpërmjet paisjes pa tela (wireless).
11 Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim me avull, pjekje, ftohje, tharje ventilim,
furnizim me ujë dhe qëllime sanitare;barbikju (skara ) dhe pjesët pë ato (të përfshira në
këtë klasë);pijanura të instaluara në fura gazi ose elektrike;skara (aparate gatimi),
veçanërisht skara me qymyr druri, skara me gaz, skara me rryme elektrike, skara lëkunëse
(të lëvizshme) dhe skara me gurrë llave;barbikue (skara);pjesë të skarës dhe aksesuarë të
skarës, posaçërisht, hell për pjekje, kofano mbrojtës, gurrë llave për skarë, tulla zjarduruese
për skarë, tabak hiri dhe enë;kuti për qymyr druri;shkrepësë me gaz;aksesuarë për siguri
dhe kontroll për aparate gazi;shkrepëse për skarë;barbikue (skara);oxhak shtëpije;sobë
(aprate për nxehje);grila fure;inicues oxhaku;aparate për pirje duhani, jo për qëllime
mjeksore;oxhak elektrik;mangall;vatër (oxhak);mbulesë skare;karoca skarë (aksesuarë dhe
pjesë për barbikue dhe skara), mbulesa të adaptuara për mbrojtje të skarave të
lartëpërmendura nga moti i keq;llampa (drita) për skarë;krik helli;hell për pjekje;mabjtës
qymyri;kuti për duhanpirës;gurë për barbikue (skara);rrotulues të helit.
16 Libra, posaçërisht libra gatimi; fletë (letër) gatimi për skarë.
17 Zorë gome për shtypje gazi, gypa plastik për shtypje gazi.
20 Mobilje, pasqyra, korniza pikturash; artikuj, që nuk janë të përfshirë në klasat tjera, nga
druri, tapa, kallami, xunkthi, briri, fildishi, kocka e balenës, guacka, qillibari i verdhë,
sedefi, shkuma e deti (material) dhe zëvendësuesit, ose nga plastika; tavolina ansore për
skarë.
21 Enë ose kontejnerë kuzhine dhe shtëpie; krehër dhe sfungjerë; brusha (pos brushave
për ngjyrosje); materiale për bërjen e brushave; artikuj për qëllime pastrimi; fill çeliku; qelq
i papërpunuar ose gjysëm i përpunuar (pos qelqit për ndërtimatri); qelquraina, porcelan dhe
argjilë që nuk janë përfshi në klasat tjera; skara, posaçërisht, aparate për amvisëri dhe
kuzhinë, dhe kontejnerë dhe brusha, të përfshira në këtë klasë; brusha për pastrim të skarës;
shporta për tiganisje; enë për skarë; tigan skare, tigan për skarë; shporta për pjekje; shportë
kapëse (paluese) për mish; enë për gatim të peshkut; shportë kapëse (paluese) për perime;
shportë kapëse për shporta shpendësh; enë për pjekje shpendësh; shportë kapëse (paluese)
për peshk; shpatulla pice; thupra helli për gatim, nga metali; skarë (pasije gatimi);
gërvishtës (vegël) për pastrim të skarës, brusha për barbikue (skara); dërza kuzhine; dorza
për qëllime amvisërie; skara, punime, tigan të vendosur për barbikue (skara), shtypës për
hamburgerë, shportë kapëse (paluese) për brinjë të shkurtër; enë nga alumini; skara, dhe
shporta nxeht mabajtëse, skara me qymyr, skara mekanike, mbështetës skare; shufra me
çengela (aksesuarë skare në formë të shufrave me shumë çengela për nxehjen e takëmit të
skarës).
25 Veshje, çizme për skarë, kapela kuzhinieri, pantallona (kombinzon) kuzhinieri, fanella
me mëngë të shkurtëra, shalle, këmisha.
34 Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; shkrepse për duhanpirës.
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(111) 26038
(540) Klikpro
(151) 09/01/2020
(181) 24/01/2029
(210) KS/M/ 2019/64
(732) Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana
Trg republike 2, 1250 Ljubljana, , SI
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë
(511) 9 Aparate dhe instrumente për përçim, kyqje, transformim, akumulim, rregullim ose
kontrollim te rrymës; aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike, optike,
peshues, matëse, sinjaluzuese, kontrolluese (për mbikëqyrje), shpëtim (jetë shpëtuese) dhe
mësimdhënie; aparate për incizim, transmetim, reprodukim, ruajtje, kodim dhe dekodim,
konvertim dhe procesuim të zërit ose imazheve dhe të dhënave; filma të animuar; animime
kompjuteri për media elektronike; softuere për regjstrim, transformim, reprodukim, ruajtje,
kodim dhe dekodim, konvertim dhe procesuim te zërit, imazheve dhe të dhënave; aparate
telefonash; stacione bazë për media elektronike; disqe regjistruese të zërit; aparate audio
vizuale për mësimdhënie; media optike të dhënash; disqe optike; kondensator optik; kartela
magnetike identiteti të koduara; media magnetike për regjistrim/të dhënash; enkoder
magnetik; kartela me qarqe të integruara; disqe magnetike; shirita magnetike; sisteme
operative, të incizuara; paisje kompjuteri (harduer) dhe (softuer) kompjuteri për përdorim
me lidhje telefonike me/përmbushje të kërkesave për lidhje telefonike dhe transfer të
dhënash, përfshi transformimin pa tel (wireless); memorie kompjuteri; pajisje dhe
kompjuter për procesuim të dhënash; 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; flopy disqe; kompakt disqe; DVD disqe;
paisje periferike për kompjuterë; softuer kompjuterik, i incizuar; programe kompjuteri (të
shkarkueshëm); rrjete dixhitale (telekomunikacioni); lexues (pajisje për procesuim të
dhënash); lexues të bar kodeve; disk drajver për kompjuter; arkë regjistruese; makinë për
numërim dhe klasifikim të parave; makina automatike dhe mekanizma për shitje që
operojnë me monedha; makina, automatike për distribuim; 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); softuer
për për zhvillim të aplikacioneve për kompjuter personal, laptope dhe telefona celular (të
mençur), tablet elektronik dhe paisje tjera mobile të komunikimit; aplikime për telefonë të
mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të telekominikimit; aplikacione për
realizimin e transaksioneve pagesore me telefon të mençur, tablet elektronik ose paisje tjera
mobile të komunikimit; aplikacione për pagesa pa kontakt me kartela pagese nëpërmjet
POS terminaleve; aplikacione në lëmin e veprimeve mobile bankare për telefonë të
mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të komunikimit;.
16 Materiale dhe publikime të printuara; kartela kreditore; kartela për pagesë; qeqe të
udhëtimit; debit kartela; kartela lojaliteti; prospekte; broshura; gazeta; publikime
periodike; shenja vendesh nga letra; ndihmesa për reklamim dhe propagandë në lëmin e
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financave, veprimeve bankare dhe sigurimeve (dokumente të printuara); libra kontrollues;
skeda (mbajtës librash kontrollues); materiale për mësimdhënie (pos aparateve), kartela
indeksi (zyre); libër llogarish (libra); indekse; rekuizita zyre, pos mobilive; manualë
(doracakë); pajisje zyrash; skeda (rekuizita zyrash); klishe; thumba (gjësende zyrash);
buletine informative; skeda dokumentesh; letër; posterë; kartela njoftimi (zyrash);
prospekte; indekse; periodikë; magazine (periodikë); vizatime; libra komik (humori); lapsa;
furnizime shkollore; publikime të printuara; materiale të printuara; materiale për
mësimdhënie (pos aparateve).
35 Reklamim i mallrave të listuara si më sipër në klasën 9 dhe 16; agjenci EksportImporti; agjenci komerciale informimi; menaxhim biznesi; 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;
funksione zyre; përgatitje e taksave kthyese; konsulta profesionale biznesi, konsulta dhe
shërbime ndërmjetësimi që kanë të bëjnë me blerje dhe shitje të kompanive dhe
organizatave tjera në tregun vendor dhe tregjet e jashtme; menaxhim biznesi dhe shërbime
këshilluese; konsulta për menaxhim personeli; shërbime në lëmin e besnikërisë dhe
programeve tjera për klientë; menaxhim i programeve besnikërisë dhe të llogarive të
besueshmërisë dhe programeve tjera të llogarive për klientët; konsulta të menaxhimit të
biznesit; përgatitje të shtyllave (kolumnave) publicitare; reklamim i drejtpërdrejtë
nëpërmjet postës; asistencë në menaxhimin industrial ose komercial; përditsim të
materialeve reklamuese; ekspert të efiksitetit; auksion; hulumtim tregu; vlerësime biznesi;
hulumtime 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; operacione dhe
menaxhim i sistemeve për procesuim të dhënave të bisnesit; procesuim administrativ i të
dhënave; menaxhim kompjuterik i të dhënave nga data baza (shërbime administrative);
menaxhim i kompjuterizuar i bazës së të dhënave (shërbime administrative); shërbime të
jashtme (asistencë biznesi).
36 Shërbime bankare; ofrim i shërbimeve të listura në klasën 36 nëpërmjet
telekomunikimeve dhe mediave elektronike, përfshi lidhjet pa tel (wireless); shërbime
bankare për për palë juridike dhe individuale të ofruara nëpërmjet aplikacioneve për
telefonë celular, tabletë elktronik ose paisjeve tjera mobile; operim biznesi për klientë
nëpërmjet aplikacioneve të telefonëve celular, tabletë lelektronik ose paisjeve tjera mobile;
shërbime pagesash nëpërmjet kartelave të tansaksioneve nëpërmjet aplikacioneve të
telefonëve celular, tabletë lelektronik ose paisjeve tjera mobile; shërbime finaciare;
planifikim financiar dhe konsulta duke analizuar rezultatet dhe kthimit të investimeve;
mbledhje dhe analizë e informatave të siguruara; hartim i planeve financiare për klientët;
implementim dhe kryerje e planit financiar; monitorim dhe implementim 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 kurseve për marrëveshje financiare;
menaxhim i aseteve finansiare të klientëve; zbatim i shërbimeve individuale (shërbime
operuese) për sigurimin aseteve të fondeve investuese; investim në kompanitë investuese,
fonde reciproke kompani pensionevesh dhe fonde pensionesh në tregjet vendore dhe në
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tregjet e huaja të kapitalit; konsultime taksash në lëmin e planifikimit vendor dhe
ndërkombëtar; konsultime investuese; konsultime për patundshmëri, do me thënë konsulta
të investimeve; konsulta dhe asistencë lidhur me përcaktimin e relacioneve pronësore dhe
ekzekutimin e projekteve; regjistrim i të drejtës së pronësisë (akte notariale), që nuk janë të
listuara në klasat tjera; shërbime ndërmjetësimi 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 e sigurimeve vullnetare të pensioneve; pranim i
depozitave dhe të gjitha kontributeve monetare nga individë dhe subjekte legale dhe
shërbime lidhur me depozitat dhe sigurimin e depozitave; kreditim/grante kredi nga këto
fonde për logari të tyre, përfshi kreditë për konsumatorët; kredi/grante hipotekare dhe
finasim I tregut komercial; financim; sponzorim financiar; investime kapitale; grumbullim,
analiza dhe transmision të informatave lidhur me kreditimin e subjekteve juridike; shërbime
ndërmjetësimi lidhur me përmbylljen e kredive dhe marveshjeve kreditore;
garancë dhe sigurim i marëveshje, përfshi marje dhe lëshim të sigurisë, garancave dhe
sigurimeve të tjera; instrumente për lëshim dhe administrim të pagesave (kartela pagesore,
kredi dhe kartelave debitore, qeqeve të udhëtimit, shenjave të vlerës, kambialeve); riblerje
të qeqeve dhe kambialeve; verifikim të qeqeve; menaxhim me instrumentet ekzekutive
financiare; menaxhim me mjete të huaja pagese, përfshi transkasione këmbimi për të huaj;
shërbime finansiare; kursime bankare; shërbime për ndërmjetësime finansiare; agjenci
akomodimi (apartamente dhe banesa); ndërmjetësim doganor; shërbime sigurimi dhe
ndërmjetësimi lidhur me sigurimet; konsulta dhe informata që kanë të bëjnë me sigurimet,
përfshi asistencën në draft kërkesat; 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 shfrytëzuesve të huaj dhe vendor (depozitim, blerje, shitje,
lëshime, menaxhim); 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 pronës dhe patundshmërisë;
menaxhim i patundshmërisë; lizinë e patundshmërisë; bursë sigurimi; listim i tregut të
letrave me vlerë; ndërmjetësime (broker) pengu; shërbime mirëbesimi; depozitime me
vlerë; shërbime të sigurimit të depozitimeve; menaxhim i kutive të sigurimit të
depozitimeve dhe huazim i kasafortave; menaxhim i operacioneve pagesore; mbledhje e
fondeve bamirëse; mbledhje (koleksionim); mbledhje e qerasë; dhënie me qira të lokaleve
afariste; menaxhim me mjetet e huaja pagesore; lëshim dhe marje e kredive; lëshim dhe
sigurimit i kartelave kreditore; marje dhe lëshim i sigurimeve dhe garancive dhe pranimin e
detyrimeve të tjera për klientët e vet, të cilat mund të përmbushen monetarisht; blerje e
borxheve dhe borxheve të arkëtueshme; transfere parash; transferta të brendshme parash;
monitorim i gjendjes aktuale të llogarisë së transaksionit; ekstrakt i llogarisë së
transaksionit; transfere elektronike të llogarive; transvere elektronike finasiare,përfshi
transfere të derdhjeve valutore, monitorim i hyrjeve valutore, transvere të valutave nga
transaksionet e llogarive të valutave të huaja; shpërndarje e të hyrave; të dhëna që
shrytëzohen për statistikë; monitorim i gjendjes aktuale të transkasioneve të llogarive
valutore për të huaj; monitorim i lloagrive; deklaratë e gjendjes së llogarisë valutore për të
huaj; deklarata e angazhimeve që kanë të bëjnë me pagesën jashtë vendit; listë e kursit të
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këmbimit dhe listën e kursit të këmbimit për kompanitë; futje dhe dalje e të dhënave për
kursin e këmbimit me aplikime vetanake, shërbime ndërmjetësimi dhe ridërgim i
informatave në shërbimet bankare, operimet e karketaleve kreditore, balansimin e llogarive
kursimore dhe formave të tjera të udhëheqjes së biznesit nëpërmjet postës elektronike
(maillit); të gjitha shërbimet e lartëpërmendura, të listuara në klasën 36, të siguruara
nëpërmjet formës, on-line nga data baza e kompjuterit, nëpërmjet internetit dhe shërbimeve
telekomunikuese, si dhe nëpërmjet një personelit bankar.
38 Shërbime të telekomunikacionit, përfshi shërbime telekomunikimi lidhur me sistemet
sinjalizuese dhe/ose mallrat elektrike dhe elektronike; shërbime telekomunikimi për
komunikim nëpërmjet telefonit celular, përfshi shërbimet telekomunikuese nëpërmjet
terminalit kompjuterik, telefonit, telefonit portabël, postës elektronike, faksimilit, telegrafit,
teleksit; shërbime të faqes së radios dhe transmetimeve nëpërmjet kablit; transmetimit
nëpërmjet kompjuterit të mesazheve dhe imazheve; transmetim i të dhënave, dokumeteve
dhe mesazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbime që mund të shpërndahen
nëpërmjet nëpërmjet një shërbimi rrjeti të integruar telefonik, posaqërsiht transmision i
fjalëve të folura, imazheve, tekstit dhe të dhënave; kominikim nëpërmjet një linje telefonike
fikse ose mobile; informata për telekomunikimet; huazim i pasijeve telekomunikuese;
transmetim stalitor; shërbime të rrjetit digjital të telekomunikimit; aplikime në lëmin e
veprimtarive mobile bankare dhe pagesave me kardela pagese dhe telefonë të mençur,
tabletëve elektronik ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimeve; sigurim i informatave
në shërbimet bankare dhe transaksioneve nëpërmjet telefonëve dhe mesazheve sms; sigurim
i informatave në veprimtaritë bankare dhe transaksionet nëpërmjet aplikimeve në lëmin e
bankerisë mobile për telefonë të mençur, tablet dhe paisjeve tjera mobile të
telekomunikimit.
42 Qiradhënie të kompjuterëve; shërbime të programimit të kompjuterëve; shërbime të
zhvillimit të web aplikimeve dhe aplikacioneve për telefonë të mençur, tabletëve elektronik
ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimit; zhvillim i aplikimeve për shërbime mobile
bankare për telefonë të mençur, tablet elektronikdhe paisje tjera mobile të telekomunikimit;
zhvillimi i aplikacioneve dhe softuerit për egzekutim të transaksioneve me kartela pagese
nëpërmjet telefonit të mençur, tablet elektronik dhe paisje tjera mobile të telekomunikimit;
shërbime mirmbajtjeje për aplikacionet për shërbimet monbile bankare dhe shërbime për
mbështjetje të konsumatorëve; shërbime mirmëbajtjeje për aplikacionet për realizimin e
transkaksioneve nëpërmjet kartelave kreditore nëpërmjet telefonëve të mençur, tablet
elektronik dhe paisje tjera mobile të telekomunikimit, mirëmbajtjes dhe shërbime të
mbështetjes së konsumatorëve; animacione të kompjuterit; shërbime të dizajnit të artit
grafik; dizajn industrial; krijim dhe mirëmbajtje e ueb faqeve për të tjerët; konvertim i
programeve dhe të dhënave të kompjuterit (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, konsultim dhe dizajnim të softuerit
kompjuterik dhe sistemeve informative; huazim i kohës për qasje në bazën e kompjuterit;
shërbime lidhur me rrjetin e kompjuterëve, që përmbajnë hulumtime dhe materiale
referuese në lëmin e menaxhimit, finansave, operacioneve bankare dhe lajmeve; huazim i
softuerit kompkjuterik; revendosje e të dhënave kompjuterike; mirëmbajtje të suftuerit
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; menxhim teknik i bazës së
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të dhënave; testim i mallrave; zhvillim dhe hulumtim; monitorim dhe projekte zhvillimore
të gjitha në lidhje me rrjetet dhe sistemet telekomunikuese dhe trasfereve të dhënave
elektronike; dizajn dhe zhvillim i softuerit kompjuterik dhe bazës së të dhënave
kompjuterike; konsulta teknike që nuk janë të përfshira në klasat tjera.

(111) 26040
(540) NLB Prepaid
(151) 09/01/2020
(181) 24/01/2029
(210) KS/M/ 2019/65
(732) Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana
Trg republike 2, 1250 Ljubljana, SI
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë
(511) 9 Aparate dhe instrumente për përçim, kyqje, transformim, akumulim, rregullim ose
kontrollim te rrymës; aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike, optike,
peshues, matëse, sinjaluzuese, kontrolluese (për mbikëqyrje), shpëtim (jetë shpëtuese) dhe
mësimdhënie; aparate për incizim, transmetim, reprodukim, ruajtje, kodim dhe dekodim,
konvertim dhe procesuim të zërit ose imazheve dhe të dhënave; filma të animuar; animime
kompjuteri për media elektronike; softuere për regjstrim, transformim, reprodukim, ruajtje,
kodim dhe dekodim, konvertim dhe procesuim te zërit, imazheve dhe të dhënave; aparate
telefonash; stacione bazë për media elektronike; disqe regjistruese të zërit; aparate audio
vizuale për mësimdhënie; media optike të dhënash; disqe optike; kondensator optik; kartela
magnetike identiteti të koduara; media magnetike për regjistrim/të dhënash; enkoder
magnetik; kartela me qarqe të integruara; disqe magnetike; shirita magnetike; sisteme
operative, të incizuara; paisje kompjuteri (harduer) dhe (softuer) kompjuteri për përdorim
me lidhje telefonike me/përmbushje të kërkesave për lidhje telefonike dhe transfer të
dhënash, përfshi transformimin pa tel (wireless); memorie kompjuteri; pajisje dhe
kompjuter për procesuim të dhënash; 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; flopy disqe; kompakt disqe; DVD disqe;
paisje periferike për kompjuterë; softuer kompjuterik, i incizuar; programe kompjuteri (të
shkarkueshëm); rrjete dixhitale (telekomunikacioni); lexues (pajisje për procesuim të
dhënash); lexues të bar kodeve; disk drajver për kompjuter; arkë regjistruese; makinë për
numërim dhe klasifikim të parave; makina automatike dhe mekanizma për shitje që
operojnë me monedha; makina, automatike për distribuim; 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); softuer
për për zhvillim të aplikacioneve për kompjuter personal, laptope dhe telefona celular (të
mençur), tablet elektronik dhe paisje tjera mobile të komunikimit; aplikime për telefonë të
mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të telekominikimit; aplikacione për
realizimin e transaksioneve pagesore me telefon të mençur, tablet elektronik ose paisje tjera
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mobile të komunikimit; aplikacione për pagesa pa kontakt me kartela pagese nëpërmjet
POS terminaleve; aplikacione në lëmin e veprimeve mobile bankare për telefonë të
mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të komunikimit;.
16 Materiale dhe publikime të printuara; kartela kreditore; kartela për pagesë; qeqe të
udhëtimit; debit kartela; kartela lojaliteti; prospekte; broshura; gazeta; publikime
periodike; shenja vendesh nga letra; ndihmesa për reklamim dhe propagandë në lëmin e
financave, veprimeve bankare dhe sigurimeve (dokumente të printuara); libra kontrollues;
skeda (mbajtës librash kontrollues); materiale për mësimdhënie (pos aparateve), kartela
indeksi (zyre); libër llogarish (libra); indekse; rekuizita zyre, pos mobilive; manualë
(doracakë); pajisje zyrash; skeda (rekuizita zyrash); klishe; thumba (gjësende zyrash);
buletine informative; skeda dokumentesh; letër; posterë; kartela njoftimi (zyrash);
prospekte; indekse; periodikë; magazine (periodikë); vizatime; libra komik (humori); lapsa;
furnizime shkollore; publikime të printuara; materiale të printuara; materiale për
mësimdhënie (pos aparateve).
35 Reklamim i mallrave të listuara si më sipër në klasën 9 dhe 16; agjenci EksportImporti; agjenci komerciale informimi; menaxhim biznesi; 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;
funksione zyre; përgatitje e taksave kthyese; konsulta profesionale biznesi, konsulta dhe
shërbime ndërmjetësimi që kanë të bëjnë me blerje dhe shitje të kompanive dhe
organizatave tjera në tregun vendor dhe tregjet e jashtme; menaxhim biznesi dhe shërbime
këshilluese; konsulta për menaxhim personeli; shërbime në lëmin e besnikërisë dhe
programeve tjera për klientë; menaxhim i programeve besnikërisë dhe të llogarive të
besueshmërisë dhe programeve tjera të llogarive për klientët; konsulta të menaxhimit të
biznesit; përgatitje të shtyllave (kolumnave) publicitare; reklamim i drejtpërdrejtë
nëpërmjet postës; asistencë në menaxhimin industrial ose komercial; përditsim të
materialeve reklamuese; ekspert të efiksitetit; auksion; hulumtim tregu; vlerësime biznesi;
hulumtime 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; operacione dhe
menaxhim i sistemeve për procesuim të dhënave të bisnesit; procesuim administrativ i të
dhënave; menaxhim kompjuterik i të dhënave nga data baza (shërbime administrative);
menaxhim i kompjuterizuar i bazës së të dhënave (shërbime administrative); shërbime të
jashtme (asistencë biznesi).
36 Shërbime bankare; ofrim i shërbimeve të listura në klasën 36 nëpërmjet
telekomunikimeve dhe mediave elektronike, përfshi lidhjet pa tel (wireless); shërbime
bankare për për palë juridike dhe individuale të ofruara nëpërmjet aplikacioneve për
telefonë celular, tabletë elktronik ose paisjeve tjera mobile; operim biznesi për klientë
nëpërmjet aplikacioneve të telefonëve celular, tabletë lelektronik ose paisjeve tjera mobile;
shërbime pagesash nëpërmjet kartelave të tansaksioneve nëpërmjet aplikacioneve të
telefonëve celular, tabletë lelektronik ose paisjeve tjera mobile; shërbime finaciare;
planifikim financiar dhe konsulta duke analizuar rezultatet dhe kthimit të investimeve;
mbledhje dhe analizë e informatave të siguruara; hartim i planeve financiare për klientët;
implementim dhe kryerje e planit financiar; monitorim dhe implementim të planit financiar;
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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 kurseve për marrëveshje financiare;
menaxhim i aseteve finansiare të klientëve; zbatim i shërbimeve individuale (shërbime
operuese) për sigurimin aseteve të fondeve investuese; investim në kompanitë investuese,
fonde reciproke kompani pensionevesh dhe fonde pensionesh në tregjet vendore dhe në
tregjet e huaja të kapitalit; konsultime taksash në lëmin e planifikimit vendor dhe
ndërkombëtar; konsultime investuese; konsultime për patundshmëri, do me thënë konsulta
të investimeve; konsulta dhe asistencë lidhur me përcaktimin e relacioneve pronësore dhe
ekzekutimin e projekteve; regjistrim i të drejtës së pronësisë (akte notariale), që nuk janë të
listuara në klasat tjera; shërbime ndërmjetësimi 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 e sigurimeve vullnetare të pensioneve; pranim i
depozitave dhe të gjitha kontributeve monetare nga individë dhe subjekte legale dhe
shërbime lidhur me depozitat dhe sigurimin e depozitave; kreditim/grante kredi nga këto
fonde për logari të tyre, përfshi kreditë për konsumatorët; kredi/grante hipotekare dhe
finasim I tregut komercial; financim; sponzorim financiar; investime kapitale; grumbullim,
analiza dhe transmision të informatave lidhur me kreditimin e subjekteve juridike; shërbime
ndërmjetësimi lidhur me përmbylljen e kredive dhe marveshjeve kreditore;
garancë dhe sigurim i marëveshje, përfshi marje dhe lëshim të sigurisë, garancave dhe
sigurimeve të tjera; instrumente për lëshim dhe administrim të pagesave (kartela pagesore,
kredi dhe kartelave debitore, qeqeve të udhëtimit, shenjave të vlerës, kambialeve); riblerje
të qeqeve dhe kambialeve; verifikim të qeqeve; menaxhim me instrumentet ekzekutive
financiare; menaxhim me mjete të huaja pagese, përfshi transkasione këmbimi për të huaj;
shërbime finansiare; kursime bankare; shërbime për ndërmjetësime finansiare; agjenci
akomodimi (apartamente dhe banesa); ndërmjetësim doganor; shërbime sigurimi dhe
ndërmjetësimi lidhur me sigurimet; konsulta dhe informata që kanë të bëjnë me sigurimet,
përfshi asistencën në draft kërkesat; 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 shfrytëzuesve të huaj dhe vendor (depozitim, blerje, shitje,
lëshime, menaxhim); 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 pronës dhe patundshmërisë;
menaxhim i patundshmërisë; lizinë e patundshmërisë; bursë sigurimi; listim i tregut të
letrave me vlerë; ndërmjetësime (broker) pengu; shërbime mirëbesimi; depozitime me
vlerë; shërbime të sigurimit të depozitimeve; menaxhim i kutive të sigurimit të
depozitimeve dhe huazim i kasafortave; menaxhim i operacioneve pagesore; mbledhje e
fondeve bamirëse; mbledhje (koleksionim); mbledhje e qerasë; dhënie me qira të lokaleve
afariste; menaxhim me mjetet e huaja pagesore; lëshim dhe marje e kredive; lëshim dhe
sigurimit i kartelave kreditore; marje dhe lëshim i sigurimeve dhe garancive dhe pranimin e
detyrimeve të tjera për klientët e vet, të cilat mund të përmbushen monetarisht; blerje e
borxheve dhe borxheve të arkëtueshme; transfere parash; transferta të brendshme parash;
monitorim i gjendjes aktuale të llogarisë së transaksionit; ekstrakt i llogarisë së
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transaksionit; transfere elektronike të llogarive; transvere elektronike finasiare,përfshi
transfere të derdhjeve valutore, monitorim i hyrjeve valutore, transvere të valutave nga
transaksionet e llogarive të valutave të huaja; shpërndarje e të hyrave; të dhëna që
shrytëzohen për statistikë; monitorim i gjendjes aktuale të transkasioneve të llogarive
valutore për të huaj; monitorim i lloagrive; deklaratë e gjendjes së llogarisë valutore për të
huaj; deklarata e angazhimeve që kanë të bëjnë me pagesën jashtë vendit; listë e kursit të
këmbimit dhe listën e kursit të këmbimit për kompanitë; futje dhe dalje e të dhënave për
kursin e këmbimit me aplikime vetanake, shërbime ndërmjetësimi dhe ridërgim i
informatave në shërbimet bankare, operimet e karketaleve kreditore, balansimin e llogarive
kursimore dhe formave të tjera të udhëheqjes së biznesit nëpërmjet postës elektronike
(maillit); të gjitha shërbimet e lartëpërmendura, të listuara në klasën 36, të siguruara
nëpërmjet formës, on-line nga data baza e kompjuterit, nëpërmjet internetit dhe shërbimeve
telekomunikuese, si dhe nëpërmjet një personelit bankar.
38 Shërbime të telekomunikacionit, përfshi shërbime telekomunikimi lidhur me sistemet
sinjalizuese dhe/ose mallrat elektrike dhe elektronike; shërbime telekomunikimi për
komunikim nëpërmjet telefonit celular, përfshi shërbimet telekomunikuese nëpërmjet
terminalit kompjuterik, telefonit, telefonit portabël, postës elektronike, faksimilit, telegrafit,
teleksit; shërbime të faqes së radios dhe transmetimeve nëpërmjet kablit; transmetimit
nëpërmjet kompjuterit të mesazheve dhe imazheve; transmetim i të dhënave, dokumeteve
dhe mesazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbime që mund të shpërndahen
nëpërmjet nëpërmjet një shërbimi rrjeti të integruar telefonik, posaqërsiht transmision i
fjalëve të folura, imazheve, tekstit dhe të dhënave; kominikim nëpërmjet një linje telefonike
fikse ose mobile; informata për telekomunikimet; huazim i pasijeve telekomunikuese;
transmetim stalitor; shërbime të rrjetit digjital të telekomunikimit; aplikime në lëmin e
veprimtarive mobile bankare dhe pagesave me kardela pagese dhe telefonë të mençur,
tabletëve elektronik ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimeve; sigurim i informatave
në shërbimet bankare dhe transaksioneve nëpërmjet telefonëve dhe mesazheve sms; sigurim
i informatave në veprimtaritë bankare dhe transaksionet nëpërmjet aplikimeve në lëmin e
bankerisë mobile për telefonë të mençur, tablet dhe paisjeve tjera mobile të
telekomunikimit.
42 Qiradhënie të kompjuterëve; shërbime të programimit të kompjuterëve; shërbime të
zhvillimit të web aplikimeve dhe aplikacioneve për telefonë të mençur, tabletëve elektronik
ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimit; zhvillim i aplikimeve për shërbime mobile
bankare për telefonë të mençur, tablet elektronikdhe paisje tjera mobile të telekomunikimit;
zhvillimi i aplikacioneve dhe softuerit për egzekutim të transaksioneve me kartela pagese
nëpërmjet telefonit të mençur, tablet elektronik dhe paisje tjera mobile të telekomunikimit;
shërbime mirmbajtjeje për aplikacionet për shërbimet monbile bankare dhe shërbime për
mbështjetje të konsumatorëve; shërbime mirmëbajtjeje për aplikacionet për realizimin e
transkaksioneve nëpërmjet kartelave kreditore nëpërmjet telefonëve të mençur, tablet
elektronik dhe paisje tjera mobile të telekomunikimit, mirëmbajtjes dhe shërbime të
mbështetjes së konsumatorëve; animacione të kompjuterit; shërbime të dizajnit të artit
grafik; dizajn industrial; krijim dhe mirëmbajtje e ueb faqeve për të tjerët; konvertim i
programeve dhe të dhënave të kompjuterit (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, konsultim dhe dizajnim të softuerit
kompjuterik dhe sistemeve informative; huazim i kohës për qasje në bazën e kompjuterit;
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shërbime lidhur me rrjetin e kompjuterëve, që përmbajnë hulumtime dhe materiale
referuese në lëmin e menaxhimit, finansave, operacioneve bankare dhe lajmeve; huazim i
softuerit kompkjuterik; revendosje e të dhënave kompjuterike; mirëmbajtje të suftuerit
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; menxhim teknik i bazës së
të dhënave; testim i mallrave; zhvillim dhe hulumtim; monitorim dhe projekte zhvillimore
të gjitha në lidhje me rrjetet dhe sistemet telekomunikuese dhe trasfereve të dhënave
elektronike; dizajn dhe zhvillim i softuerit kompjuterik dhe bazës së të dhënave
kompjuterike; konsulta teknike që nuk janë të përfshira në klasat tjera.

(111) 26039
(540) NLB Pay
(151) 09/01/2020
(181) 24/01/2029
(210) KS/M/ 2019/66
(732) Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana
Trg republike 2, 1250 Ljubljana, SI
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë
(511) 9 Aparate dhe instrumente për përçim, kyqje, transformim, akumulim, rregullim ose
kontrollim te rrymës; aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike, optike,
peshues, matëse, sinjaluzuese, kontrolluese (për mbikëqyrje), shpëtim (jetë shpëtuese) dhe
mësimdhënie; aparate për incizim, transmetim, reprodukim, ruajtje, kodim dhe dekodim,
konvertim dhe procesuim të zërit ose imazheve dhe të dhënave; filma të animuar; animime
kompjuteri për media elektronike; softuere për regjstrim, transformim, reprodukim, ruajtje,
kodim dhe dekodim, konvertim dhe procesuim te zërit, imazheve dhe të dhënave; aparate
telefonash; stacione bazë për media elektronike; disqe regjistruese të zërit; aparate audio
vizuale për mësimdhënie; media optike të dhënash; disqe optike; kondensator optik; kartela
magnetike identiteti të koduara; media magnetike për regjistrim/të dhënash; enkoder
magnetik; kartela me qarqe të integruara; disqe magnetike; shirita magnetike; sisteme
operative, të incizuara; paisje kompjuteri (harduer) dhe (softuer) kompjuteri për përdorim
me lidhje telefonike me/përmbushje të kërkesave për lidhje telefonike dhe transfer të
dhënash, përfshi transformimin pa tel (wireless); memorie kompjuteri; pajisje dhe
kompjuter për procesuim të dhënash; 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; flopy disqe; kompakt disqe; DVD disqe;
paisje periferike për kompjuterë; softuer kompjuterik, i incizuar; programe kompjuteri (të
shkarkueshëm); rrjete dixhitale (telekomunikacioni); lexues (pajisje për procesuim të
dhënash); lexues të bar kodeve; disk drajver për kompjuter; arkë regjistruese; makinë për
numërim dhe klasifikim të parave; makina automatike dhe mekanizma për shitje që
operojnë me monedha; makina, automatike për distribuim; zile alarmi, elektrike; makina
për goditje (shpim) të kartelave për zyra; mjete rrëshqitëse-rrotulluese; makina kalkulimi;
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makina për numrim; numërues; makina për kontrollim të frankimit; detektor parash të
falsifikuara; makina faturash; aparate për procesuim të dhënash; telegraf (aparate); softuer
për për zhvillim të aplikacioneve për kompjuter personal, laptope dhe telefona celular (të
mençur), tablet elektronik dhe paisje tjera mobile të komunikimit; aplikime për telefonë të
mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të telekominikimit; aplikacione për
realizimin e transaksioneve pagesore me telefon të mençur, tablet elektronik ose paisje tjera
mobile të komunikimit; aplikacione për pagesa pa kontakt me kartela pagese nëpërmjet
POS terminaleve; aplikacione në lëmin e veprimeve mobile bankare për telefonë të
mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të komunikimit;.
16 Materiale dhe publikime të printuara; kartela kreditore; kartela për pagesë; qeqe të
udhëtimit; debit kartela; kartela lojaliteti; prospekte; broshura; gazeta; publikime
periodike; shenja vendesh nga letra; ndihmesa për reklamim dhe propagandë në lëmin e
financave, veprimeve bankare dhe sigurimeve (dokumente të printuara); libra kontrollues;
skeda (mbajtës librash kontrollues); materiale për mësimdhënie (pos aparateve), kartela
indeksi (zyre); libër llogarish (libra); indekse; rekuizita zyre, pos mobilive; manualë
(doracakë); pajisje zyrash; skeda (rekuizita zyrash); klishe; thumba (gjësende zyrash);
buletine informative; skeda dokumentesh; letër; posterë; kartela njoftimi (zyrash);
prospekte; indekse; periodikë; magazine (periodikë); vizatime; libra komik (humori); lapsa;
furnizime shkollore; publikime të printuara; materiale të printuara; materiale për
mësimdhënie (pos aparateve).
35 Reklamim i mallrave të listuara si më sipër në klasën 9 dhe 16; agjenci EksportImporti; agjenci komerciale informimi; menaxhim biznesi; 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;
funksione zyre; përgatitje e taksave kthyese; konsulta profesionale biznesi, konsulta dhe
shërbime ndërmjetësimi që kanë të bëjnë me blerje dhe shitje të kompanive dhe
organizatave tjera në tregun vendor dhe tregjet e jashtme; menaxhim biznesi dhe shërbime
këshilluese; konsulta për menaxhim personeli; shërbime në lëmin e besnikërisë dhe
programeve tjera për klientë; menaxhim i programeve besnikërisë dhe të llogarive të
besueshmërisë dhe programeve tjera të llogarive për klientët; konsulta të menaxhimit të
biznesit; përgatitje të shtyllave (kolumnave) publicitare; reklamim i drejtpërdrejtë
nëpërmjet postës; asistencë në menaxhimin industrial ose komercial; përditsim të
materialeve reklamuese; ekspert të efiksitetit; auksion; hulumtim tregu; vlerësime biznesi;
hulumtime 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; operacione dhe
menaxhim i sistemeve për procesuim të dhënave të bisnesit; procesuim administrativ i të
dhënave; menaxhim kompjuterik i të dhënave nga data baza (shërbime administrative);
menaxhim i kompjuterizuar i bazës së të dhënave (shërbime administrative); shërbime të
jashtme (asistencë biznesi).
36 Shërbime bankare; ofrim i shërbimeve të listura në klasën 36 nëpërmjet
telekomunikimeve dhe mediave elektronike, përfshi lidhjet pa tel (wireless); shërbime
bankare për për palë juridike dhe individuale të ofruara nëpërmjet aplikacioneve për
telefonë celular, tabletë elktronik ose paisjeve tjera mobile; operim biznesi për klientë
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nëpërmjet aplikacioneve të telefonëve celular, tabletë lelektronik ose paisjeve tjera mobile;
shërbime pagesash nëpërmjet kartelave të tansaksioneve nëpërmjet aplikacioneve të
telefonëve celular, tabletë lelektronik ose paisjeve tjera mobile; shërbime finaciare;
planifikim financiar dhe konsulta duke analizuar rezultatet dhe kthimit të investimeve;
mbledhje dhe analizë e informatave të siguruara; hartim i planeve financiare për klientët;
implementim dhe kryerje e planit financiar; monitorim dhe implementim 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 kurseve për marrëveshje financiare;
menaxhim i aseteve finansiare të klientëve; zbatim i shërbimeve individuale (shërbime
operuese) për sigurimin aseteve të fondeve investuese; investim në kompanitë investuese,
fonde reciproke kompani pensionevesh dhe fonde pensionesh në tregjet vendore dhe në
tregjet e huaja të kapitalit; konsultime taksash në lëmin e planifikimit vendor dhe
ndërkombëtar; konsultime investuese; konsultime për patundshmëri, do me thënë konsulta
të investimeve; konsulta dhe asistencë lidhur me përcaktimin e relacioneve pronësore dhe
ekzekutimin e projekteve; regjistrim i të drejtës së pronësisë (akte notariale), që nuk janë të
listuara në klasat tjera; shërbime ndërmjetësimi 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 e sigurimeve vullnetare të pensioneve; pranim i
depozitave dhe të gjitha kontributeve monetare nga individë dhe subjekte legale dhe
shërbime lidhur me depozitat dhe sigurimin e depozitave; kreditim/grante kredi nga këto
fonde për logari të tyre, përfshi kreditë për konsumatorët; kredi/grante hipotekare dhe
finasim I tregut komercial; financim; sponzorim financiar; investime kapitale; grumbullim,
analiza dhe transmision të informatave lidhur me kreditimin e subjekteve juridike; shërbime
ndërmjetësimi lidhur me përmbylljen e kredive dhe marveshjeve kreditore;
garancë dhe sigurim i marëveshje, përfshi marje dhe lëshim të sigurisë, garancave dhe
sigurimeve të tjera; instrumente për lëshim dhe administrim të pagesave (kartela pagesore,
kredi dhe kartelave debitore, qeqeve të udhëtimit, shenjave të vlerës, kambialeve); riblerje
të qeqeve dhe kambialeve; verifikim të qeqeve; menaxhim me instrumentet ekzekutive
financiare; menaxhim me mjete të huaja pagese, përfshi transkasione këmbimi për të huaj;
shërbime finansiare; kursime bankare; shërbime për ndërmjetësime finansiare; agjenci
akomodimi (apartamente dhe banesa); ndërmjetësim doganor; shërbime sigurimi dhe
ndërmjetësimi lidhur me sigurimet; konsulta dhe informata që kanë të bëjnë me sigurimet,
përfshi asistencën në draft kërkesat; 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 shfrytëzuesve të huaj dhe vendor (depozitim, blerje, shitje,
lëshime, menaxhim); 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 pronës dhe patundshmërisë;
menaxhim i patundshmërisë; lizinë e patundshmërisë; bursë sigurimi; listim i tregut të
letrave me vlerë; ndërmjetësime (broker) pengu; shërbime mirëbesimi; depozitime me
vlerë; shërbime të sigurimit të depozitimeve; menaxhim i kutive të sigurimit të
depozitimeve dhe huazim i kasafortave; menaxhim i operacioneve pagesore; mbledhje e
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fondeve bamirëse; mbledhje (koleksionim); mbledhje e qerasë; dhënie me qira të lokaleve
afariste; menaxhim me mjetet e huaja pagesore; lëshim dhe marje e kredive; lëshim dhe
sigurimit i kartelave kreditore; marje dhe lëshim i sigurimeve dhe garancive dhe pranimin e
detyrimeve të tjera për klientët e vet, të cilat mund të përmbushen monetarisht; blerje e
borxheve dhe borxheve të arkëtueshme; transfere parash; transferta të brendshme parash;
monitorim i gjendjes aktuale të llogarisë së transaksionit; ekstrakt i llogarisë së
transaksionit; transfere elektronike të llogarive; transvere elektronike finasiare,përfshi
transfere të derdhjeve valutore, monitorim i hyrjeve valutore, transvere të valutave nga
transaksionet e llogarive të valutave të huaja; shpërndarje e të hyrave; të dhëna që
shrytëzohen për statistikë; monitorim i gjendjes aktuale të transkasioneve të llogarive
valutore për të huaj; monitorim i lloagrive; deklaratë e gjendjes së llogarisë valutore për të
huaj; deklarata e angazhimeve që kanë të bëjnë me pagesën jashtë vendit; listë e kursit të
këmbimit dhe listën e kursit të këmbimit për kompanitë; futje dhe dalje e të dhënave për
kursin e këmbimit me aplikime vetanake, shërbime ndërmjetësimi dhe ridërgim i
informatave në shërbimet bankare, operimet e karketaleve kreditore, balansimin e llogarive
kursimore dhe formave të tjera të udhëheqjes së biznesit nëpërmjet postës elektronike
(maillit); të gjitha shërbimet e lartëpërmendura, të listuara në klasën 36, të siguruara
nëpërmjet formës, on-line nga data baza e kompjuterit, nëpërmjet internetit dhe shërbimeve
telekomunikuese, si dhe nëpërmjet një personelit bankar.
38 Shërbime të telekomunikacionit, përfshi shërbime telekomunikimi lidhur me sistemet
sinjalizuese dhe/ose mallrat elektrike dhe elektronike; shërbime telekomunikimi për
komunikim nëpërmjet telefonit celular, përfshi shërbimet telekomunikuese nëpërmjet
terminalit kompjuterik, telefonit, telefonit portabël, postës elektronike, faksimilit, telegrafit,
teleksit; shërbime të faqes së radios dhe transmetimeve nëpërmjet kablit; transmetimit
nëpërmjet kompjuterit të mesazheve dhe imazheve; transmetim i të dhënave, dokumeteve
dhe mesazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbime që mund të shpërndahen
nëpërmjet nëpërmjet një shërbimi rrjeti të integruar telefonik, posaqërsiht transmision i
fjalëve të folura, imazheve, tekstit dhe të dhënave; kominikim nëpërmjet një linje telefonike
fikse ose mobile; informata për telekomunikimet; huazim i pasijeve telekomunikuese;
transmetim stalitor; shërbime të rrjetit digjital të telekomunikimit; aplikime në lëmin e
veprimtarive mobile bankare dhe pagesave me kardela pagese dhe telefonë të mençur,
tabletëve elektronik ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimeve; sigurim i informatave
në shërbimet bankare dhe transaksioneve nëpërmjet telefonëve dhe mesazheve sms; sigurim
i informatave në veprimtaritë bankare dhe transaksionet nëpërmjet aplikimeve në lëmin e
bankerisë mobile për telefonë të mençur, tablet dhe paisjeve tjera mobile të
telekomunikimit.
42 Qiradhënie të kompjuterëve; shërbime të programimit të kompjuterëve; shërbime të
zhvillimit të web aplikimeve dhe aplikacioneve për telefonë të mençur, tabletëve elektronik
ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimit; zhvillim i aplikimeve për shërbime mobile
bankare për telefonë të mençur, tablet elektronikdhe paisje tjera mobile të telekomunikimit;
zhvillimi i aplikacioneve dhe softuerit për egzekutim të transaksioneve me kartela pagese
nëpërmjet telefonit të mençur, tablet elektronik dhe paisje tjera mobile të telekomunikimit;
shërbime mirmbajtjeje për aplikacionet për shërbimet monbile bankare dhe shërbime për
mbështjetje të konsumatorëve; shërbime mirmëbajtjeje për aplikacionet për realizimin e
transkaksioneve nëpërmjet kartelave kreditore nëpërmjet telefonëve të mençur, tablet
elektronik dhe paisje tjera mobile të telekomunikimit, mirëmbajtjes dhe shërbime të
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mbështetjes së konsumatorëve; animacione të kompjuterit; shërbime të dizajnit të artit
grafik; dizajn industrial; krijim dhe mirëmbajtje e ueb faqeve për të tjerët; konvertim i
programeve dhe të dhënave të kompjuterit (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, konsultim dhe dizajnim të softuerit
kompjuterik dhe sistemeve informative; huazim i kohës për qasje në bazën e kompjuterit;
shërbime lidhur me rrjetin e kompjuterëve, që përmbajnë hulumtime dhe materiale
referuese në lëmin e menaxhimit, finansave, operacioneve bankare dhe lajmeve; huazim i
softuerit kompkjuterik; revendosje e të dhënave kompjuterike; mirëmbajtje të suftuerit
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; menxhim teknik i bazës së
të dhënave; testim i mallrave; zhvillim dhe hulumtim; monitorim dhe projekte zhvillimore
të gjitha në lidhje me rrjetet dhe sistemet telekomunikuese dhe trasfereve të dhënave
elektronike; dizajn dhe zhvillim i softuerit kompjuterik dhe bazës së të dhënave
kompjuterike; konsulta teknike që nuk janë të përfshira në klasat tjera.

(111) 26041
(540) Klikin
(151) 09/01/2020
(181) 24/01/2029
(210) KS/M/ 2019/67
(732) Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana
Trg republike 2, 1250 Ljubljana, SI
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë
(511) 9 Aparate dhe instrumente për përçim, kyqje, transformim, akumulim, rregullim ose
kontrollim te rrymës; aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike, optike,
peshues, matëse, sinjaluzuese, kontrolluese (për mbikëqyrje), shpëtim (jetë shpëtuese) dhe
mësimdhënie; aparate për incizim, transmetim, reprodukim, ruajtje, kodim dhe dekodim,
konvertim dhe procesuim të zërit ose imazheve dhe të dhënave; filma të animuar; animime
kompjuteri për media elektronike; softuere për regjstrim, transformim, reprodukim, ruajtje,
kodim dhe dekodim, konvertim dhe procesuim te zërit, imazheve dhe të dhënave; aparate
telefonash; stacione bazë për media elektronike; disqe regjistruese të zërit; aparate audio
vizuale për mësimdhënie; media optike të dhënash; disqe optike; kondensator optik; kartela
magnetike identiteti të koduara; media magnetike për regjistrim/të dhënash; enkoder
magnetik; kartela me qarqe të integruara; disqe magnetike; shirita magnetike; sisteme
operative, të incizuara; paisje kompjuteri (harduer) dhe (softuer) kompjuteri për përdorim
me lidhje telefonike me/përmbushje të kërkesave për lidhje telefonike dhe transfer të
dhënash, përfshi transformimin pa tel (wireless); memorie kompjuteri; pajisje dhe
kompjuter për procesuim të dhënash; 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; flopy disqe; kompakt disqe; DVD disqe;
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paisje periferike për kompjuterë; softuer kompjuterik, i incizuar; programe kompjuteri (të
shkarkueshëm); rrjete dixhitale (telekomunikacioni); lexues (pajisje për procesuim të
dhënash); lexues të bar kodeve; disk drajver për kompjuter; arkë regjistruese; makinë për
numërim dhe klasifikim të parave; makina automatike dhe mekanizma për shitje që
operojnë me monedha; makina, automatike për distribuim; 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); softuer
për për zhvillim të aplikacioneve për kompjuter personal, laptope dhe telefona celular (të
mençur), tablet elektronik dhe paisje tjera mobile të komunikimit; aplikime për telefonë të
mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të telekominikimit; aplikacione për
realizimin e transaksioneve pagesore me telefon të mençur, tablet elektronik ose paisje tjera
mobile të komunikimit; aplikacione për pagesa pa kontakt me kartela pagese nëpërmjet
POS terminaleve; aplikacione në lëmin e veprimeve mobile bankare për telefonë të
mençur, tablet elektronik ose paisje tjera mobile të komunikimit;.
16 Materiale dhe publikime të printuara; kartela kreditore; kartela për pagesë; qeqe të
udhëtimit; debit kartela; kartela lojaliteti; prospekte; broshura; gazeta; publikime
periodike; shenja vendesh nga letra; ndihmesa për reklamim dhe propagandë në lëmin e
financave, veprimeve bankare dhe sigurimeve (dokumente të printuara); libra kontrollues;
skeda (mbajtës librash kontrollues); materiale për mësimdhënie (pos aparateve), kartela
indeksi (zyre); libër llogarish (libra); indekse; rekuizita zyre, pos mobilive; manualë
(doracakë); pajisje zyrash; skeda (rekuizita zyrash); klishe; thumba (gjësende zyrash);
buletine informative; skeda dokumentesh; letër; posterë; kartela njoftimi (zyrash);
prospekte; indekse; periodikë; magazine (periodikë); vizatime; libra komik (humori); lapsa;
furnizime shkollore; publikime të printuara; materiale të printuara; materiale për
mësimdhënie (pos aparateve).
35 Reklamim i mallrave të listuara si më sipër në klasën 9 dhe 16; agjenci EksportImporti; agjenci komerciale informimi; menaxhim biznesi; 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;
funksione zyre; përgatitje e taksave kthyese; konsulta profesionale biznesi, konsulta dhe
shërbime ndërmjetësimi që kanë të bëjnë me blerje dhe shitje të kompanive dhe
organizatave tjera në tregun vendor dhe tregjet e jashtme; menaxhim biznesi dhe shërbime
këshilluese; konsulta për menaxhim personeli; shërbime në lëmin e besnikërisë dhe
programeve tjera për klientë; menaxhim i programeve besnikërisë dhe të llogarive të
besueshmërisë dhe programeve tjera të llogarive për klientët; konsulta të menaxhimit të
biznesit; përgatitje të shtyllave (kolumnave) publicitare; reklamim i drejtpërdrejtë
nëpërmjet postës; asistencë në menaxhimin industrial ose komercial; përditsim të
materialeve reklamuese; ekspert të efiksitetit; auksion; hulumtim tregu; vlerësime biznesi;
hulumtime 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; operacione dhe
menaxhim i sistemeve për procesuim të dhënave të bisnesit; procesuim administrativ i të
dhënave; menaxhim kompjuterik i të dhënave nga data baza (shërbime administrative);
382

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

menaxhim i kompjuterizuar i bazës së të dhënave (shërbime administrative); shërbime të
jashtme (asistencë biznesi).
36 Shërbime bankare; ofrim i shërbimeve të listura në klasën 36 nëpërmjet
telekomunikimeve dhe mediave elektronike, përfshi lidhjet pa tel (wireless); shërbime
bankare për për palë juridike dhe individuale të ofruara nëpërmjet aplikacioneve për
telefonë celular, tabletë elktronik ose paisjeve tjera mobile; operim biznesi për klientë
nëpërmjet aplikacioneve të telefonëve celular, tabletë lelektronik ose paisjeve tjera mobile;
shërbime pagesash nëpërmjet kartelave të tansaksioneve nëpërmjet aplikacioneve të
telefonëve celular, tabletë lelektronik ose paisjeve tjera mobile; shërbime finaciare;
planifikim financiar dhe konsulta duke analizuar rezultatet dhe kthimit të investimeve;
mbledhje dhe analizë e informatave të siguruara; hartim i planeve financiare për klientët;
implementim dhe kryerje e planit financiar; monitorim dhe implementim 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 kurseve për marrëveshje financiare;
menaxhim i aseteve finansiare të klientëve; zbatim i shërbimeve individuale (shërbime
operuese) për sigurimin aseteve të fondeve investuese; investim në kompanitë investuese,
fonde reciproke kompani pensionevesh dhe fonde pensionesh në tregjet vendore dhe në
tregjet e huaja të kapitalit; konsultime taksash në lëmin e planifikimit vendor dhe
ndërkombëtar; konsultime investuese; konsultime për patundshmëri, do me thënë konsulta
të investimeve; konsulta dhe asistencë lidhur me përcaktimin e relacioneve pronësore dhe
ekzekutimin e projekteve; regjistrim i të drejtës së pronësisë (akte notariale), që nuk janë të
listuara në klasat tjera; shërbime ndërmjetësimi 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 e sigurimeve vullnetare të pensioneve; pranim i
depozitave dhe të gjitha kontributeve monetare nga individë dhe subjekte legale dhe
shërbime lidhur me depozitat dhe sigurimin e depozitave; kreditim/grante kredi nga këto
fonde për logari të tyre, përfshi kreditë për konsumatorët; kredi/grante hipotekare dhe
finasim I tregut komercial; financim; sponzorim financiar; investime kapitale; grumbullim,
analiza dhe transmision të informatave lidhur me kreditimin e subjekteve juridike; shërbime
ndërmjetësimi lidhur me përmbylljen e kredive dhe marveshjeve kreditore;
garancë dhe sigurim i marëveshje, përfshi marje dhe lëshim të sigurisë, garancave dhe
sigurimeve të tjera; instrumente për lëshim dhe administrim të pagesave (kartela pagesore,
kredi dhe kartelave debitore, qeqeve të udhëtimit, shenjave të vlerës, kambialeve); riblerje
të qeqeve dhe kambialeve; verifikim të qeqeve; menaxhim me instrumentet ekzekutive
financiare; menaxhim me mjete të huaja pagese, përfshi transkasione këmbimi për të huaj;
shërbime finansiare; kursime bankare; shërbime për ndërmjetësime finansiare; agjenci
akomodimi (apartamente dhe banesa); ndërmjetësim doganor; shërbime sigurimi dhe
ndërmjetësimi lidhur me sigurimet; konsulta dhe informata që kanë të bëjnë me sigurimet,
përfshi asistencën në draft kërkesat; 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 shfrytëzuesve të huaj dhe vendor (depozitim, blerje, shitje,
lëshime, menaxhim); shërbime ndërmjetësimi që janë në lidhje me letrat me vlerë;
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faktorizim; lizinë finasiare (lizinë); operacione të pastrimit financiar (këmbime); analiza
financiare; vlerësime financiare; vlerësime fiskale; vlerësim i pronës dhe patundshmërisë;
menaxhim i patundshmërisë; lizinë e patundshmërisë; bursë sigurimi; listim i tregut të
letrave me vlerë; ndërmjetësime (broker) pengu; shërbime mirëbesimi; depozitime me
vlerë; shërbime të sigurimit të depozitimeve; menaxhim i kutive të sigurimit të
depozitimeve dhe huazim i kasafortave; menaxhim i operacioneve pagesore; mbledhje e
fondeve bamirëse; mbledhje (koleksionim); mbledhje e qerasë; dhënie me qira të lokaleve
afariste; menaxhim me mjetet e huaja pagesore; lëshim dhe marje e kredive; lëshim dhe
sigurimit i kartelave kreditore; marje dhe lëshim i sigurimeve dhe garancive dhe pranimin e
detyrimeve të tjera për klientët e vet, të cilat mund të përmbushen monetarisht; blerje e
borxheve dhe borxheve të arkëtueshme; transfere parash; transferta të brendshme parash;
monitorim i gjendjes aktuale të llogarisë së transaksionit; ekstrakt i llogarisë së
transaksionit; transfere elektronike të llogarive; transvere elektronike finasiare,përfshi
transfere të derdhjeve valutore, monitorim i hyrjeve valutore, transvere të valutave nga
transaksionet e llogarive të valutave të huaja; shpërndarje e të hyrave; të dhëna që
shrytëzohen për statistikë; monitorim i gjendjes aktuale të transkasioneve të llogarive
valutore për të huaj; monitorim i lloagrive; deklaratë e gjendjes së llogarisë valutore për të
huaj; deklarata e angazhimeve që kanë të bëjnë me pagesën jashtë vendit; listë e kursit të
këmbimit dhe listën e kursit të këmbimit për kompanitë; futje dhe dalje e të dhënave për
kursin e këmbimit me aplikime vetanake, shërbime ndërmjetësimi dhe ridërgim i
informatave në shërbimet bankare, operimet e karketaleve kreditore, balansimin e llogarive
kursimore dhe formave të tjera të udhëheqjes së biznesit nëpërmjet postës elektronike
(maillit); të gjitha shërbimet e lartëpërmendura, të listuara në klasën 36, të siguruara
nëpërmjet formës, on-line nga data baza e kompjuterit, nëpërmjet internetit dhe shërbimeve
telekomunikuese, si dhe nëpërmjet një personelit bankar.
38 Shërbime të telekomunikacionit, përfshi shërbime telekomunikimi lidhur me sistemet
sinjalizuese dhe/ose mallrat elektrike dhe elektronike; shërbime telekomunikimi për
komunikim nëpërmjet telefonit celular, përfshi shërbimet telekomunikuese nëpërmjet
terminalit kompjuterik, telefonit, telefonit portabël, postës elektronike, faksimilit, telegrafit,
teleksit; shërbime të faqes së radios dhe transmetimeve nëpërmjet kablit; transmetimit
nëpërmjet kompjuterit të mesazheve dhe imazheve; transmetim i të dhënave, dokumeteve
dhe mesazheve nëpërmjet sistemit kompjuterik; shërbime që mund të shpërndahen
nëpërmjet nëpërmjet një shërbimi rrjeti të integruar telefonik, posaqërsiht transmision i
fjalëve të folura, imazheve, tekstit dhe të dhënave; kominikim nëpërmjet një linje telefonike
fikse ose mobile; informata për telekomunikimet; huazim i pasijeve telekomunikuese;
transmetim stalitor; shërbime të rrjetit digjital të telekomunikimit; aplikime në lëmin e
veprimtarive mobile bankare dhe pagesave me kardela pagese dhe telefonë të mençur,
tabletëve elektronik ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimeve; sigurim i informatave
në shërbimet bankare dhe transaksioneve nëpërmjet telefonëve dhe mesazheve sms; sigurim
i informatave në veprimtaritë bankare dhe transaksionet nëpërmjet aplikimeve në lëmin e
bankerisë mobile për telefonë të mençur, tablet dhe paisjeve tjera mobile të
telekomunikimit
42 Qiradhënie të kompjuterëve; shërbime të programimit të kompjuterëve; shërbime të
zhvillimit të web aplikimeve dhe aplikacioneve për telefonë të mençur, tabletëve elektronik
ose paisjeve tjera mobile të telekomunikimit; zhvillim i aplikimeve për shërbime mobile
bankare për telefonë të mençur, tablet elektronikdhe paisje tjera mobile të telekomunikimit;
384

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

zhvillimi i aplikacioneve dhe softuerit për egzekutim të transaksioneve me kartela pagese
nëpërmjet telefonit të mençur, tablet elektronik dhe paisje tjera mobile të telekomunikimit;
shërbime mirmbajtjeje për aplikacionet për shërbimet monbile bankare dhe shërbime për
mbështjetje të konsumatorëve; shërbime mirmëbajtjeje për aplikacionet për realizimin e
transkaksioneve nëpërmjet kartelave kreditore nëpërmjet telefonëve të mençur, tablet
elektronik dhe paisje tjera mobile të telekomunikimit, mirëmbajtjes dhe shërbime të
mbështetjes së konsumatorëve; animacione të kompjuterit; shërbime të dizajnit të artit
grafik; dizajn industrial; krijim dhe mirëmbajtje e ueb faqeve për të tjerët; konvertim i
programeve dhe të dhënave të kompjuterit (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, konsultim dhe dizajnim të softuerit
kompjuterik dhe sistemeve informative; huazim i kohës për qasje në bazën e kompjuterit;
shërbime lidhur me rrjetin e kompjuterëve, që përmbajnë hulumtime dhe materiale
referuese në lëmin e menaxhimit, finansave, operacioneve bankare dhe lajmeve; huazim i
softuerit kompkjuterik; revendosje e të dhënave kompjuterike; mirëmbajtje të suftuerit
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; menxhim teknik i bazës së
të dhënave; testim i mallrave; zhvillim dhe hulumtim; monitorim dhe projekte zhvillimore
të gjitha në lidhje me rrjetet dhe sistemet telekomunikuese dhe trasfereve të dhënave
elektronike; dizajn dhe zhvillim i softuerit kompjuterik dhe bazës së të dhënave
kompjuterike; konsulta teknike që nuk janë të përfshira në klasat tjera.

(111) 25726
(151) 24/10/2019
(181) 24/01/2029
(210) KS/M/ 2019/68
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) MyT BY TOYOTA

(511) 9 “Softuer kompjuterik, i regjistruar; programe kompjuterike [softuere të
shkarkueshëm]; softuer kompjuterik në formë të aplikacionit për telefonë mobilë; softuer
kompujterik në formë të aplikacionit për kompjuterë mobilë; softuer navigimi për telefonë
mobilë; softuer navigimi për kompjuterë mobilë; softuer për planifikimin e rrugës për
telefonë mobilë; softuer për planifikimin e rrugës për kompjuterë mobilë.”
12 “Automobilë dhe pjesë strukturore për to.”
38 “Shërbime telekomuniki, të ndryshme nga transmetimi; transmetimin e mesazheve
përmes Internetit; shërbimet e mesazheve në faqe; transmetimin e sinjaleve të
emërgjencës.”
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39 “Ofrimin e informatave të rrugës dhe trafikut; shërbimet e vendodhjes së automjeteve
të natyrës së ofrimit të informatave gjeografike në lidhje me vendndodhjen e aumtojeteve
në rrugë; ofrimin e informatave në lidhje me udhëtimet.”

(111) 25913
(151) 25/11/2019
(181) 25/01/2029
(210) KS/M/ 2019/70
(732) KOMOT sh.p.k. Adr. Lubizhda,
20000 Prizren,, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000, Prishtinë

(540) KOMOT

(511) 30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, tapioka, sagu, produkte që përmbajnë qumësht,
posaçërisht kakao, produkte kakaoje, çokollatë, produktet e çokollatave, akullore, pralinet
me mbushje prej likeri, përzierjet e çokollatave që përmbajnë alkool, çamçakëzët, kallëpet
prej frutave dhe mueslit, ëmbëlsira, produkte të furrës së bukës dhe të brumit të
ëmbëlsirave, produkte prej sheqeri, produkte dietetike, produkte tjera ushqimore dhe pije të
gjitha llojesh.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës

(111) 25488
(540)
(151) 11/10/2019
(181) 25/01/2029
(210) KS/M/ 2019/72
(591) E zezë dhe portokalli
(732) PANASONİC ECO SOLUTİONS
ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ. Abdurrahmangazi Mah.
Ebubekir Cad. No: 44 34887 Sancaktepe,
İstanbul, TR
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000, Prishtinë
(511) 9 Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografikë,
kinematografikë, optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të
jetës dhe mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparatura për regjistrimin,
transmetimin ose riprodhimin e të dhënave, zërit apo figurave; bartës magnetik të dhënash,
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disqe për regjistrim; makina shitje automatike dhe mekanizmat për aparaturat që punojnë
me monedhë ose kartmonedhë; regjistrues të parave të thata; makina llogaritëse; pajisje për
përpunim të dhënash dhe kompjutera; programe për përpunim të dhënash; softuerë (të
regjistruar ose të shkarkuar); aparatura për fikje zjarri; pajisje elektrike për heqje makjazhi;
telefona me sekretari automatike; hekura elektrikë; aparatura dozimi; sete që nuk mbahen
në dorë për telefona; pajisje elektrike për joshjen dhe asgjesimin e insekteve; kufje që
vendosen në kokë; aparatura për analizim ajri; aparatura për analizim ushqimi; telefona,
veçanërisht telefona mobilë; instrumenta navigimi, veçanërisht aparatura navigimi për
automjete; detektorë të tymit; treguesa temperature; termometra; termostatë; makineri dhe
aparatura peshimi; çelsa të kohës (jo për makineri për sahatë dhe ora); pjesë dhe element të
mallrave të sipërpërmendur, përsa ato përfshihen në këtë klasë.

(111) 25494
(540)
(151) 11/10/2019
(181) 25/01/2029
(210) KS/M/ 2019/73
(591) E zezë dhe e kuqe
(732) PANASONİC ECO SOLUTİONS
ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ. Abdurrahmangazi Mah.
Ebubekir Cad. No: 44 34887 Sancaktepe,
İstanbul, TR
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000, Prishtinë
(511) 9 Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografikë,
kinematografikë, optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të
jetës dhe mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparatura për regjistrimin,
transmetimin ose riprodhimin e të dhënave, zërit apo figurave; bartës magnetik të dhënash,
disqe për regjistrim; makina shitje automatike dhe mekanizmat për aparaturat që punojnë
me monedhë ose kartmonedhë; regjistrues të parave të thata; makina llogaritëse; pajisje për
përpunim të dhënash dhe kompjutera; programe për përpunim të dhënash; softuerë (të
regjistruar ose të shkarkuar); aparatura për fikje zjarri; pajisje elektrike për heqje makjazhi;
telefona me sekretari automatike; hekura elektrikë; aparatura dozimi; sete që nuk mbahen
në dorë për telefona; pajisje elektrike për joshjen dhe asgjesimin e insekteve; kufje që
vendosen në kokë; aparatura për analizim ajri; aparatura për analizim ushqimi; telefona,
veçanërisht telefona mobilë; instrumenta navigimi, veçanërisht aparatura navigimi për
automjete; detektorë të tymit; treguesa temperature; termometra; termostatë; makineri dhe
aparatura peshimi; çelsa të kohës (jo për makineri për sahatë dhe ora); pjesë dhe element të
mallrave të sipërpërmendur, përsa ato përfshihen në këtë klasë.
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(111) 25698
(151) 24/10/2019
(181) 25/01/2029
(210) KS/M/ 2019/74
(591) E kaltër
(732) FAKİR ELEKTRİKLİ EV
ALETLERİ DIŞ TİC. A.Ş. HALKALI
MERKEZ MAHALLESİ BASIN EKSPRES
CADDESİ NO :39 HALKALI
Küçükçekmece, İstanbul, , TR
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000, Prishtinë

(540)

(511) 7 Makineri për qëllime pastrimi; vegla makinerie; motorë dhe motorë me djegie të
brendshme (me përjashtim të automjeteve tokësore); bashkime dhe elemente transmesioni
për makina (me përjashtim të automjeteve tokësore); vegla dhe pajisje të ndryshme nga ata
që operohen me dorë; inkubatorë për vezë; aparatura për të bërë ujë të gazuar; makineri për
të bërë pije të gazuara; makineri dhe aparatura elektrike për shkëlqim të dyshemeve;
makineri shpuese; makineri për prerje buke; makineri për hekurosje; pajisje pastrimi me
avull; hapëse elektrike kanservash; mullinj dhe copëtuesa elektrikë për qëllime shtëpiake;
filtera (pjesë makinash ose motorësh), kryesisht filtera pluhuri; shtrydhëse elektrike frutash
për qëllime shtëpiake; makineri kulluese për perime; makina larëse enesh; mullinj për
miell; makineri larëse me presion të lartë; mullinj elektrikë kafeje; shara me zinxhirë;
pistoleta elektrike për ngjitje; brumëpërzierësa; makineri përpunuese elektrike për ushqim;
thika elektrike; makina mprefëse për thika; makineri përzierëse, kryesisht përziersa
elektrikë për qëllime shtëpiake; makineri bluarse, kryesisht mullinj elektrikë për qëllime
shtëpiake; makina qepëse; aparatura elektrike për lustrim parketi; makineri dhe aparatura
elektrike për lustrim; makineri korëse bari; makineri dhe aparatura elektrike për pastrim;
robotë; tundësa; aspiratorë; makina thithëse; gërthapë elektrikë; makina zmerilimi; rahësa
elektrikë vezësh për qëllime shtëpiake; makineri prerëse; makineri elektrike për lustrim
këpucësh; makineri dhe aparatura elektrike për pastrim me shampo të sexhedave dhe
dyshemeve të veshura me sexheda; sisteme për pastrim me vakum; fshesa me korrent; qese
fshesash me korrent; tubo për fshesa me korrent; bashkëngjitje për fshesa me korrent për të
shpërndarë parfumë dhe dezinfektantë, përsa përfshihen në këtë klasë; makina qepëse për
arnim; makineri për thurje; aparatura larëse; makineri larëse; pjesë dhe elementë të
mallrave të sipërpërmendur, përsa përfshihen në këtë klasë.
9 Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografikë, kinematografikë,
optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të jetës dhe
mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparatura për regjistrimin,
transmetimin ose riprodhimin e të dhënave, zërit apo figurave; bartës magnetik të dhënash,
disqe për regjistrim; makina shitje automatike dhe mekanizmat për aparaturat që punojnë
me monedhë ose kartmonedhë; regjistrues të parave të thata; makina llogaritëse; pajisje për
përpunim të dhënash dhe kompjutera; programe për përpunim të dhënash; softuerë (të
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regjistruar ose të shkarkuar); aparatura për fikje zjarri; pajisje elektrike për heqje makjazhi;
telefona me sekretari automatike; hekura elektrikë; aparatura dozimi; sete që nuk mbahen
në dorë për telefona; pajisje elektrike për joshjen dhe asgjesimin e insekteve; kufje që
vendosen në kokë; aparatura për analizim ajri; aparatura për analizim ushqimi; telefona,
veçanërisht telefona mobilë; instrumenta navigimi, veçanërisht aparatura navigimi për
automjete; detektorë të tymit; treguesa temperature; termometra; termostatë; makineri dhe
aparatura peshimi; çelsa të kohës (jo për makineri për sahatë dhe ora); pjesë dhe elementë
të mallrave të sipërpërmendur, përsa ato përfshihen në këtë klasë.
11 Aparatura dhe sisteme për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ngrirje, tharje,
ventilim, për furnizim me ujë dhe instalime higjenike; tymësthithëse për kuzhina; ndezësa
(aparate ndezje); aparate elektrike ngrohëse për shishet e bebeve; kabinete ventilimi;
ngrohësa shtrati; aparatura për nxirrje; makineri për të përgatitur bukën; tostera për bukë;
drita elektrike për pemët e Krishtlindjeve; aparate për dezinfektim; aparatura për heqjen e
erës së keqe (jo për përdorim personal); aparatura për dehidratim frutash; pajisje hell të
rrotullueshëm; makineri dhe aparatura akulli; frigoriferë; freskuesa elektrikë jo për qëllime
personale; shkrirësa për automjete; filtera (pjesë të instalimeve shtëpiake ose industriale);
pajisje elektrike të thella për skuqje; ngrohësa këmbësh; aparatura ngrirëse; aparatura
ngrirëse të hapura nga sipër; aparatura ngrirëse me kapak të varur në vend të derës; sauna
për fyturë; aparatura për ftohje të pijeve; barbekju me skarë; barbekju me hell; tharëse
flokësh; aparatura për tharje duarsh për banjo; aparate për ajër të ngrohtë; aparate për ujë të
ngrohtë; batanije dhe shtroje elektrike (jo për qëllime mjeksorë); aparatura ngrohëse
elektrike; aparate ngrohëse me ventilim; pllaka ngrohëse; ngrohësa dhe radiatorë; furnela;
pajisje elektrike për të bërë kos; filtera elektrikë kafeje; makineri elektrike kafeje; makineri
elektrike për kafe me filter; makineri pjekëse të kafes; aparatura dhe instalime për
kondicionim ajri; aparatura dhe instalime gatimi; boiljerë; soba; aparatura elektrike për
vlim; pllaka ngrohje; soba kuzhine; kuti akulli; kabinete ekspozimi frigoriferikë;
lagështuesa; aparatura për heqjen e erës së keqe të ajrit; ringrohësa ajri; instalime për filtrim
ajri; aparatura për ftohje ajri; aparatura dhe makineri për pastrim ajri; vaska me ujë të
ngrohtë të qarkullueshëm; sterilizuesa ajri; aparatura për tharje ajri; aparatura dhe furra me
mikrovalë; furra; furra pjekje; enë elektrike gatimi me presion; llamba fleshi; elementë
elektrik ngrohje me zhytje; makineri elektrike ҫaji; ngrohësa pjate, pajisje dhe instalime
ftohëse dhe ngrirëse; tostera; filtera për ujë të pijshëm; llamba me rreze ultravjollcë (jo për
qëllime mjeksore); ventilatorë; pajisje elektrike për vafer; shishe uji të ngrohtë; tabaka
ngrohëse; ngrohësa uji; tharësa elektrikë për lavanderi; aparatura dhe instalime për zbutje
uji; aparatura për filtrim uji; aparatura për shtjella uji; pjesë dhe elementë për mallrat e
sipërpërmendur, përsa përfshihen në këtë klasë; makineri dhe aparatura për akullore.

(111) 25863
(151) 19/11/2019
(181) 25/01/2029
(210) KS/M/ 2019/75
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"

(540)
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kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 9 Bateritë për cigare elektronike; bateritë për pajisjet elektronike që përdoren për
ngrohjen e duhanit; karikues për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit;
karikues USB për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; karikues makine
për cigare elektronike; karikues makine për pajisjet që përdoren për ngrohjen e duhanit;
karikues baterie për cigare elektronike; bazat karikues dhe stacione karikues për pajisjet
elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; bazë karikuese dhe stacione karikues për
cigare elektronike; fornizuesit portativ te energjis për pajisjet elektronike që përdoren për
ngrohjen e duhanit; fornizuesit portativ të energjis për cigare elektronike.
34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për
pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë cigare
puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën
buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të
duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit,
këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak,
shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike
dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinëspërmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në
cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si
zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me
përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të gojës,
produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike;
pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e
cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur;
kutija elektronike për mbushjen e cigareve; këllef mbrojtës, mbulesa dekorative dhe kuti
për mbajtjen e cigareve elektrike, pajisjet për ngrohje të duhanit dhe pajisjet elektronike për
pirjen e duhanit; mbajtëse levizëse makine dhe mbajtëse makine për cigare elektronike,
pajisjet për ngrohje të duhanit dhe pajisjet elektronike për pirjen e duhanit; kontejnerët për
asgjësimin e shkopinjve të përdorur të duhanit të ndezur; pastruesit; preparatet pastruese,
veglat e pastrimi dhe brushat e pastrimi për cigare elektronike, pajisjet për ngrohje të
duhanit dhe pajisjet elektronike për pirjen e duhanit.

(111) 25496
(151) 11/10/2019
(181) 25/01/2029
(210) KS/M/ 2019/76
(732) ENDEKS KIMYA SAN. VE TIC.
A.S. Adnan Kahveci Mah. Davutpaşa Cad.
No:17 Beylikdüzü İstanbul, TR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"

(540) DAC
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Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 3 Agjentët zbardhues dhe pastrues; detergjentë, zbardhues, zbutës i rrobave, largues
i njollave prej rrobave, agjentë për larjen e enëve; Produkte të kujdesit dentar; pasta për
dhëmbë , agjentët dentar për lustrim dhe zbardhim, jo- gargarë (shperlaresit) mjekësore.
Produkte abrasive; lecka abrasive, fletë gërryese, gurë gërryes, pasta abrazive. Lustrues
dhe produkte për kujdesin e lëkurës, vinyl, metalit dhe drunjëve; dylli, kremra për kujdesje,
dyllit për lustrim.

(111) 25435
(151) 09/10/2019
(181) 25/01/2029
(210) KS/M/ 2019/77
(732) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 16 Çanta dhe artikuj për paketim, mbështjelles dhe ruajtes prej letre, kartoni ose
plastike; paketime Fiberboard; materiale paketimi të bëra nga niseshte; materiale
mbeshtjellese prej letre; materiale paketimi të bëra prej kartoni; materiale paketimi; leter
mbeshtjellese; materiale plastike për paketim; materialet e paketimit të bëra nga letra e
riciklueshme; enë paketimi prej celulozës së rigjeneruar; material paketimi[mbrojtese,
mbushese] prej letre ose kartoni; enë paketimi industriale prej letrës; çanta [zarfe, qese] prej
letre ose plastike, për paketim; çanta dhe artikuj paketimi, mbështjellese dhe ruajtese prej
letrës, kartonit ose plastikës; Çanta [zarfe, qese] prej letrës ose plastikës, për paketim; Zarf i
shisheve prej letre ose kartoni; Film plastik për mbështjellje; Çanta (mbeturinave) prej
letrës ose të plastikës; Çanta të bëra prej plastike për paketim; letër dekorative
mbështjellese; foli prej plastike për paketim; Paketim për pdhurata; Mbështjellësit e
paketimeve prej plastike; Zarfa prej plastike; Çanta(qese) plastike për hudhjen e
mbeturinave shtëpiake; Çanta të mbeturinave prej plastikës [për përdorim shtëpiak].
35 Organizimi i transaksioneve tregtare, për të tjerët, nëpërmjet dyqaneve online;
sherbimet e porosive me pakice nepermjet mail(postes elektronike) për kozmetik; shërbimet
e porosive online; ofrimin e shërbimeve on-line të ankandeve; shërbime online të
reklamimimeve të reklamave në lidhje me reklamuesit në web faqe; procesimi
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administrative i porosive; negocimi dhe realizimi e transaksioneve tregtare për palët e treta;
sherbime telemarketingu; shërbime krahasuese të çmimeve; konsumator (informacione
tregtar dhe këshilla për -) [ dyqane kshilluese per konsumatoret]; informacione komerciale
dhe këshilla për konsumatorët [dyqane kshilluese per konsumatoret]; shërbimet e importit
dhe eksportit; shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për
biznese të tjera]; ofrim tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
organizimi i manifistimeve për qëllime reklamimi; ofrimi i hapësirës reklamuese, kohë dhe
media; shpërndarjen e reklamave, marketing dhe materialit promovues; organizimi dhe
realizimi i shfaqjeve dhe ekspozitave tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese;
besnikëri, stimulim dhe programet e shërbimeve per bonuse; reklamim, marketing dhe
shërbimet promovuese; Reklamim, marketing dhe shërbimet promovuese; analiza të
biznesit, kërkime dhe shërbime informacioni; Reklamim, marketing dhe konsulencë
promovuese, shërbime këshilluese dhe asistence; besnikëri, stimulim dhe programet e
shërbimeve per bonuse; shërbimet e marrëdhënieve me Publikun; shërbime me pakicë dhe
shumicë në lidhje me mallrat e dyqaneve të ilaqeve, sidomos tualetit dhe preparateve
sanitare, mjekësore, produktet e letrës dhe shkrimi, ushqime dhe pije.
42 Testimi, vërtetimi dhe kontrolli i kualitetit; shërbimet e vlerësimit mjedisor; kontrolli i
kualitetit; vlerësimi i kualitetit; testimin e kontrollit të kualitetit të produktit; testimin e
kontrollit të kualitetit; testimit mjedisor; testimi, vertetimin dhe kontrollin e kualitetit;
monitorimi i procesit për sigurimin e kualitetit.

(111) 25436
(151) 09/10/2019
(181) 25/01/2029
(210) KS/M/ 2019/78
(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) DROVELIS

(511) 5 Preparate farmaceotike

(111) 25580
(151) 15/10/2019
(181) 28/01/2029
(210) KS/M/ 2019/81
(591) E kaltert, E kuqe, E bardhe
(732) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Ismet Mustafa
Gurëz-Ferizaj, KS

(540)
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(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.

(111) 25912
(151) 25/11/2019
(181) 28/01/2029
(210) KS/M/ 2019/84
(591) E gjelbërt, ngjyrë jeshile, blu, e
verdhe.
(300) AL/T/2018/713 20/08/2018 AL
(732) R.M. sh.p.k. Autostrada DurrësTiranë, Km 4, Durrës, AL
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000, Prishtinë

(540)

(511) 4 gaz; lende djegese te lengeta; gaz per ndricim; butan gaz per perdorim si lende
djegese; butan gaz per perdorimin si lende djegese shtepiake; gaz propan.
6 kontenjeret e metalit per lende djegese te lengshme; kontejneret e metaleve per gaz te
lengshem; cilindrat metalike, depozita e bombla [kontenjere metalike] per ajer te gazuar te
ngjeshur dhe gaz te lengshem; kontenjeret per gazra te kombinuara dhe lengje.
39 sherbime te shperndarjes gazit ne bombola, sherbime te mbushjes me gaz, transport i
ngarkesave me gaz te ngurte e te lengshem.

(111)
(151)
(181)
(210)

25699
24/10/2019
29/01/2029
KS/M/ 2019/88

(540)
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(591) E kuqe, e verdhë, e zezë, e bardhë
(300) 75592 03/08/2018 JM
(732) Caterpillar Inc., a corporation of
Delaware 100 N.E. Adams Street, Peoria,
Illinois 61629, US
(740) Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000
Prishtinë/Kosovë

(511) 7 Makineri, vegla makinerie dhe pjesë shtesë të tyre, motorë, motorë me djegie të
brendshme dhe gjeneratorë (jo për mjete tokësore); komponente bashkuese dhe
transmisioni për makineritë (jo për mjetet tokësore); kompresorë për makineri; gjeneratorë
elektriciteti; pompa për makineri për përdorim në bujqësi, në kompresim, në ndërtim, në
shembje, në ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në
rregullimin e territorit, në ngritjen e dheut, në det, në mbajtjen e materialeve, në heqjen e
materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e vajit dhe të gazit, në eksplorim
dhe prodhim, në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportues, në gjenerimin e
energjisë, në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të
caktuara, në manaxhimin e mbetjeve, në ajër dhe në hapësirë, në veprimtaritë e guroreve,
për agregatet dhe çimenton, në manaxhimin e bimësisë, në transport, në drejtim dhe në
mbrojtje; dhe pjesë riparuese, zëvendësuese dhe pjesë të ripërpunuara për të gjitha mallrat e
mësipërme; makineri, vegla makinerie dhe pjesë shtesë të tyre, motorë, motorë me djegie të
brendshme dhe gjeneratorë (jo për mjete tokësore), komponente bashkuese dhe
transmisioni për makineritë (jo për mjetet tokësore), domethënë, kamionë me nyje lëvizëse,
makineri asfaltimi, buldoekskavatorë ngarkimi, makineri zdruguese, kompresorë, makineri
ngarkuese me zinxhirë dhe makineri ngarkuese për terrene të ndryshme, buldozerë,
ekskavatorë me krah, trapanë, makineri për gërmim të pajisura me kavo dhe ngarkues
elektrik, ekskavatorë, makineri që presin pemët dhe i grumbullojnë, makineri pyjore,
makineri për hapje rruge në pyll, makineri korrëse, makineri për largimin e qymyrit në
veprimtaritë e minierave, ekskavator hidraulik për miniera, makineri ngarkuese të pajisura
me artikulacione kapëse, mbajtësa materialesh, niveluesa motorik, makineri për shtrimin e
tubacioneve, makineri për miksimin e shtresave asfaltuese, traktorë për përgatitjen e
terrenit, makineri të rënda transportuese trungjesh me tërheqje zvarrë, ekskavatorë ngarkues
kompakt me krahë që kthehet në vend nëpërmjet diferencialit, sisteme transporti për
sipërfaqet e minierave, mbajtësa teleskopikë, ngarkuesa me zinxhirë, makineri për gërmim
të nëndheshëm minerar, makineri minerare të nëndheshme me krahë të gjatë, sisteme
minerare të nëndheshme që krijojnë dhomëza dhe shtyllëza, buldozerë me rrota,
ekskavatorë me rrota, ngarkuesa me rrota, traktorë gërryes me rrota, ngarkuesa trungjesh,
ngarkuesa buldoekskavatorësh, motorë me djegie të brendshme për përdorim në det, motorë
me djegie të brendshme industrial, motorë me djegie të brendshme me naftë për makineri,
motorë me djegie të brendshme hidraulik dhe motorë; gjeneratorë dhe set gjeneratorësh
elektrik, industrial, me naftë, me gaz dhe me gaz natyror; dhe pjesë riparuese, zëvendësuese
dhe pjesë të ripërpunuara për të gjitha mallrat e mësipërme; pjesë shtesa makinerish,
domethënë, trapanë shpues toke (makineri), pjesë buldoekskavatorësh, makinerish për
marrjen e dëngjeve të kashtës me kapje, makinerish për marrjen e dëngjeve të kashtës me
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shpim, tehe, fshesa, makinerish për prerjen e barit, kova, makinerish zdruguese, makinerish
për largimin e degëve të pemëve, koka kapëse dhe prerëse, kositëse, pirunë, kanxha, çekiçë,
koka korrëse, krahë mbajtëse për materiale, humusifikuesa, procesorë me shumë veprime,
thërrmuesa, krehëra bujqësorë, gërryerësa, sharra, gërshërë të mëdhaja, seleksionues
silazhi, pastruesa bore me fryrje, pluguesa bore, makineri për shtyrjen e borës, makineri për
largimin e copave të trungjeve, krahë makinerish, plugje dore, makineri hapëse transhesh,
krahë ngarkues, sisteme për transportimin e ujit, vinxha, transportuesa mjetesh të integruar,
dara prerëse, dhe pirunë me paleta të gjitha për sa më lart për lëvizjen e dheut, për ajrimin e
tokës dhe për mbajtjen e materialeve; dhe pjesë riparuese, zëvendësuese dhe pjesë të
ripërpunuara për të gjitha mallrat e mësipërme; pjesë makinerie për tu përdorur në ngjeshje,
në kompresimin e gazit, në shembje, në ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në
lëvizjen e dheut, në pylltari, domethënë prerjen dhe pastrimin e pemëve dhe fshirjen e tyre,
kompresimin, shembjen, ajrimin e tokave, konturimin e tokave, lëvizjen e dheut,
rregullimin e territorit, përkujdesjen e lëndinave, ngritjen e dheut, vënien në lëvizje të
mjeteve detare, mbajtjen e materialeve, në miniera, humusifikim, shtrimin e rrugëve,
shtrimin e tubacioneve transportuese, vënien në lëvizje të veprimeve shpuese për naftë dhe
gaz, prodhimin e energjisë nga motorët me djegie të brendshme dhe nga gjeneratorët,
pompimin e naftës, makineri për hapje tunelesh, manaxhimin e mbetjeve, manaxhimin e
ajrit, hapësirës, dhe bimësisë; unaza vulosëse prej metali për tu përdorur në makineritë
turbo dhe centrifugat; unaza vulosëse prej metali për makineritë që përdoren në bujqësi, në
ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në lëvizjen e
dheut, në pylltari, në rregullimin e territorit, në ngritjen e dheut, vënien në lëvizje të
mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e
naftës dhe të gazit, në eksplorimin e naftës dhe të gazit, në prodhimin e naftës dhe të gazit,
në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportuese, në gjenerimin e energjisë,
në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara,
në hapjen e tuneleve, dhe në manaxhimin e bimësisë; kapakë mbyllës prej metali për
makineri për përdorim në bujqësi, në ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në ajrimin e tokave,
në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në rregullimin e territorit, në
ngritjen e dheut, vënien në lëvizje të mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, në miniera,
në humusifikim, në shpërndarjen e naftës dhe të gazit, në eksplorimin e naftës dhe të gazit,
në prodhimin e naftës dhe të gazit, në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve
transportuese, në gjenerimin e energjisë, në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, në
përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, në hapjen e tuneleve, dhe në manaxhimin
e bimësisë; një linjë e plotë e pjesëve të motorëve me djegie të brendshme për ngarkuesat e
buldoekskavatorëve, për ekskavatorët ngarkues kompakt me krahë që kthehet në vend
nëpërmjet diferencialit, për makineritë ngarkuese për terrene të ndryshme, për
transportuesat e mjeteve të integruara, për ngarkuesit me rrota, për ekskavatorët me
zinxhirë, për ekskavatorët me rrota, për lopatat e përparme, për mbajtësit teleskopik të
materialeve, për mbajtësit me zinxhirë të materialeve, për mbajtësit me rrota të materialeve,
për traktorët e tipit me zinxhirë, për shtruesit e tubacioneve, për ngarkuesit me zinxhirë, për
ngjeshësit e përpunimit të mbeturinave, për ngjeshësit e dheut, për buldozerët me rrota, për
gërruesit me motor, për traktorët industrial, për traktorët gërryes me rrota, për makineritë që
përdoren në pyll, për makineritë e rënda transportuese trungjesh me tërheqje zvarrë me
zinxhirë, për makineritë e rënda transportuese trungjesh me tërheqje zvarrë me rrota,
makineri me zinxhirë që presin pemët dhe njëkohësisht i kapin ato, makineri me rrota që
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presin pemët dhe njëkohësisht i kapin ato, makineri për hapje rruge në pyll, makineri
korrëse me zinxhirë, makineri ngarkuese të pajisura me artikulacione kapëse, ngjeshës dheu
me vibrim, ngjeshës dheu, ngjeshës asfalti me vibrim, ngjeshës pneumatik, makineri
asfaltimi, makineri asfaltimi me zinxhirë, makineri që përdoren për mbushje gjatë shtrimit,
makineri zdruguese, makineri për miksimin e shtresave asfaltuese, makineri për ngritjen
lart të dëngjeve të kashtës, makineri për nivelimin e dheut, ngarkuesa minierash të
nëndheshëm, makineri për mbajtjen e mbetjeve, trapanë shpues toke (makineri), makineri
për mbledhjen e dëngjeve, tehe, fshesa, makineri për prerjen e barit, kova, makina kositëse
për përdorim shtëpiak, pirunë, kanxha, çekiçë, koka korrëse, humusifikuesa, thërrmuesa,
krehëra bujqësorë, gërryerësa, sharra, gërshërë të mëdhaja, seleksionuesa, pastruesa me
fryrje, plugje, makineri për largimin e copave të trungjeve, krahë makinerish, plugje dore,
makineri hapëse transheje, vinxha, dhe sisteme për transportimin e ujit; motorë dhe motorë
me djegie të brendshme me përjashtim të mjeteve tokësore; komponente bashkuese dhe
transmisioni për makineritë me përjashtim të mjeteve tokësore; instrumente bujqësore të
ndryshme nga ato që vihen në punë me dorë, domethënë, makineri për marrjen e dëngjeve
të kashtës me kapje, makineri për marrjen e dëngjeve të kashtës me shpim, humusifikuesa,
krehëra bujqësorë, plugje dore, makineri hapëse transheje për tu përdorur në bujqësi, në
ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në lëvizjen e
dheut, në pylltari, në rregullimin e territorit, në ngritjen e dheut, vënien në lëvizje të
mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e
naftës dhe të gazit, në eksplorimin e naftës dhe të gazit, në prodhimin e naftës dhe të gazit,
në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportuese, në gjenerimin e energjisë,
në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara,
në hapjen e tuneleve, dhe në manaxhimin e bimësisë; komponente bashkuese dhe
transmisioni për makineritë me përjashtim të mjeteve tokësore; valvula që janë pjesë e
makinerive; kandele; filtra ajri dhe gazi si pjesë e makinerive ose e motorëve me djegie të
brendshme për qëllime mekanike; sete për thithjen dhe nxjerrjen e ajrit për motorët me
djegie të brendshme; rregullatorë uji si pjesë e makinerive; filtra vaji; bashkuesa për
makineri; motorino për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme; pompa elektrike;
rripa transmisioni për makina; tehe si pjesë për makineri; pjesë shtesë për automjete,
domethënë, kova kapëse me kanxha për punimin e tokës dhe për objektet e pafiksuara;
injektorë karburanti të motorave me djegie të brendshme; ndarësa uji për motorat me djegie
të brendshme; nxehësa karburanti për motorët me djegie të brendshme; aparate të ajrit të
kondicionuar; alternuesa për automjetet tokësore; kushineta kundër fërkimit për makineritë;
tampona kundër fërkimit për makineritë; pajisje kundër ndotjes për motorët dhe për motorët
me djegie të brendshme; boshte për makinat; unaza me sfera për kushineta për makineritë,
domethënë, për kamionët me nyjë lëvizëse, kamionët për rrugë të shtruara dhe të
pashtruara, makineritë e asfaltimit, buldoekskavatorët e ngarkimit, makineritë zdruguese,
ngjeshësit, makineritë ngarkuese me zinxhirë, buldozerët, ekskavatorët me krah, trapanët,
lopatat, ekskavatorët, makineritë që presin pemët dhe njëkohësisht i kapin ato, makineri
pylli, makineri për hapje rruge në pyll, makineri korrëse, ekskavator hidraulik për miniera,
makineri ngarkuese të pajisura me artikulacione kapëse, mbajtësa materialesh, niveluesa
motorik, makineri për shtrimin e tubacioneve, makineri për miksimin e shtresave asfaltuese,
makineri të rënda transportuese trungjesh me tërheqje zvarrë, ekskavatorë ngarkues
kompakt me krahë që kthehet në vend nëpërmjet diferencialit, buldozerë me rrota,
ekskavatorë me rrota për përdorim në bujqësi, në ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në
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ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në rregullimin e
territorit, në ngritjen e dheut, vënien në lëvizje të mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve,
në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e naftës dhe të gazit, në eksplorimin e naftës
dhe të gazit, në prodhimin e naftës dhe të gazit, në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e
tubacioneve transportuese, në gjenerimin e energjisë, në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve,
në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, në hapjen e tuneleve, dhe në
manaxhimin e bimësisë; mbajtëse kushinetash për makineri; kushineta makinerish; linja
frenimi për makineri të ndryshme nga ato për automjetet; pjesë të frenave për makineri të
ndryshme nga ato për automjetet; ferrota për makineri të ndryshme nga ato për automjetet;
karburatorë; makineri me ajër të kompresuar; pompa me ajër të kompresuar; biella për
makineri; motorë dhe motorë me djegie të brendshme; kabllo kontrolluese si pjesë të
makinerive, të motorëve me djegie të brendshme, ose të motorëve; gjeneratorë për
energjinë elektrike; koka cilindri për motorët me djegie të brendshme; cilindra për
makineri; cilindra për motorët dhe për motorët me djegie të brendshme; punto trapani
qendrore që janë pjesë e makinerive; koka trapani që janë pjesë e makinerive; trapanë
elektrik; rripa transmisioni gjeneratori elektrik me dizel, me gaz, dhe me gaz natyror;
gjeneratorë elektrik, me dizel, me gaz, dhe me gaz natyror; rripa transmisioni për motorët
dhe për motorët me djegie të brendshme; ventiluese për motorët dhe për motorët me djegie
të brendshme; aparate për transferimin e karburantit për motorët me djegie të brendshme,
domethënë pompa karburanti; ingranazhe transmisioni për makineri, të ndryshme nga ato
për mjetet tokësore; sisteme mbrojtëse si pjesë e makinerive; çekiçë si pjesë e makinerive;
çekiçë hidraulik; pompa lubrifikimi; lubrifikues që janë pjesë e makinerive; rrota volantësh
makinerish; pistona për motorë; pulexho që janë pjesë e makinerive; pompa elektrike;
ingranazhe reduktimi të ndryshme nga ato për mjetet tokësore; bashkuese boshti për
makineri; kushineta për boshte transmisioni që janë pjesë e makinerive; kompresorë fryrjeje
për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme; turbokompresorë për motorë dhe për
motorë me djegie të brendshme; zinxhirë transmisioni dhe boshte, të ndryshme nga ato për
mjetet tokësore; turbokompresorë; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme që
shiten si një njësi sëbashku me mallrat; pjesë mekanike për motorët me djegie të brendshme
për mjete tokësore, për makineri bujqësore, dhe për makineritë për punimin e tokës,
domethënë, motorino, gjeneratorë të rrymës alternative, pistonë, koka cilindri për motora,
pjesë të sistemeve të ftohjes domethënë, pompa uji për mjetet tokësore, pompa uji për tu
përdorur për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme, ftohësa vaji për motorët me
djegie të brendshme, radiatorë, shkëmbyes të nxehtësisë për motorë dhe për motorë me
djegie të brendshme dhe ventilatorë për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme,
turbokompresorë, pjesë të sistemeve lubrifikuese domethënë, pompa vaji për mjetet
tokësore, pompa vaji për tu përdorur për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme,
kapakë të motorëve me djegie të brendshme metalike dhe jo metalike, rondele për motorë
me djegie të brendshme metalike dhe jo metalike për automjete, rondele për motorët me
djegie të brendshme, bashkuese boshti për makineri, ingranazhe për makineri, ingranazhe
për motorë me djegie të brendshme për makineri, boshte për motorë me djegie të
brendshme, kompresorë ajri, dhe pulexha; boshte me gunga për motorët me djegie të
brendshme, shufra me gunga për motorët me djegie të brendshme, kushineta për motorë me
djegie të brendshme; marmita për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme; kapakë
marmitash për motorët me djegie të brendshme; silenciatorë marmitash për motorët me
djegie të brendshme; radiatorë dhe kapakë radiatorësh për automjetet; tuba shkarkimi për
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motorët me djegie të brendshme; gjeneratorë të energjisë elektrike, kompresorë, dhe pompa
si pjesë të makinerive, të motorëve, dhe të motorëve me djegie të brendshme, dhe pjesët e
tyre, për tu përdorur në bujqësi, në ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në ajrimin e tokave,
në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në rregullimin e territorit, në
përkujdesjen e lëndinave, në ngritjen e dheut, në vënien në lëvizje të mjeteve detare, në
mbajtjen e materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e naftës dhe të gazit,
në eksplorimin e naftës dhe të gazit, në prodhimin e naftës dhe të gazit, në shtrimin e
rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportuese, në gjenerimin e energjisë, në ndërtimin
dhe riparimin e rrugëve, në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, në hapjen e
tuneleve, në manaxhimin e mbetjeve, dhe në manaxhimin e bimësisë; kushineta; pulexha,
shufra me gunga, boshte me gunga, koka cilindrash, filtra për motorë dhe për motorë me
djegie të brendshme, shasi, injektorë karburanti, rondele metalike për motorë me djegie të
brendshme për automjete, këmisha cilindri, motorë elektrik, pompa elektrike, unaza pistoni,
biella për motorë me djegie të brendshme, sete rrotulluese, kapakë mekanik, çelësa presioni
si pjesë makinerish, turbokompresorë për makineri, dhe valvula si pjesë makinerish për
ngjeshjen e tokës, ngjeshjen e gazit, shembjen, ajrimin e tokave, konturimin e tokave,
lëvizjen e dheut, pylltari, domethënë prerjen dhe pastrimin e gjetheve dhe fshirjen e tyre, në
rregullimin e territorit, në përkujdesjen e lëndinave, në ngritjen e dheut, në vënien në
lëvizje të mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, në miniera, në humusifikim, në
shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportuese, në veprimtaritë shpuese për
naftën dhe gazin, në prodhimin e energjisë nga motorët me djegie të brendshme dhe nga
gjeneratorët, në pompimin e naftës, në manaxhimin e mbetjeve, dhe në manaxhimin e
bimësisë; çikrikë; motorë për mjete në miniaturë dhe/ose për mjete piste të përcaktuara.
12 Automjete, traktorë, automjete detare dhe aparate për zhvendosje nëpërmjet tokës, ajrit
ose ujit për përdorim në bujqësi, në ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në ajrimin e tokave,
në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në rregullimin e territorit, në
ngritjen e dheut, në vënien në lëvizje të mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, në
heqjen e materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen, në eksplorimin dhe në
prodhimin e naftës dhe të gazit, në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve
transportuese, në gjenerimin e energjisë, në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, në
përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, në manaxhimin e mbetjeve, në ajër dhe
në hapësirë, në veprimtaritë e guroreve, për agregatet dhe çimenton, në manaxhimin e
bimësisë, në transport, në drejtim dhe në mbrojtje; dhe pjesë riparuese, zëvendësuese dhe
pjesë të ripërpunuara për të gjitha mallrat e mësipërme; automjete, aparate për zhvendosje
nëpërmjet tokës, ajrit ose ujit, domethënë, kamionë, kamionë për ngarkesa të rënda jo për
rrugë të shtruara, kamionë me nyjë lëvizëse, kamionë për minierat, kamionë me pirun
ngritës me motor me djegie të brendshme, kamionë me pirun ngritës elektrik, lëvizësa
elektrik paletash, lëvizësa manual paletash, makineri asfaltimi, buldoekskavatorë ngarkimi,
makineri zdruguese, kompresorë, makineri ngarkuese me zinxhirë dhe makineri ngarkuese
për terrene të ndryshme, buldozerë, ekskavatorë me krah, trapanë, makineri për gërmim të
pajisura me kavo dhe ngarkues elektrik, ekskavatorë, makineri që presin pemët dhe
njëkohësisht i kapin ato, makineri pylli, makineri për hapje rruge në pyll, makineri korrëse,
makineri për largimin e qymyrit në veprimtaritë e minierave, ekskavator hidraulik për
miniera, makineri ngarkuese të pajisura me artikulacione kapëse, mbajtësa materialesh,
niveluesa motorik, makineri për shtrimin e tubacioneve, makineri për miksimin e shtresave
asfaltuese, traktorë për përgatitjen e terrenit, traktorë bujqësorë, kombajna, makineri për
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prerjen e kashtës në formë rreshtash që mundëson tharjen e kësaj të fundit, makineri për
kompresimin e kashtës, kositëse me disk dhe përpunuese, kositëse me draper dhe
përpunuese, grumbulluese kashte, makineri të rënda transportuese trungjesh me tërheqje
zvarrë, ekskavatorë ngarkues kompakt me krahë që kthehet në vend nëpërmjet diferencialit,
sisteme transportimi në sipërfaqet e minierave, mbajtësa teleskopikë, ngarkuesa me
zinxhirë, makineri për gërmim të nëndheshëm minerar, makineri minerare të nëndheshme
me krahë të gjatë, sisteme minerare të nëndheshme që krijojnë dhomëza dhe shtyllëza,
buldozerë me rrota, ekskavatorë me rrota, ngarkuesa me rrota, traktorë gërryes me rrota,
ngarkuesa trungjesh, ngarkuesa buldoekskavatorësh; dhe pjesë riparuese, zëvendësuese dhe
pjesë të ripërpunuara për të gjitha mallrat e mësipërme; pjesë strukturore, riparuese dhe
zëvendësuese dhe të ripërpunuara për motorët me djegie të brendshme të të gjitha mjeteve
të mësipërme; rripa transmisioni për mjetet tokësore dhe pjesët e tyre strukturore, riparuese
dhe zëvendësuese; lokomotiva; vagona; motorë me djegie të brendshme për automjetet;
motorë me djegie të brendshme dizel për automjetet tokësore, motorë me djegie të
brendshme të tipit raketë për vënien në lëvizje të automjeteve tokësore; pjesë automjetesh,
domethënë, shina për automjetet tokësore që lëvizin mbi shina; qarqe hidraulik dhe
përshtatësa hidraulik për bashkimin e komponenteve të sistemeve hidraulike tek automjetet;
bori për automjete; pasqyra të pasme; pasqyra anësore për automjete; sedilje dhe rripa
sigurimi për automjete; ndarëse sediljeje, jastëkë sediljesh dhe pushuese krahësh për
sediljet për të gjitha automjetet; mbulesa sediljesh të përshtatura për automjetet; mbulesa
për mbështetëset e kokës për automjetet; frena për automjetet; linja frenimi për automjetet;
kompresorë ajri për frenat për automjetet tokësore; pjesë strukturore të automjeteve
tokësore; aparate hidraulik për tu përdorur në lëvizjen e mjeteve të punës që i bashkohen
automjeteve dhe jo për motorët me djegie të brendshme ose për motorët, domethënë,
transmisione hidraulike, marshe hidraulike, pompa hidraulike, dhe amortizatorë; pjesë dhe
pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme që shiten si një njësi sëbashku me mallrat; pjesë
dhe pajisje për automjetet tokësore, domethënë, motorë me djegie të brendshme, biella për
automjete të ndryshme nga pjesët e motorëve dhe të motorëve me djegie të brendshme,
transmisione për automjete tokësore; pjesë riparimi, dhe zëvendësimi për automjetet
tokësore, domethënë, një linjë e plotë e pjesëve strukturore për kamionët me nyjë lëvizëse,
kamionët për rrugë të shtruara dhe të pashtruara, makineri asfaltimi, buldoekskavatorë
ngarkimi, makineri zdruguese, kompresorë, makineri ngarkuese me zinxhirë, buldozerë,
ekskavatorë me krah, trapanë, makineri për gërmim të pajisura me kavo dhe ngarkues
elektrik, ekskavatorë, makineri që presin pemët dhe njëkohësisht i kapin ato, makineri pylli,
makineri për hapje rruge në pyll, makineri korrëse, ekskavator hidraulik për miniera,
makineri ngarkuese të pajisura me artikulacione kapëse, mbajtësa materialesh, niveluesa
motorik, makineri për shtrimin e tubacioneve, makineri për miksimin e shtresave asfaltuese,
makineri të rënda transportuese trungjesh me tërheqje zvarrë, ekskavatorë ngarkues
kompakt me krahë që kthehet në vend nëpërmjet diferencialit, buldozerë me rrota,
ekskavatorë me rrota për tu përdorur në bujqësi, në ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në
ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në rregullimin e
territorit, në ngritjen e dheut, në vënien në lëvizje të mjeteve detare, në mbajtjen e
materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e naftës dhe të gazit, në
eksplorimin e naftës dhe të gazit dhe në prodhimin e naftës dhe të gazit, në shtrimin e
rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportuese, në gjenerimin e energjisë, në ndërtimin
dhe riparimin e rrugëve, në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, në ndërtimin
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e tuneleve, dhe në manaxhimin e bimësisë; karroca dore; mbulesë ganxhe rimorkimi;
mbrojtëse balte për rrotat; mbajtëse targash; mbulesa mbrojtëse për timona; mbrojtëse dielli
për automjete; biçikleta; triçikla; motorrë te vegjël (skutera); skutera me shtytje (mjet
transporti); pompa ajri (aksesorë automjetesh); bori biçikletash; zile biçikletash; rrota
mbështetëse për biçikleta.

(111) 25702
(151) 24/10/2019
(181) 29/01/2029
(210) KS/M/ 2019/89
(591) E Bardh, e zezë
(300) 75590 03/08/2018 JM
(732) Caterpillar Inc., a corporation of
Delaware 100 N.E. Adams Street, Peoria,
Illinois 61629, US
(740) Abedin Mehmeti (005) - Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, 10 000
Prishtinë/Kosovë

(540)

(511) 7 Makineri, vegla makinerie dhe pjesë shtesë të tyre, motorë, motorë me djegie të
brendshme dhe gjeneratorë (jo për mjete tokësore); komponente bashkuese dhe
transmisioni për makineritë (jo për mjetet tokësore); kompresorë për makineri; gjeneratorë
elektriciteti; pompa për makineri për përdorim në bujqësi, në kompresim, në ndërtim, në
shembje, në ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në
rregullimin e territorit, në ngritjen e dheut, në det, në mbajtjen e materialeve, në heqjen e
materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e vajit dhe të gazit, në eksplorim
dhe prodhim, në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportues, në gjenerimin e
energjisë, në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të
caktuara, në manaxhimin e mbetjeve, në ajër dhe në hapësirë, në veprimtaritë e guroreve,
për agregatet dhe çimenton, në manaxhimin e bimësisë, në transport, në drejtim dhe në
mbrojtje; dhe pjesë riparuese, zëvendësuese dhe pjesë të ripërpunuara për të gjitha mallrat e
mësipërme; makineri, vegla makinerie dhe pjesë shtesë të tyre, motorë, motorë me djegie të
brendshme dhe gjeneratorë (jo për mjete tokësore), komponente bashkuese dhe
transmisioni për makineritë (jo për mjetet tokësore), domethënë, kamionë me nyje lëvizëse,
makineri asfaltimi, buldoekskavatorë ngarkimi, makineri zdruguese, kompresorë, makineri
ngarkuese me zinxhirë dhe makineri ngarkuese për terrene të ndryshme, buldozerë,
ekskavatorë me krah, trapanë, makineri për gërmim të pajisura me kavo dhe ngarkues
elektrik, ekskavatorë, makineri që presin pemët dhe i grumbullojnë, makineri pyjore,
makineri për hapje rruge në pyll, makineri korrëse, makineri për largimin e qymyrit në
veprimtaritë e minierave, ekskavator hidraulik për miniera, makineri ngarkuese të pajisura
me artikulacione kapëse, mbajtësa materialesh, niveluesa motorik, makineri për shtrimin e
tubacioneve, makineri për miksimin e shtresave asfaltuese, traktorë për përgatitjen e
terrenit, makineri të rënda transportuese trungjesh me tërheqje zvarrë, ekskavatorë ngarkues
kompakt me krahë që kthehet në vend nëpërmjet diferencialit, sisteme transporti për
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sipërfaqet e minierave, mbajtësa teleskopikë, ngarkuesa me zinxhirë, makineri për gërmim
të nëndheshëm minerar, makineri minerare të nëndheshme me krahë të gjatë, sisteme
minerare të nëndheshme që krijojnë dhomëza dhe shtyllëza, buldozerë me rrota,
ekskavatorë me rrota, ngarkuesa me rrota, traktorë gërryes me rrota, ngarkuesa trungjesh,
ngarkuesa buldoekskavatorësh, motorë me djegie të brendshme për përdorim në det, motorë
me djegie të brendshme industrial, motorë me djegie të brendshme me naftë për makineri,
motorë me djegie të brendshme hidraulik dhe motorë; gjeneratorë dhe set gjeneratorësh
elektrik, industrial, me naftë, me gaz dhe me gaz natyror; dhe pjesë riparuese, zëvendësuese
dhe pjesë të ripërpunuara për të gjitha mallrat e mësipërme; pjesë shtesa makinerish,
domethënë, trapanë shpues toke (makineri), pjesë buldoekskavatorësh, makinerish për
marrjen e dëngjeve të kashtës me kapje, makinerish për marrjen e dëngjeve të kashtës me
shpim, tehe, fshesa, makinerish për prerjen e barit, kova, makinerish zdruguese, makinerish
për largimin e degëve të pemëve, koka kapëse dhe prerëse, kositëse, pirunë, kanxha, çekiçë,
koka korrëse, krahë mbajtëse për materiale, humusifikuesa, procesorë me shumë veprime,
thërrmuesa, krehëra bujqësorë, gërryerësa, sharra, gërshërë të mëdhaja, seleksionues
silazhi, pastruesa bore me fryrje, pluguesa bore, makineri për shtyrjen e borës, makineri për
largimin e copave të trungjeve, krahë makinerish, plugje dore, makineri hapëse transhesh,
krahë ngarkues, sisteme për transportimin e ujit, vinxha, transportuesa mjetesh të integruar,
dara prerëse, dhe pirunë me paleta të gjitha për sa më lart për lëvizjen e dheut, për ajrimin e
tokës dhe për mbajtjen e materialeve; dhe pjesë riparuese, zëvendësuese dhe pjesë të
ripërpunuara për të gjitha mallrat e mësipërme; pjesë makinerie për tu përdorur në ngjeshje,
në kompresimin e gazit, në shembje, në ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në
lëvizjen e dheut, në pylltari, domethënë prerjen dhe pastrimin e pemëve dhe fshirjen e tyre,
kompresimin, shembjen, ajrimin e tokave, konturimin e tokave, lëvizjen e dheut,
rregullimin e territorit, përkujdesjen e lëndinave, ngritjen e dheut, vënien në lëvizje të
mjeteve detare, mbajtjen e materialeve, në miniera, humusifikim, shtrimin e rrugëve,
shtrimin e tubacioneve transportuese, vënien në lëvizje të veprimeve shpuese për naftë dhe
gaz, prodhimin e energjisë nga motorët me djegie të brendshme dhe nga gjeneratorët,
pompimin e naftës, makineri për hapje tunelesh, manaxhimin e mbetjeve, manaxhimin e
ajrit, hapësirës, dhe bimësisë; unaza vulosëse prej metali për tu përdorur në makineritë
turbo dhe centrifugat; unaza vulosëse prej metali për makineritë që përdoren në bujqësi, në
ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në lëvizjen e
dheut, në pylltari, në rregullimin e territorit, në ngritjen e dheut, vënien në lëvizje të
mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e
naftës dhe të gazit, në eksplorimin e naftës dhe të gazit, në prodhimin e naftës dhe të gazit,
në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportuese, në gjenerimin e energjisë,
në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara,
në hapjen e tuneleve, dhe në manaxhimin e bimësisë; kapakë mbyllës prej metali për
makineri për përdorim në bujqësi, në ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në ajrimin e tokave,
në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në rregullimin e territorit, në
ngritjen e dheut, vënien në lëvizje të mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, në miniera,
në humusifikim, në shpërndarjen e naftës dhe të gazit, në eksplorimin e naftës dhe të gazit,
në prodhimin e naftës dhe të gazit, në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve
transportuese, në gjenerimin e energjisë, në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, në
përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, në hapjen e tuneleve, dhe në manaxhimin
e bimësisë; një linjë e plotë e pjesëve të motorëve me djegie të brendshme për ngarkuesat e
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buldoekskavatorëve, për ekskavatorët ngarkues kompakt me krahë që kthehet në vend
nëpërmjet diferencialit, për makineritë ngarkuese për terrene të ndryshme, për
transportuesat e mjeteve të integruara, për ngarkuesit me rrota, për ekskavatorët me
zinxhirë, për ekskavatorët me rrota, për lopatat e përparme, për mbajtësit teleskopik të
materialeve, për mbajtësit me zinxhirë të materialeve, për mbajtësit me rrota të materialeve,
për traktorët e tipit me zinxhirë, për shtruesit e tubacioneve, për ngarkuesit me zinxhirë, për
ngjeshësit e përpunimit të mbeturinave, për ngjeshësit e dheut, për buldozerët me rrota, për
gërruesit me motor, për traktorët industrial, për traktorët gërryes me rrota, për makineritë që
përdoren në pyll, për makineritë e rënda transportuese trungjesh me tërheqje zvarrë me
zinxhirë, për makineritë e rënda transportuese trungjesh me tërheqje zvarrë me rrota,
makineri me zinxhirë që presin pemët dhe njëkohësisht i kapin ato, makineri me rrota që
presin pemët dhe njëkohësisht i kapin ato, makineri për hapje rruge në pyll, makineri
korrëse me zinxhirë, makineri ngarkuese të pajisura me artikulacione kapëse, ngjeshës dheu
me vibrim, ngjeshës dheu, ngjeshës asfalti me vibrim, ngjeshës pneumatik, makineri
asfaltimi, makineri asfaltimi me zinxhirë, makineri që përdoren për mbushje gjatë shtrimit,
makineri zdruguese, makineri për miksimin e shtresave asfaltuese, makineri për ngritjen
lart të dëngjeve të kashtës, makineri për nivelimin e dheut, ngarkuesa minierash të
nëndheshëm, makineri për mbajtjen e mbetjeve, trapanë shpues toke (makineri), makineri
për mbledhjen e dëngjeve, tehe, fshesa, makineri për prerjen e barit, kova, makina kositëse
për përdorim shtëpiak, pirunë, kanxha, çekiçë, koka korrëse, humusifikuesa, thërrmuesa,
krehëra bujqësorë, gërryerësa, sharra, gërshërë të mëdhaja, seleksionuesa, pastruesa me
fryrje, plugje, makineri për largimin e copave të trungjeve, krahë makinerish, plugje dore,
makineri hapëse transheje, vinxha, dhe sisteme për transportimin e ujit; motorë dhe motorë
me djegie të brendshme me përjashtim të mjeteve tokësore; komponente bashkuese dhe
transmisioni për makineritë me përjashtim të mjeteve tokësore; instrumente bujqësore të
ndryshme nga ato që vihen në punë me dorë, domethënë, makineri për marrjen e dëngjeve
të kashtës me kapje, makineri për marrjen e dëngjeve të kashtës me shpim, humusifikuesa,
krehëra bujqësorë, plugje dore, makineri hapëse transheje për tu përdorur në bujqësi, në
ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në lëvizjen e
dheut, në pylltari, në rregullimin e territorit, në ngritjen e dheut, vënien në lëvizje të
mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e
naftës dhe të gazit, në eksplorimin e naftës dhe të gazit, në prodhimin e naftës dhe të gazit,
në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportuese, në gjenerimin e energjisë,
në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara,
në hapjen e tuneleve, dhe në manaxhimin e bimësisë; komponente bashkuese dhe
transmisioni për makineritë me përjashtim të mjeteve tokësore; valvula që janë pjesë e
makinerive; kandele; filtra ajri dhe gazi si pjesë e makinerive ose e motorëve me djegie të
brendshme për qëllime mekanike; sete për thithjen dhe nxjerrjen e ajrit për motorët me
djegie të brendshme; rregullatorë uji si pjesë e makinerive; filtra vaji; bashkuesa për
makineri; motorino për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme; pompa elektrike;
rripa transmisioni për makina; tehe si pjesë për makineri; pjesë shtesë për automjete,
domethënë, kova kapëse me kanxha për punimin e tokës dhe për objektet e pafiksuara;
injektorë karburanti të motorave me djegie të brendshme; ndarësa uji për motorat me djegie
të brendshme; nxehësa karburanti për motorët me djegie të brendshme; aparate të ajrit të
kondicionuar; alternuesa për automjetet tokësore; kushineta kundër fërkimit për makineritë;
tampona kundër fërkimit për makineritë; pajisje kundër ndotjes për motorët dhe për motorët
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me djegie të brendshme; boshte për makinat; unaza me sfera për kushineta për makineritë,
domethënë, për kamionët me nyjë lëvizëse, kamionët për rrugë të shtruara dhe të
pashtruara, makineritë e asfaltimit, buldoekskavatorët e ngarkimit, makineritë zdruguese,
ngjeshësit, makineritë ngarkuese me zinxhirë, buldozerët, ekskavatorët me krah, trapanët,
lopatat, ekskavatorët, makineritë që presin pemët dhe njëkohësisht i kapin ato, makineri
pylli, makineri për hapje rruge në pyll, makineri korrëse, ekskavator hidraulik për miniera,
makineri ngarkuese të pajisura me artikulacione kapëse, mbajtësa materialesh, niveluesa
motorik, makineri për shtrimin e tubacioneve, makineri për miksimin e shtresave asfaltuese,
makineri të rënda transportuese trungjesh me tërheqje zvarrë, ekskavatorë ngarkues
kompakt me krahë që kthehet në vend nëpërmjet diferencialit, buldozerë me rrota,
ekskavatorë me rrota për përdorim në bujqësi, në ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në
ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në rregullimin e
territorit, në ngritjen e dheut, vënien në lëvizje të mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve,
në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e naftës dhe të gazit, në eksplorimin e naftës
dhe të gazit, në prodhimin e naftës dhe të gazit, në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e
tubacioneve transportuese, në gjenerimin e energjisë, në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve,
në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, në hapjen e tuneleve, dhe në
manaxhimin e bimësisë; mbajtëse kushinetash për makineri; kushineta makinerish; linja
frenimi për makineri të ndryshme nga ato për automjetet; pjesë të frenave për makineri të
ndryshme nga ato për automjetet; ferrota për makineri të ndryshme nga ato për automjetet;
karburatorë; makineri me ajër të kompresuar; pompa me ajër të kompresuar; biella për
makineri; motorë dhe motorë me djegie të brendshme; kabllo kontrolluese si pjesë të
makinerive, të motorëve me djegie të brendshme, ose të motorëve; gjeneratorë për
energjinë elektrike; koka cilindri për motorët me djegie të brendshme; cilindra për
makineri; cilindra për motorët dhe për motorët me djegie të brendshme; punto trapani
qendrore që janë pjesë e makinerive; koka trapani që janë pjesë e makinerive; trapanë
elektrik; rripa transmisioni gjeneratori elektrik me dizel, me gaz, dhe me gaz natyror;
gjeneratorë elektrik, me dizel, me gaz, dhe me gaz natyror; rripa transmisioni për motorët
dhe për motorët me djegie të brendshme; ventiluese për motorët dhe për motorët me djegie
të brendshme; aparate për transferimin e karburantit për motorët me djegie të brendshme,
domethënë pompa karburanti; ingranazhe transmisioni për makineri, të ndryshme nga ato
për mjetet tokësore; sisteme mbrojtëse si pjesë e makinerive; çekiçë si pjesë e makinerive;
çekiçë hidraulik; pompa lubrifikimi; lubrifikues që janë pjesë e makinerive; rrota volantësh
makinerish; pistona për motorë; pulexho që janë pjesë e makinerive; pompa elektrike;
ingranazhe reduktimi të ndryshme nga ato për mjetet tokësore; bashkuese boshti për
makineri; kushineta për boshte transmisioni që janë pjesë e makinerive; kompresorë fryrjeje
për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme; turbokompresorë për motorë dhe për
motorë me djegie të brendshme; zinxhirë transmisioni dhe boshte, të ndryshme nga ato për
mjetet tokësore; turbokompresorë; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme që
shiten si një njësi sëbashku me mallrat; pjesë mekanike për motorët me djegie të brendshme
për mjete tokësore, për makineri bujqësore, dhe për makineritë për punimin e tokës,
domethënë, motorino, gjeneratorë të rrymës alternative, pistonë, koka cilindri për motora,
pjesë të sistemeve të ftohjes domethënë, pompa uji për mjetet tokësore, pompa uji për tu
përdorur për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme, ftohësa vaji për motorët me
djegie të brendshme, radiatorë, shkëmbyes të nxehtësisë për motorë dhe për motorë me
djegie të brendshme dhe ventilatorë për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme,
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turbokompresorë, pjesë të sistemeve lubrifikuese domethënë, pompa vaji për mjetet
tokësore, pompa vaji për tu përdorur për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme,
kapakë të motorëve me djegie të brendshme metalike dhe jo metalike, rondele për motorë
me djegie të brendshme metalike dhe jo metalike për automjete, rondele për motorët me
djegie të brendshme, bashkuese boshti për makineri, ingranazhe për makineri, ingranazhe
për motorë me djegie të brendshme për makineri, boshte për motorë me djegie të
brendshme, kompresorë ajri, dhe pulexha; boshte me gunga për motorët me djegie të
brendshme, shufra me gunga për motorët me djegie të brendshme, kushineta për motorë me
djegie të brendshme; marmita për motorë dhe për motorë me djegie të brendshme; kapakë
marmitash për motorët me djegie të brendshme; silenciatorë marmitash për motorët me
djegie të brendshme; radiatorë dhe kapakë radiatorësh për automjetet; tuba shkarkimi për
motorët me djegie të brendshme; gjeneratorë të energjisë elektrike, kompresorë, dhe pompa
si pjesë të makinerive, të motorëve, dhe të motorëve me djegie të brendshme, dhe pjesët e
tyre, për tu përdorur në bujqësi, në ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në ajrimin e tokave,
në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në rregullimin e territorit, në
përkujdesjen e lëndinave, në ngritjen e dheut, në vënien në lëvizje të mjeteve detare, në
mbajtjen e materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e naftës dhe të gazit,
në eksplorimin e naftës dhe të gazit, në prodhimin e naftës dhe të gazit, në shtrimin e
rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportuese, në gjenerimin e energjisë, në ndërtimin
dhe riparimin e rrugëve, në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, në hapjen e
tuneleve, në manaxhimin e mbetjeve, dhe në manaxhimin e bimësisë; kushineta; pulexha,
shufra me gunga, boshte me gunga, koka cilindrash, filtra për motorë dhe për motorë me
djegie të brendshme, shasi, injektorë karburanti, rondele metalike për motorë me djegie të
brendshme për automjete, këmisha cilindri, motorë elektrik, pompa elektrike, unaza pistoni,
biella për motorë me djegie të brendshme, sete rrotulluese, kapakë mekanik, çelësa presioni
si pjesë makinerish, turbokompresorë për makineri, dhe valvula si pjesë makinerish për
ngjeshjen e tokës, ngjeshjen e gazit, shembjen, ajrimin e tokave, konturimin e tokave,
lëvizjen e dheut, pylltari, domethënë prerjen dhe pastrimin e gjetheve dhe fshirjen e tyre, në
rregullimin e territorit, në përkujdesjen e lëndinave, në ngritjen e dheut, në vënien në
lëvizje të mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, në miniera, në humusifikim, në
shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportuese, në veprimtaritë shpuese për
naftën dhe gazin, në prodhimin e energjisë nga motorët me djegie të brendshme dhe nga
gjeneratorët, në pompimin e naftës, në manaxhimin e mbetjeve, dhe në manaxhimin e
bimësisë; çikrikë; motorë për mjete në miniaturë dhe/ose për mjete piste të përcaktuara.
12 Automjete, traktorë, automjete detare dhe aparate për zhvendosje nëpërmjet tokës, ajrit
ose ujit për përdorim në bujqësi, në ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në ajrimin e tokave,
në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në rregullimin e territorit, në
ngritjen e dheut, në vënien në lëvizje të mjeteve detare, në mbajtjen e materialeve, në
heqjen e materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen, në eksplorimin dhe në
prodhimin e naftës dhe të gazit, në shtrimin e rrugëve, në shtrimin e tubacioneve
transportuese, në gjenerimin e energjisë, në ndërtimin dhe riparimin e rrugëve, në
përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, në manaxhimin e mbetjeve, në ajër dhe
në hapësirë, në veprimtaritë e guroreve, për agregatet dhe çimenton, në manaxhimin e
bimësisë, në transport, në drejtim dhe në mbrojtje; dhe pjesë riparuese, zëvendësuese dhe
pjesë të ripërpunuara për të gjitha mallrat e mësipërme; automjete, aparate për zhvendosje
nëpërmjet tokës, ajrit ose ujit, domethënë, kamionë, kamionë për ngarkesa të rënda jo për
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rrugë të shtruara, kamionë me nyjë lëvizëse, kamionë për minierat, kamionë me pirun
ngritës me motor me djegie të brendshme, kamionë me pirun ngritës elektrik, lëvizësa
elektrik paletash, lëvizësa manual paletash, makineri asfaltimi, buldoekskavatorë ngarkimi,
makineri zdruguese, kompresorë, makineri ngarkuese me zinxhirë dhe makineri ngarkuese
për terrene të ndryshme, buldozerë, ekskavatorë me krah, trapanë, makineri për gërmim të
pajisura me kavo dhe ngarkues elektrik, ekskavatorë, makineri që presin pemët dhe
njëkohësisht i kapin ato, makineri pylli, makineri për hapje rruge në pyll, makineri korrëse,
makineri për largimin e qymyrit në veprimtaritë e minierave, ekskavator hidraulik për
miniera, makineri ngarkuese të pajisura me artikulacione kapëse, mbajtësa materialesh,
niveluesa motorik, makineri për shtrimin e tubacioneve, makineri për miksimin e shtresave
asfaltuese, traktorë për përgatitjen e terrenit, traktorë bujqësorë, kombajna, makineri për
prerjen e kashtës në formë rreshtash që mundëson tharjen e kësaj të fundit, makineri për
kompresimin e kashtës, kositëse me disk dhe përpunuese, kositëse me draper dhe
përpunuese, grumbulluese kashte, makineri të rënda transportuese trungjesh me tërheqje
zvarrë, ekskavatorë ngarkues kompakt me krahë që kthehet në vend nëpërmjet diferencialit,
sisteme transportimi në sipërfaqet e minierave, mbajtësa teleskopikë, ngarkuesa me
zinxhirë, makineri për gërmim të nëndheshëm minerar, makineri minerare të nëndheshme
me krahë të gjatë, sisteme minerare të nëndheshme që krijojnë dhomëza dhe shtyllëza,
buldozerë me rrota, ekskavatorë me rrota, ngarkuesa me rrota, traktorë gërryes me rrota,
ngarkuesa trungjesh, ngarkuesa buldoekskavatorësh; dhe pjesë riparuese, zëvendësuese dhe
pjesë të ripërpunuara për të gjitha mallrat e mësipërme; pjesë strukturore, riparuese dhe
zëvendësuese dhe të ripërpunuara për motorët me djegie të brendshme të të gjitha mjeteve
të mësipërme; rripa transmisioni për mjetet tokësore dhe pjesët e tyre strukturore, riparuese
dhe zëvendësuese; lokomotiva; vagona; motorë me djegie të brendshme për automjetet;
motorë me djegie të brendshme dizel për automjetet tokësore, motorë me djegie të
brendshme të tipit raketë për vënien në lëvizje të automjeteve tokësore; pjesë automjetesh,
domethënë, shina për automjetet tokësore që lëvizin mbi shina; qarqe hidraulik dhe
përshtatësa hidraulik për bashkimin e komponenteve të sistemeve hidraulike tek automjetet;
bori për automjete; pasqyra të pasme; pasqyra anësore për automjete; sedilje dhe rripa
sigurimi për automjete; ndarëse sediljeje, jastëkë sediljesh dhe pushuese krahësh për
sediljet për të gjitha automjetet; mbulesa sediljesh të përshtatura për automjetet; mbulesa
për mbështetëset e kokës për automjetet; frena për automjetet; linja frenimi për automjetet;
kompresorë ajri për frenat për automjetet tokësore; pjesë strukturore të automjeteve
tokësore; aparate hidraulik për tu përdorur në lëvizjen e mjeteve të punës që i bashkohen
automjeteve dhe jo për motorët me djegie të brendshme ose për motorët, domethënë,
transmisione hidraulike, marshe hidraulike, pompa hidraulike, dhe amortizatorë; pjesë dhe
pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme që shiten si një njësi sëbashku me mallrat; pjesë
dhe pajisje për automjetet tokësore, domethënë, motorë me djegie të brendshme, biella për
automjete të ndryshme nga pjesët e motorëve dhe të motorëve me djegie të brendshme,
transmisione për automjete tokësore; pjesë riparimi, dhe zëvendësimi për automjetet
tokësore, domethënë, një linjë e plotë e pjesëve strukturore për kamionët me nyjë lëvizëse,
kamionët për rrugë të shtruara dhe të pashtruara, makineri asfaltimi, buldoekskavatorë
ngarkimi, makineri zdruguese, kompresorë, makineri ngarkuese me zinxhirë, buldozerë,
ekskavatorë me krah, trapanë, makineri për gërmim të pajisura me kavo dhe ngarkues
elektrik, ekskavatorë, makineri që presin pemët dhe njëkohësisht i kapin ato, makineri pylli,
makineri për hapje rruge në pyll, makineri korrëse, ekskavator hidraulik për miniera,
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makineri ngarkuese të pajisura me artikulacione kapëse, mbajtësa materialesh, niveluesa
motorik, makineri për shtrimin e tubacioneve, makineri për miksimin e shtresave asfaltuese,
makineri të rënda transportuese trungjesh me tërheqje zvarrë, ekskavatorë ngarkues
kompakt me krahë që kthehet në vend nëpërmjet diferencialit, buldozerë me rrota,
ekskavatorë me rrota për tu përdorur në bujqësi, në ngjeshje, në ndërtim, në shembje, në
ajrimin e tokave, në konturimin e tokave, në lëvizjen e dheut, në pylltari, në rregullimin e
territorit, në ngritjen e dheut, në vënien në lëvizje të mjeteve detare, në mbajtjen e
materialeve, në miniera, në humusifikim, në shpërndarjen e naftës dhe të gazit, në
eksplorimin e naftës dhe të gazit dhe në prodhimin e naftës dhe të gazit, në shtrimin e
rrugëve, në shtrimin e tubacioneve transportuese, në gjenerimin e energjisë, në ndërtimin
dhe riparimin e rrugëve, në përgatitjen dhe rihabilitimin e zonave të caktuara, në ndërtimin
e tuneleve, dhe në manaxhimin e bimësisë; karroca dore; mbulesë ganxhe rimorkimi;
mbrojtëse balte për rrotat; mbajtëse targash; mbulesa mbrojtëse për timona; mbrojtëse dielli
për automjete; biçikleta; triçikla; motorrë te vegjël (skutera); skutera me shtytje (mjet
transporti); pompa ajri (aksesorë automjetesh); bori biçikletash; zile biçikletash; rrota
mbështetëse për biçikleta.

(111) 25480
(151) 11/10/2019
(181) 30/01/2029
(210) KS/M/ 2019/90
(732) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250
64293 Darmstadt, DE
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540) KIZZU

(511) 5 Preparate farmaceutike.
10 Aparate dhe instrumente medicinale.

(111) 25871
(151) 20/11/2019
(181) 30/01/2029
(210) KS/M/ 2019/91
(732) Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf
, DE
(740) Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C"
Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë
Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5,
Prishtinë

(540) COLOR AKTIV
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(511) 3 Preparate zbardhimi për përdorim në lavanderi; substanca pastrimi për përdorim
në lavanderi; agensa pë shpërlarje për përdorim në lavanderi; agensa për shpërlarje të
enëve; preparate për heqjen e njollave; preparate për pastrim, llustrim, pastrim dhe
gërryerje; preparate zbardhuese për qëllime shtëpijake; agensa pastrimi për qëllime
shtëpijake; hjekës i njollave; sapuna jo-medicinal për perdorim shtëpijak; parfumeri; vajra
esenciale
5 Agensa dezodorues dhe dezinfektimi, pos për njerëz dhe kafshë;freskues të ajrit dhe
pastrues (dezodorant) të ajrit.
11 Toptha notues të rezervoarit të ujit të tualetit; distributor të dezinfektantëve për tualet;
bombole shpërndarëse të dezinfektantit për tualet.
21 Sfungjerë; brusha (pos brushave të ngjyrave); lecka pastrimi; artikuj për qëllime
pastrimi; artikuj pastrimi të cilët operojnë me dorë; bombole spërkatëse për agjentët e
pastrimit sanitar, desinfektant dhe freskues të ajrit

(111)
(151)
(181)
(210)
(591)
(732)
KS

25648
18/10/2019
30/01/2029
KS/M/ 2019/92
Kalter, E zeze, E Bardhe
Begish Imeri Fsh. Zajqec, Kamenice,

(540)

(511) 32 Birrat;ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike;pije
frutash dhe lëng frutash;shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve
freskuese

(111) 25908
(151) 22/11/2019
(181) 31/01/2029
(210) KS/M/ 2019/93
(732) C.F.E.B. SISLEY 3, avenue de
Friedland 75008 PARIS , FR
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540) HAIR RITUEL BY SISLEY
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(511) 3 Shamponë, kondicioner për flokë, maska për flokë, serume për kujdes ndaj
flokëve, vajra për flokë, sprej për flokë.

(111) 25909
(151) 22/11/2019
(181) 31/01/2029
(210) KS/M/ 2019/94
(732) C.F.E.B. SISLEY 3, avenue de
Friedland 75008 PARIS, FR
(740) Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C"
Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë
Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5,
Prishtinë

(540) SISLEY

(511) 3 Parfumeri, sapuna, dezodorant personal, vajra esenciale, kozmetikë duke përfshirë
edhe preparate për kujdesin ndaj lëkurës, preparate për kujdesin ndaj flokëve, make-up,
kremëra për djellosje (rrezitje ne diell).

(111) 25654
(151) 18/10/2019
(181) 01/02/2029
(210) KS/M/ 2019/95
(591) E gjelbër, e bardhë.
(732) Nufarm Australia Limited 103 Pipe
Road Laverton North Victoria 3026, AU
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 1 Fertilizues; kimikate që përdoren në bujqësi, kopshtari dhe pylltari, pos për
fungicide, herbicide, insecticide dhe parasticidë; Shtesa kimike të fungicideve dhe
insecticideve; regullatorë të ritjes së bimëve; elementë për qëllime gjurmësh për përdorim
në bujqësi dhe kopshtari; preparate enzimesh për qëllime industrial dhe bujqëore; preparate
kimike për trajtim të farërave; preparate për kondicionim të tokës; substance për ruajtjen
(konservim) e farërave; gjene farërash për prodhim bujqësor; preparate bakteriale të
ndryshëm nga ato përdorim mjeksor dhe veterinar; defoliantë; preparate diagnostifikues të
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ndryshëm nga ato për qëllime mjeksore ose veterinare.
5 Pesticide, fungicide, herbicide, insekticide, biocide, nematicide dhe parasticide; algicide
për qëllime bujqësore; rodenticide; preparate për eliminimin e kërmijve; preparate për
shkatrimin e mykut; regullatorë të ritjes së insekteve për qëllime bujqësore; ilaç kundër
insekteve; mikrobicide për qëllime bujqësore; preparate për sterilizim të tokës.

(111) 25784
(151) 08/11/2019
(181) 01/02/2029
(210) KS/M/ 2019/96
(732) Henkel Corporation 1 Henkel Way
Rocky Hill, Connecticut 06067, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) ALTERNA

(511) 3 ,,Preparate jo-mjekësore për kujdes ndaj flokëve; si shampo dhe kondicioner,
solucione, solucione për ngjyrosjen e flokëve, preparate për stilimin e flokëve, si stilim dhe
vendosje të losioneve, xhel, shkumë, sprej, hidratues dhe shpërlarës; preparate kozmetike
për duar dhe trup si krema dhe krema për rrezitje të lëkurës dhe trupit; losione për trup;
losione për fytyrë".

(111) 25505
(151) 14/10/2019
(181) 01/02/2029
(210) KS/M/ 2019/97
(591) kaltërt e lehtë, bardhë, kuqe, hiri
(300) 3328565 01/08/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London, WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 34 Cigare; duhan, i pa përpunuar ose i fabrikuar; duhan për nuhatje (snuff); filter
duhani për përtypje pa duhan (snus); pështjelle duhanin tuaj; tub duhani; produkte duhani;
zëvendësues duhani (jo per qëllime mjeksore); puro; puro të holla (cigarillos); shkrepsa;
çibritë; artikuj për duhanpirës; letër për duhan, tuba për cigare, filtera për cigare; aparat
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xhepi për mbështjelljen e cigareve; makinë e vogël dore për injektimin e duhanit në tubat e
letrës; cigare elektronike; lëng për cigaret elektronike; produkte duhani për qëllime për të
ngrohur.

(111) 25786
(151) 08/11/2019
(181) 04/02/2029
(210) KS/M/ 2019/99
(732) Stussy, Inc. 17426 Daimler Street,
Irvine, California, 92614 , US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) STUSSY

(511) 25 "Kostume banjo, rripa, bluza, pallto, fustana; mbathje për këmbë; dorëza;
mbathje për kokë; si kapele, kapele me kasketë, sheshirë, shall, kasketë, qorape, xhaketa,
bluza, pantollona; veshje kundër shiut; shalla, fanella, pantollona të shkurtër, funda; qorape;
shirita kundër djersitjes; pantollona kundër djersitjes, bluza kundër djersitjes, kostume
kundër djersitjes; kostume për not; fanella; bluza; veshje të brendshme; jelekë; xhaketa
rezistente ndaj erës; rrip dore ".

(111) 25507
(151) 14/10/2019
(181) 04/02/2029
(210) KS/M/ 2019/100
(591) Portokalli, e bardhë, e zezë, e gjelber.
(732) Privredno društvo za eksploataciju
mineralne vode i proizvodnju pića ‘’Knjaz
Miloš’’ a.d. Aranđelovac Južna industrijska
zona bb, 34300 Aranđelovac, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 25 Këpucë, veshje, kapela per kokë
32 Birra; ujë mineral dhe i gazuar dhe pijet tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje
frutash; shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.
33 Pije alkoolike (përveç birrës).
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(111) 25498
(151) 11/10/2019
(181) 04/02/2029
(210) KS/M/ 2019/103
(732) Heliks SOLULLARI Farke,Rruga
Nacinale Tirane Elbasan,Qenddra Tregtare
TEG, AL
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 18 Baule,valixhe, Çanta udhetimi,kuti udhetimi,Çanta nate, Çanta shpine; Çanta
dore;torba; Çanta per mbremje;portofola grash;canta plazhi; Çanta kozmetike;canta brezi;
canta palestre; canta sportive; Çanta shkolle; Çanta librash; Çanta shpine; Çanta shkolle;
Çanta pune; Çanta per dokumenta; portofola;kuleta;mbajtese celesash lekure;
Çadra;bastune
25 Bluze me menget e shkurtra;dorashka;funde;kepuce;fustane;jeleke;gezofe
(veshje),kanatjere,kapardina,kapele,kemisha,kepce kostume,kostumeballosh me
maska,kostume banjoje,pallto,pantallona,pardesy,pelerina,pelice,rripa mesi
(veshje),shalle,triko,vello (veshje),
veshje ceremoniale dhe cyrtare, veshje lekure,veshje intime lekure,veshje
plazhi,xhaaketa,kapele

(111) 25867
(151) 19/11/2019
(181) 04/02/2029
(210) KS/M/ 2019/104
(591) Portokalli, e bardhë, e zez ë, e gjelber,
e kuqe.
(732) Privredno društvo za eksploataciju
mineralne vode i proizvodnju pića ‘’Knjaz
Miloš’’ a.d. Aranđelovac Južna industrijska
zona bb, 34300 Aranđelovac, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 25 Këpucë, veshje, kapela per kokë
32 Birra; ujë mineral dhe i gazuar dhe pijet tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje
frutash; shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.
33 Pije alkoolike (përveç birrës).

(111) 25828
(151) 13/11/2019
(181) 05/02/2029
(210) KS/M/ 2019/105
(591) E zezë, e bardhë
(732) FRUCTAL Živilska industrija d.o.o.
Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, SI , SI
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 29 Qumështi; produktet e qumështit; produktet e qumështit dhe desertët që
përmbajnë fruta; përzierjet e qumështit dhe produktet e qumështit që përmbajnë fruta, pije
frutash dhe / ose lëngje frutash; pemët dhe perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të
ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; salcat e frutave; Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e
gjahut; ekstraktet e mishit; vezë; vajra dhe yndyrna ushqimore.
30 Çaj i ftohtë; çaj i ftohtë me shtojcë të shurupit të frutave te shtuar; pijet me bazë të çajit
të ftohtë; çaji; pije me bazë çaji; çaj i frutave; çaj i perimeve; pije me bazë çokollate; kafe,
kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; mielli dhe përgatitjet e bëra prej
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akujt; mjalta, melasë për ushqim, shurupet;
tharmi; pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat) dhe erëzat; akulli për
freskim; budingët; pijet me bazë soje; çokollata dhe produktet me bazë çokollate; kafe e
ftohtë; desertët e ftohtë.
32 Pije energjike; Pijet energjike, që nuk përfshihen në klasat tjera; Pije frutash; Lëng
frutash; Nektarët; Pije jo alkoolike; Shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije; Uji i
tryezës; Ujë i pijshëm; Uji i gazuar; Uje i burimit; Ujë mineral [pije]; ujë soda i gazuar;
Limonadat; Pije me aromë të bazuar në ujë mineral dhe fruta ose ekstrakte frutash; Birrat;
Përzierjet e birrave dhe pijeve jo-alkolike; Pije frutash dhe/ose lëngje frutash me qumësht,
produkte qumështi ose desertë qumështi; Pije dhe lëngje perimesh; Pije jo-alkoolike të
perimeve ose pije me perime; Pijet e fermentuara jo alkoolike.
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(111) 25427
(151) 09/10/2019
(181) 05/02/2029
(210) KS/M/ 2019/106
(591) E kalter, e zezë
(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)

(511) 5 Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; Preparate sanitare për qëllime
mjekësore; Ushqime dietetike dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose
veterinar, ushqim për bebe; Shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplast, materialet për
fashim; Materiale për mbushjen edhëmbëve, dyll dentar; dezinfektuesit; Preparatet për
shkatërrimin e parazitëve; Fungicide, herbicide.

(111) 25758
(151) 29/10/2019
(181) 05/02/2029
(210) KS/M/ 2019/107
(732) Ms. Isabel CASTELO D’ORTEGA Y
CORTES Modesto Lafuente, 37 - 39
28003 Madrid / , ES
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 36 Sigurime; konsultim dhe informim lidhur me sigurimet; sherbime të sigurimeve
dhe tarifa/komision të sigurimeve: aranzhimi dhe nënshkrimi i sigurimit; vlerësim dhe
përpunimi i kërkesave të sigurimit; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e
pasurive të patundshme.

(111) 25730
(151) 25/10/2019
(181) 06/02/2029
(210) KS/M/ 2019/108
(732) Jysk A/S Sødalsparken 18,
8220 Brabrand, DK
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC

(540) WELLPUR
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo
(511) 20 “Mobilje, pasqyra, korniza për fotografi; Mobilje për kopsht; Mobilje për fëmijë;
Krevate; Bazat e krevateve; Kreu i krevateve; Krevate uji, jo për qëllime medicinale;
Dyshekë; Dyshek kryesor; Jastëka dysheku; Dyshekë ajri, jo për qëllime medicinale;
Jastekë; Mbështetëse; Mbështetësë jastëk; Jastëk për ulëse; Jastëk kopshti; Jastëk ajri, jo
për qëllime medicinale; Grila të brendshme dritaresh dhe pajisje për perde dhe grila të
brendshme; Grila të brendshme të blinduara; Grila dhe perde nga druri; Grepa për perde;
Unaza për perde; Shkop për perde; Shufër për perde; Tabaka, jo nga metali; Tabaka dhe
shportë nga druri, jot ë përfshirë në klasat e tjera; Arka, jo nga metali, dhe kuti për
magazinim; Shporta, jo nga metali; Shporta buke, Konteiner paketimi nga plastika;
Figurina dhe punime arti nga druri, dylli, suva apo plastika; Doreza për dyer, dollapë dhe
sirtarë, jo nga metali; Doreza, jo nga metali, për veshje dhe tekstil; Doreza për varjen e
palltove, jo nga metalu; Rafte librarie dhe rafte për magazinim; Rafte revistash; Dërrasë
varëse për varjen e celsave, sirtar celsash dhe kuti celsash; Hasër dyersh nga druri; Hasër
druri për banjo; Konteiner, jo nga metali, për magazinim apo transport; Kockë e
papërpunuar apo gjysëm-e punuar, bori, kocka balenash apo sedef; Guaska; Argjilë e
bardhë; Qelibar i verdhë.”
24 “Tekstil dhe zëvendësues tekstili; pëlhurë liri për përdorim shtëpiak; pëlhurë liri për
kuzhinë dhe tavolinë; Perde nga tekstili ose plastika; Perde dushi nga tekstili apo plastika;
Grila nga tekstili; Mbulesa krevati dhe tavolinash; Mbulesë hasër; Shtresë jorgani për
krevat; Pëlhurë tapicerie; Mbulesa mobiljesh nga tekstili; Mbulesa mobiljesh nga plastika;
Materiale plastike (zëvendësues për pëlhurë); Peshqirë nga tekstiki; Pëlhurë liri për krevat;
rroba për krevat dhe batanije; Carcafë nga tekstuili; Mbulesë; Jorgan me pupla [mbulesë
krevati]; Jorgan me pupla [mbulesë krevati] me pupla të patës; Jorgan me pupla [mbulesë
krevati] me mbushje poshtë të puplave të patës; Mbulesa për jarganët, mbulesat përfundi
dhe jastëk; Këllëf jastaku; Jorgan kontinental; Qilim udhëtimi (batanije për këmbë).

(111) 25731
(151) 25/10/2019
(181) 06/02/2029
(210) KS/M/ 2019/109
(732) Jysk A/S Sødalsparken 18,
8220 Brabrand, DK
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) JUTLANDIA

(511) 20 “Mobilje, pasqyra, korniza për fotografi; Mobilje për kopsht; Mobilje për fëmijë;
Krevate; Bazat e krevateve; Kreu i krevateve; Krevate uji, jo për qëllime medicinale;
Dyshekë; Dyshek kryesor; Jastëka dysheku; Dyshekë ajri, jo për qëllime medicinale;
Jastekë; Mbështetëse; Mbështetësë jastëk; Jastëk për ulëse; Jastëk kopshti; Jastëk ajri, jo
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për qëllime medicinale; Grila të brendshme dritaresh dhe pajisje për perde dhe grila të
brendshme; Grila të brendshme të blinduara; Grila dhe perde nga druri; Grepa për perde;
Unaza për perde; Shkop për perde; Shufër për perde; Tabaka, jo nga metali; Tabaka dhe
shportë nga druri, jot ë përfshirë në klasat e tjera; Arka, jo nga metali, dhe kuti për
magazinim; Shporta, jo nga metali; Shporta buke, Konteiner paketimi nga plastika;
Figurina dhe punime arti nga druri, dylli, suva apo plastika; Doreza për dyer, dollapë dhe
sirtarë, jo nga metali; Doreza, jo nga metali, për veshje dhe tekstil; Doreza për varjen e
palltove, jo nga metalu; Rafte librarie dhe rafte për magazinim; Rafte revistash; Dërrasë
varëse për varjen e celsave, sirtar celsash dhe kuti celsash; Hasër dyersh nga druri; Hasër
druri për banjo; Konteiner, jo nga metali, për magazinim apo transport; Kockë e
papërpunuar apo gjysëm-e punuar, bori, kocka balenash apo sedef; Guaska; Argjilë e
bardhë; Qelibar i verdhë.”
24 “Tekstil dhe zëvendësues tekstili; pëlhurë liri për përdorim shtëpiak; pëlhurë liri për
kuzhinë dhe tavolinë; Perde nga tekstili ose plastika; Perde dushi nga tekstili apo plastika;
Grila nga tekstili; Mbulesa krevati dhe tavolinash; Mbulesë hasër; Shtresë jorgani për
krevat; Pëlhurë tapicerie; Mbulesa mobiljesh nga tekstili; Mbulesa mobiljesh nga plastika;
Materiale plastike (zëvendësues për pëlhurë); Peshqirë nga tekstiki; Pëlhurë liri për krevat;
rroba për krevat dhe batanije; Carcafë nga tekstuili; Mbulesë; Jorgan me pupla [mbulesë
krevati]; Jorgan me pupla [mbulesë krevati] me pupla të patës; Jorgan me pupla [mbulesë
krevati] me mbushje poshtë të puplave të patës; Mbulesa për jarganët, mbulesat përfundi
dhe jastëk; Këllëf jastaku; Jorgan kontinental; Qilim udhëtimi (batanije për këmbë).

(111) 25734
(151) 25/10/2019
(181) 06/02/2029
(210) KS/M/ 2019/110
(732) Jysk A/S Sødalsparken 18,
8220 Brabrand, DK
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) KRONBORG

(511) 20 “Mobilje, pasqyra, korniza për fotografi; Dyshekë; Dyshek kryesor; Jastëka
dysheku; Dyshekë ajri, jo për qëllime medicinale; Jastekë; Mbështetësë jastëk; Jastëk për
ulëse; Jastëk kopshti; Jastëk ajri, jo për qëllime medicinale; Grila të brendshme dritaresh
dhe pajisje për perde dhe grila të brendshme; Grila të brendshme të blinduara; Grila dhe
perde nga druri; Grepa për perde; Unaza për perde; Shkop për perde; Shufër për perde;
Tabaka, jo nga metali; Tabaka dhe shportë nga druri, jo të përfshirë në klasat e tjera; Arka,
jo nga metali, dhe kuti për magazinim; Shporta, jo nga metali; Shporta buke, Konteiner
paketimi nga plastika; Figurina dhe punime arti nga druri, dylli, suva apo plastika; Doreza
për dyer, dollapë dhe sirtarë, jo nga metali; Doreza, jo nga metali, për veshje dhe tekstil;
Doreza për varjen e palltove, jo nga metali; Rafte librarie dhe rafte për magazinim; Rafte
revistash; Dërrasë varëse për varjen e celsave, sirtar celsash dhe kuti celsash; Hasër dyersh
nga druri; Hasër druri për banjo; Konteiner, jo nga metali, për magazinim apo transport;
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Kockë e papërpunuar apo gjysëm-e punuar, bori, kocka balenash apo sedef; Guaska;
Argjilë e bardhë; Qelibar i verdhë.”
24 “Tekstil dhe mallërash tekstili, jo të përfishira në klasat e tjera; mbulesa krevati dhe
tavolinash; veshje krevati dhe batanije; peshqir për duar; peshir dushi; carcafë; perde dhushi
nga tekstili apo plastika; rroba të pastruara; Pëlhurë liri për përdorim shtëpiak; pëlhurë
kuzhine dhe tavoline; Perde nga tekstili apo plastika; Perde dushi nga tekstili apo plastika;
Grila nga tekstili; Mbulesa krevati dhe tavoline; Mbulesë dysheku; Shtresë jorgani për
krevat; Pëlhurë tapicerie; Mbulesa mobiljesh nga tekstili; Material plastike (zëvendësues
për tekstil); Peshqirë nga tekstili; Pëlhurë liri për krevat; Shtroja dhe batanije për krevat;
Carcafë nga tekstili; Mbulesa; Jorgan me pupla [mbulesë krevati]; Jorgan me pupla
[mbulesë krevati] me pupla të patës; Jorgan me pupla [mbulesë krevati] me mbushje poshtë
të puplave të patës; Mbulesa për jarganët, mbulesat përfundi dhe jastëk; Këllëf jastaku;
Jorgan kontinental; Qilim udhëtimi (batanije për këmbë).”
25 “Veshje, mbathje, mbulesa për kokë; Mantel që vishet pas dushit (bath robes); pantofla
dushi.”

(111) 25735
(151) 25/10/2019
(181) 06/02/2029
(210) KS/M/ 2019/111
(732) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino California, 95014, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) APPLE TV

(511) 9 “Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë;
kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil;
telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të
dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të
rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë
qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike,
dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike
dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për
dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera
dixhitale, ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të
aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave
elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin
dhe kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike për kompjuterë, pajisjeve mobile,
telefona mobil, orave të mënçura (smartuaç); syzeve të mënçura, pajisjeve që mund të
vishen, kufjeve, dëgjueset për vesh, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e
video pllejerëve si dhe incizues, sistemeve të kinemasë në shtëpi, dhe sistemeve të
argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat kompjuterike;
përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale;
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pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje
elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura,
kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje
periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje
elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, kuti instalimi dhe audio e video
pllejerë si dhe incizues; identifikues biometric dhe aparate autenciteti; matës të shpejtësisë;
matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës;
pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes;
monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë,
telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të
mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti për instalim (setap boks) dhe audio e video
pllejerë si dhe incizues; ekrane virtuale dhe për rritjen e realitetit; syze, kontrollorë dhe
kufje; tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve
(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e
tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio
përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe
njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të
televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio
transmetues dhe pranues; përdorues i ndërfaqeve për kompjuterët dhe pajisje elektronike
brenda automjeteve motorike, kryesisht panelët elektronik të kontrollit, ekraneve, ekraneve
me prekje (touchscreen), kontrollimin nga larg, stacionet e sjelljes (docking stations),
konektorë, ndalues, dhe kontrollimin e aktivizimit-të zërit; sisteme të pozicionimit global
(pajisje GPS); aparate navigimi; aparate navigimi për automjete [për kompjuterët brenda];
pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil,
pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, orave të mënçura,
syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe incizuesve,
televizioneve, kutive për instalim (setap boks), zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të
teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e
kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të mënçura, syzeve të
mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve,
kutive për instalim (setap boks), zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak,
dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; bateri;
mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës,
labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, telefona mobile,
kompjuterë që mbahen në dorë, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje
elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura,
dëgjuese, kufje, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti instalimi; ekrane
me prekje; ndërfaqe për kompjuterë, ekrane kompjuteri, telefona mobilë, pajisje elektronike
mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione,
kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për
ekranë kompjuteri, ekranë të telefonit mobil, dhe ekranit për ora të mencura; pjesë dhe
aksesorie për kompjuterë, pjesë periferike për kompjuterë, telefona mobila, pajisje
elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mencura, syze të mencura,
dëgjuese, kufje, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti instalimi;
mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë,
telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të
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mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe
incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike.

(111) 25948
(151) 03/12/2019
(181) 06/02/2029
(210) KS/M/ 2019/113
(591) E gjelbër, e bardhë, e zezë, e kuqe, e
verdhë, ngjyrë kafe.
(732) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA,
AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER,
TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde
ESKİŞEHİR TÜRKİYE, TR
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 29 Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produke të përpunuara mishi. Bishtajore të thara.
Supa, bulone. Ulli të përpunuar, pastë ullijsh. Qumsht me prejardhje kafshësh; Qumsht me
prejardhje bimësh; produkte qumshti; gjalpë. Vajra ushqimore. Pemë dhe perime të thara,
konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastë domatesh. Ara të përgatitura
dhe fruta të thara si meze. Derdhje (lyerje) lajthish dhe gjalpë kikirikash; tahin (hallvë nga
farat e susamit). Vezë dhe vezë pluhur. Çipse patatesh.
30 Kafe, kakao; pije me bazë të kakaos ose kafes, pije me bazë çokollate. Pasta, të
mbushura, petë. Pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe
çokollate; bukë, simite (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe (gjevrek
turku), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsirë turke), pite, torte, baklavë (ëmbëlsirë turke e
mbështjellur me sherbet), kadaif (ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsira me bazë
brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, kazandibi (puding turku), puding orizi,
keskul (puding turku). Mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore.
Erëza për gjëra ushqimore, vanilie (pluhur), mëlmesa, salca (erëza), salca domatesh. Maja,
pluhur për pjekje (maja). Miell, bullgur, nisheste për ushqim. Sheqer, kube sheqeri, sheqer
pluhur. Çaj, çaj i ftohtë. Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore. Çamçakëz. Akullore,
akull i ngrënshëm. Kripë. Cereale (farëra) bazë ushqimor si meze, kokoshka, tërshërë e
grimcuar, çipse misri, cerealie për kafjall, grurë i përpunuar për konsumim nga njerzit, elb i
grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerzit, thekër i
përpunuar për konsum nga njerzit, oriz. Melasë për ushqim.
35 Të bërit bashk, për dobi të tjerëve të mallrave të ndryshëm posaqërisht, mishit, peshkut,
shpendëve dhe gjahut; produkeve të përpunuara mishit. Bishtajoreve të thara. Supave,
bulone, ullijve të përpunuar, pastave të ullijve, qumshtit me prejardhje nga kafshët;
qumshtit me prejardhje bimore; produkteve të qumshtit; gjalpit, vajrave ushqimore; pemëve
dhe perimeve të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastave nga
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domatet, arave të përgatitura dhe frutave të thara si meze; derdhjeve (lyerje) nga lajthitë dhe
gjalpit nga kikirikat; tahinës (hallvës nga farat e susamit); vezëve dhe vezëve pluhur;
çipseve nga patatet; kafes, kakaos; pijeve me bazë të kakaos ose kafes, pijeve me bazë
çokollate; pastave, të mbushura, petave, pastave dhe pjekurinave me bazë mielli; deserteve
me bazë mielli dhe çokollate; bukës, simiteve (rathë brumi të mbuluara me susam –
gjevrek), pogaçes (gjevrek turku), piteve, sanduiçeve, katmerit (ëmbëlsirë turke), piteve,
torteve, baklavës (ëmbëlsirë me bazë brumi dhe e mbështjellur me sherbet), kadaifit
(ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsirave me bazë brumi të veshura me sherbet;
pudingjeve, kustardës, kazandibit (puding turku), pudingut nga orizi, keskulit (puding
turku); mjaltit, hojeve për konsum nga njerzit, propolisit për qëllime ushqimore; erëzave
për gjëra ushqimore, vanilies (pluhur), mëlmesave, salca (erëza), salcave nga domatet.
majas, pluhurit për pjekje (maja). miellit, bullgurit, nishestes për ushqim; sheqerit, kubeve
të sheqerit, sheqerit pluhur; çajit, çajit i ftohtë; ëmbëlsirave, çokollatës, biskotave,
krekerëve, naforeve; çamçakëzit, akulloreve, akullit të ngrënshëm; kripës; cerealeve
(farërave) bazë ushqimore si meze, kokoshkave, tërshërës së grimcuar, çipseve nga misri,
cerealieve për kafjall, grurit të përpunuart për konsumim nga njerzit, elbit të grimcuar për
konsumim nga njerzit, tërshërës të përpunuar për konsumim nga njerzit, thekrrës i
përpunuar për konsum nga njerzit, orizit; melasës për ushqim duke ju mundësuar
konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto shërbime janë të mundshme
nëpërmjet shitjes me pakicë, shumicë, si dhe nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet
porosisë me katalog.

(111) 25651
(151) 18/10/2019
(181) 06/02/2029
(210) KS/M/ 2019/114
(591) E kaltër, e kuqe.
(732) WUNDER FİLTRE ANONİM
ŞİRKETİ Ferhatpaşa Mahallesi, 43. Sokak,
No: 46, Ataşehir – İstanbul, TR
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 7 Makina, mjete makinash dhe robot industrial për përpunim dhe gdhendje të drurit,
matalit, qelqit, plastikës dhe minerleve, 3D printerë; Makineri konstruksioni dhe
mekanizma robotik (makina) për përdorim në konstruksion, bulldozherë, fadroma (makina),
eskavatorë, makina për konstruktim të rrugëve dhe shtrim të rrugëve, makina shpimi,
makina për shpim të shkëmbijve, makina për fshirje të rrugëve; makina për ngritjeje,
ngarkim dhe transmision dhe mekanizma robotik (makina) për qëllime ngritje, ngarkim dhe
transmission; ashensorë, shkallë lëvizëse dhe vinça; makina dhe mekanizma robotik
(makina) për përdorim në bujqësi dhe mbarështrim të kafshëve, makina dhe mekanizma
robotik (makina) për përpunimin e drithrave, frutave, prerimeve dhe ushqimit; makina për
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përgatitjen e pijeve, elektromekanike; makina për përpunimin e pijeve; makina dhe motorë,
të ndryshëm nga automjetet toksore, pjesë dhe paisje për ato, kontrollues hidraulik dhe
pneumatik për makina dhe motorë, frena të ndryshëm nga ato për automjete, veshje frenash
për motorë, boshte, ingrenazhe transmetimi për makina, cilindra për motorë, pistonë për
motorë, turbina, jo për automjete toksore, filtra për makina dhe motorë, vaj, ajr dhe filtra
karburanti për motorë të automjeteve toksore, shkarkues (marmitë) gazrash për motorë të
automjeteve toksore, shkarkues (marmitë) gazrash me shumë dalje për motorë të
automjeteve toksore, cilindra motorësh për automjete toksore, koka cilindrash për motorë
të automjeteve toksore, pistonë për motorë të autmjeteve toksore, karburator për automjete
toksore, konvertues karburanti për motorë të automjeteve toksore, injektues për motorë të
automjeteve toksore, ekonomizues karburanti për motorë të automjeteve toksore, pompa
për motorë të automjeteve toksore, valvula për motorë të automjeteve toksore; starter për
motorë dhe makina, dinamo për motorë të automjeteve toksore, kandela për motorë të
automjeteve toksore; kushineta (pjesë të makinave), kushineta cilindrike ose sferike;
makina për montim dhe heqje të gomave; alternatorë, gjeneratorë të zakonshëm,
gjeneratorë elektrik, gjeneratorë të zakonshëm që operojnë me energji solare; makina për
ngjyrosje, pistoleta automatike për spërkatje, elektrike, makina dhe pistoleta goditëse
hidraulike dhe pneumatike, shpërndarës elektrik të shiritave ngjitës (makina), psitoleta
elektrike për makina me gaz të kompresuar ose makina spërkatëse të likuidëve (lëngjeve),
turjela dore elektrike, shara dore elektrike, shara elektrike vertikale, makina spirale, makina
për kompreim të ajrit, kompresor (makina), instalime për larje të automjeteve, mekanizma
roboti (makina) me finksionet e lartëpërmendura; aparate saldimi që operojne me gaz ose
elektrik, aparate elektrike saldimi që punojnë me hark (qark), aparate elektrike për ngitje,
aparate elektrike për prerje që punojnë me hark (qark), elektroda për makina saldimi, robot
industrial (makina) me funksionet e lartëpërmendura; makina printimi; makina paketimi,
mbushje, bashkim dhe byllje, makina etiketash (makina), makina klasifikimi, robot
industrial (makina) me funksionet e lartëpërmendura, makina elektrike paketimi për
bashkim dhe mbyllje të plastikës; makina për përpunim të tekstilit, makina për qepje, robot
industrial (makina) me funksionet e lartëpërmendura; pompa (makina), pompa karburanti
vet regulluese; makina elektrike kuzhine për coptim, grirje, thyerje, përzierje dhe bluraje
të ushqimit, makina larëse, makina lavanderie, larëse enësh, makinë tharëse (jo me
nxemje), makina elektrike pastrimi për pastrim të dyshemeve, qilimave ose parketit,
pastrues vakumi dhe pjesët për ato; makina automatike për shitje; makina për galvanizim
dhe elektrombështjellje; mbyllës dhe hapës elektrik të dyerve; bashkues (të pjesëve për
motorë); filtra për makina; filtra vaji për motorë dhe makina; filtra karburanti për motorë të
automjeteve; filtra ajri për motorë të automobilave.
11 Instalime ndriçimi; drita për vetura dhe hapsirat e brendshme dhe të jashtme;
instalacione për ngrohje që përdorim karburantë të ngurtë, lëngshëm ose gazi ose rrymë
elektrike, bojler për ngrohje qëndrore, bojlerë për instalime për ngrohje, radiator (ngrohës),
këmbyes ngrohtësie, jo si pjesë për makina, stufa, stufa kuzhine, koletktorë solar termal
(ngrohje); gjenerator avulli, gazi dhe mjegulle, bojler avulli, të ndryshëm nga ata që janë si
pjesë e makinave, gjenerator acetileni, gjenerator oksigjeni, gjenerator nitorogjeni;
instalime për kondicionim të ajrit dhe venitilim; instalime për ftohje dhe ngrirje; paisje
lektrike dhe gazi, instalime dhe aparate për gatim, tharje dhe zierje, sobë (furnelë), enë
elektrike gatimi, nxehës të ujit, barbique (skarë), tharës elektrik lavanderie; tharës flokësh
(fen); aparate dore për tharje; instalime sanitare, rubineta (çezme), instalime dushi, tualete
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(kloset –uji), dhoma dushi dhe banje, tube banje, ulëse tualeti (kapakë), lavamanë,
lavamanë për larje duarsh (pjesë të instalimeve sanitare); rondele për çezma; aparate për
zbutje të ujit; aparate për pastrim të ujit; instalime për pastrimin e ujit nga mbeturinat;
ngrohës elektrik të shtratit dhe batanije elektrike, jo për qëllime mjeksore; ngrohës elektrik
të jastëkve; ngrohës elektrik ose jo elektrik të këmbëve; shishe për ujë të nxehtë; çorape, që
ngrohen me rymë; filtra për akuariume dhe aparate për filtrim të akuariumeve; lloj instalimi
industrial për gatim, tharje dhe proces të ftohjes; pasterizues dhe sterilizues; filtra për
kondicionim të ajrit.

(111) 25604
(151) 16/10/2019
(181) 07/02/2029
(210) KS/M/ 2019/116
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London, WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) LYFT

(511) 34 Cigare; duhan, i pa përpunuar apo fabrikuar; qese duhani orale pa nikotinë (jo për
përdorim medicinal); snuf me duhan (mbeturinë e duhanit); snus me duhan (duhan pluhur i
lagësht); snuf pa duhan; snus pa duhan; pështjelle duhanin tuaj; tub duhani; produkte
duhani; zëvendësues duhani (jo per qëllime mjeksore); puro; puro të holla (cigarillos);
shkrepsa; çibritë; artikuj për duhanpirës; letër për duhan, tuba për cigare, filtera për cigare;
aparat xhepi për mbështjelljen e cigareve; makinë e vogël dore për injektimin e duhanit në
tubat e letrës; cigare elektronike; lëng për cigaret elektronike; produkte duhani për qëllime
për të ngrohur.

(111) 25495
(151) 11/10/2019
(181) 07/02/2029
(210) KS/M/ 2019/117
(732) NEW YORKER S.H.K. Jeans GmbH
& Co. KG Russeer Weg 101-103
24109 Kiel, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) VIVA COUTURE
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(511) 14 Xhevahir, bizhuteri; xhevahire tradicionale; gure te çmuar; instrumentet
horologjike dhe kronometrike; rripa ore
18 Lëkure dhe imitim lekure; valixhe udhëtimi, çantat e dokumenteve dhe çantat e
udhëtimit; çanta, çanta sportive, çanta, çanta shkollë, çantë shpine; komplete udhëtime
(artikuj lëkure); mallra të vogla prej lëkure, domethënë çanta, kuleta; çanta te çelsave, rrip
dhe pëlhura te belit; çanta, kuletat me xhepa, kuletat kryesore; çanta rripash dhe çanta për
bel; cadra, çadra, dhe shkopinj për ecje.
25 Veshje, këpucë, kapelë; veshje për jashtë të burrave dhe grave; veshje të modës për
fëmijë; veshjet [veshje]; të brendshme; veshje intime; veshje te brendshme; trikotazh; rripa,
vehsje me tekst, shamitë, dorezat, kolltukët, mbeshtjellës për kokë; veshmbathje të modës
për burra dhe gra; veshje për ecje, kepucë për ecje, veshje për në natyrë dhe ngjitje; këpucë
për dalje të qytetit dhe të kohës së lirë për burra dhe gra, këpucë për fëmijë; kepucë për
ecje, kepucë për ngjitje, këpucë për në natyrë dhe ngjitje; veshje, këpucë dhe kapelë për
futboll, basketboll, hendboll dhe volejboll; veshje për vrapim, stërvitje për palestër dhe
gjimnastikë; veshje, këpucë dhe kapele për tenis, tenis brenda në salle dhe badminton;
veshje, këpucë dhe kapele për patinazh brenda, patina dhe rollera patinazhi, dhe për hokej,
futboll, basketball dhe boks, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për
çiklizëm [përveç helmetave], përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për sportet
e kuajve [përveç helmetave], të përfshira në këtë klasë; veshje të golfit, këpucë dhe vedhje
te kokës; veshje, këpucë dhe kapele për sportet e ujit, në veçanti për surfim, lundrim,
kanotazh dhe zhytje, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapele për skijimin
alpin, skijim ndër shteteror dhe skijim me derras, përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë
dhe kapelë për akull, patinazh dhe hokej mbi akull, përfshirë në këtë klasë; pjesë dhe pajisje
për të gjitha mallrat e lartpërmendur, të përfshira në këtë klasë.

(111) 25470
(151) 11/10/2019
(181) 07/02/2029
(210) KS/M/ 2019/118
(732) NEW YORKER S.H.K. Jeans GmbH
& Co. KG Russeer Weg 101-103
24109 Kiel, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 14 Xhevahir, bizhuteri; xhevahire tradicionale; gure te çmuar; instrumentet
horologjike dhe kronometrike; rripa ore.
18 Lëkure dhe imitim lekure; valixhe udhëtimi, çantat e dokumenteve dhe çantat e
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udhëtimit; çanta, çanta sportive, çanta, çanta shkollë, çantë shpine; komplete udhëtime
(artikuj lëkure); mallra të vogla prej lëkure, domethënë çanta, kuleta; çanta te çelsave, rrip
dhe pëlhura te belit; çanta, kuletat me xhepa, kuletat kryesore; çanta rripash dhe çanta për
bel; cadra, çadra, dhe shkopinj për ecje.
25 Veshje, këpucë, kapelë; veshje për jashtë të burrave dhe grave; veshje të modës për
fëmijë; veshjet [veshje]; të brendshme; veshje intime; veshje te brendshme; trikotazh; rripa,
vehsje me tekst, shamitë, dorezat, kolltukët, mbeshtjellës për kokë; veshmbathje të modës
për burra dhe gra; veshje për ecje, kepucë për ecje, veshje për në natyrë dhe ngjitje; këpucë
për dalje të qytetit dhe të kohës së lirë për burra dhe gra, këpucë për fëmijë; kepucë për
ecje, kepucë për ngjitje, këpucë për në natyrë dhe ngjitje; veshje, këpucë dhe kapelë për
futboll, basketboll, hendboll dhe volejboll; veshje për vrapim, stërvitje për palestër dhe
gjimnastikë; veshje, këpucë dhe kapele për tenis, tenis brenda në salle dhe badminton;
veshje, këpucë dhe kapele për patinazh brenda, patina dhe rollera patinazhi, dhe për hokej,
futboll, basketball dhe boks, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për
çiklizëm [përveç helmetave], përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për sportet
e kuajve [përveç helmetave], të përfshira në këtë klasë; veshje të golfit, këpucë dhe vedhje
te kokës; veshje, këpucë dhe kapele për sportet e ujit, në veçanti për surfim, lundrim,
kanotazh dhe zhytje, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapele për skijimin
alpin, skijim ndër shteteror dhe skijim me derras, përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë
dhe kapelë për akull, patinazh dhe hokej mbi akull, përfshirë në këtë klasë; pjesë dhe pajisje
për të gjitha mallrat e lartpërmendur, të përfshira në këtë klasë.

(111) 25473
(151) 11/10/2019
(181) 07/02/2029
(210) KS/M/ 2019/119
(732) NEW YORKER S.H.K. Jeans GmbH
& Co. KG Russeer Weg 101-103
24109 Kiel, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) SMOG

(511) 14 Xhevahir, bizhuteri; xhevahire tradicionale; gure te çmuar; instrumentet
horologjike dhe kronometrike; rripa ore.
18 Lëkure dhe imitim lekure; valixhe udhëtimi, çantat e dokumenteve dhe çantat e
udhëtimit; çanta, çanta sportive, çanta, çanta shkollë, çantë shpine; komplete udhëtime
(artikuj lëkure); mallra të vogla prej lëkure, domethënë çanta, kuleta; çanta te çelsave, rrip
dhe pëlhura te belit; çanta, kuletat me xhepa, kuletat kryesore; çanta rripash dhe çanta për
bel; cadra, çadra, dhe shkopinj për ecje.
25 Veshje, këpucë, kapelë; veshje për jashtë të burrave dhe grave; veshje të modës për
fëmijë; veshjet [veshje]; të brendshme; veshje intime; veshje te brendshme; trikotazh; rripa,
vehsje me tekst, shamitë, dorezat, kolltukët, mbeshtjellës për kokë; veshmbathje të modës
për burra dhe gra; veshje për ecje, kepucë për ecje, veshje për në natyrë dhe ngjitje; këpucë
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për dalje të qytetit dhe të kohës së lirë për burra dhe gra, këpucë për fëmijë; kepucë për
ecje, kepucë për ngjitje, këpucë për në natyrë dhe ngjitje; veshje, këpucë dhe kapelë për
futboll, basketboll, hendboll dhe volejboll; veshje për vrapim, stërvitje për palestër dhe
gjimnastikë; veshje, këpucë dhe kapele për tenis, tenis brenda në salle dhe badminton;
veshje, këpucë dhe kapele për patinazh brenda, patina dhe rollera patinazhi, dhe për hokej,
futboll, basketball dhe boks, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për
çiklizëm [përveç helmetave], përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për sportet
e kuajve [përveç helmetave], të përfshira në këtë klasë; veshje të golfit, këpucë dhe vedhje
te kokës; veshje, këpucë dhe kapele për sportet e ujit, në veçanti për surfim, lundrim,
kanotazh dhe zhytje, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapele për skijimin
alpin, skijim ndër shteteror dhe skijim me derras, përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë
dhe kapelë për akull, patinazh dhe hokej mbi akull, përfshirë në këtë klasë; pjesë dhe pajisje
për të gjitha mallrat e lartpërmendur, të përfshira në këtë klasë.

(111) 25475
(151) 11/10/2019
(181) 07/02/2029
(210) KS/M/ 2019/120
(732) NEW YORKER S.H.K. Jeans GmbH
& Co. KG Russeer Weg 101-103
24109 Kiel, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) FB SISTER

(511) 25 Veshje, këpucë, kapelë; veshje për jashtë të burrave dhe grave; veshje të modës
për fëmijë; veshjet [veshje]; të brendshme; veshje intime; veshje te brendshme; trikotazh;
rripa, vehsje me tekst, shamitë, dorezat, kolltukët, mbeshtjellës për kokë; veshmbathje të
modës për burra dhe gra; veshje për ecje, kepucë për ecje, veshje për në natyrë dhe ngjitje;
këpucë për dalje të qytetit dhe të kohës së lirë për burra dhe gra, këpucë për fëmijë; kepucë
për ecje, kepucë për ngjitje, këpucë për në natyrë dhe ngjitje; veshje, këpucë dhe kapelë për
futboll, basketboll, hendboll dhe volejboll; veshje për vrapim, stërvitje për palestër dhe
gjimnastikë; veshje, këpucë dhe kapele për tenis, tenis brenda në salle dhe badminton;
veshje, këpucë dhe kapele për patinazh brenda, patina dhe rollera patinazhi, dhe për hokej,
futboll, basketball dhe boks, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për
çiklizëm [përveç helmetave], përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për sportet
e kuajve [përveç helmetave], të përfshira në këtë klasë; veshje të golfit, këpucë dhe vedhje
te kokës; veshje, këpucë dhe kapele për sportet e ujit, në veçanti për surfim, lundrim,
kanotazh dhe zhytje, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapele për skijimin
alpin, skijim ndër shteteror dhe skijim me derras, përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë
dhe kapelë për akull, patinazh dhe hokej mbi akull, përfshirë në këtë klasë; pjesë dhe pajisje
për të gjitha mallrat e lartpërmendur, të përfshira në këtë klasë.
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(111) 25837
(151) 14/11/2019
(181) 07/02/2029
(210) KS/M/ 2019/121
(732) NEW YORKER S.H.K. Jeans GmbH
& Co. KG Russeer Weg 101-103
24109 Kiel, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) FSBN

(511) 25 Veshje, këpucë, kapelë; veshje për jashtë të burrave dhe grave; veshje të modës
për fëmijë; veshjet [veshje]; të brendshme; veshje intime; veshje te brendshme; trikotazh;
rripa, vehsje me tekst, shamitë, dorezat, kolltukët, mbeshtjellës për kokë; veshmbathje të
modës për burra dhe gra; veshje për ecje, kepucë për ecje, veshje për në natyrë dhe ngjitje;
këpucë për dalje të qytetit dhe të kohës së lirë për burra dhe gra, këpucë për fëmijë; kepucë
për ecje, kepucë për ngjitje, këpucë për në natyrë dhe ngjitje; veshje, këpucë dhe kapelë për
futboll, basketboll, hendboll dhe volejboll; veshje për vrapim, stërvitje për palestër dhe
gjimnastikë; veshje, këpucë dhe kapele për tenis, tenis brenda në salle dhe badminton;
veshje, këpucë dhe kapele për patinazh brenda, patina dhe rollera patinazhi, dhe për hokej,
futboll, basketball dhe boks, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për
çiklizëm [përveç helmetave], përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për sportet
e kuajve [përveç helmetave], të përfshira në këtë klasë; veshje të golfit, këpucë dhe vedhje
te kokës; veshje, këpucë dhe kapele për sportet e ujit, në veçanti për surfim, lundrim,
kanotazh dhe zhytje, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapele për skijimin
alpin, skijim ndër shteteror dhe skijim me derras, përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë
dhe kapelë për akull, patinazh dhe hokej mbi akull, përfshirë në këtë klasë; pjesë dhe pajisje
për të gjitha mallrat e lartpërmendur, të përfshira në këtë klasë.

(111) 25742
(151) 25/10/2019
(181) 07/02/2029
(210) KS/M/ 2019/122
(732) NEW YORKER S.H.K. Jeans GmbH
& Co. KG Russeer Weg 101-103
24109 Kiel, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) BLACK SQUAD

(511) 25 Veshje, këpucë, kapelë; veshje për jashtë të burrave dhe grave; veshje të modës
për fëmijë; veshjet [veshje]; të brendshme; veshje intime; veshje te brendshme; trikotazh;
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rripa, vehsje me tekst, shamitë, dorezat, kolltukët, mbeshtjellës për kokë; veshmbathje të
modës për burra dhe gra; veshje për ecje, kepucë për ecje, veshje për në natyrë dhe ngjitje;
këpucë për dalje të qytetit dhe të kohës së lirë për burra dhe gra, këpucë për fëmijë; kepucë
për ecje, kepucë për ngjitje, këpucë për në natyrë dhe ngjitje; veshje, këpucë dhe kapelë për
futboll, basketboll, hendboll dhe volejboll; veshje për vrapim, stërvitje për palestër dhe
gjimnastikë; veshje, këpucë dhe kapele për tenis, tenis brenda në salle dhe badminton;
veshje, këpucë dhe kapele për patinazh brenda, patina dhe rollera patinazhi, dhe për hokej,
futboll, basketball dhe boks, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për
çiklizëm [përveç helmetave], përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapelë për sportet
e kuajve [përveç helmetave], të përfshira në këtë klasë; veshje të golfit, këpucë dhe vedhje
te kokës; veshje, këpucë dhe kapele për sportet e ujit, në veçanti për surfim, lundrim,
kanotazh dhe zhytje, të përfshira në këtë klasë; veshje, këpucë dhe kapele për skijimin
alpin, skijim ndër shteteror dhe skijim me derras, përfshirë në këtë klasë; veshje, këpucë
dhe kapelë për akull, patinazh dhe hokej mbi akull, përfshirë në këtë klasë; pjesë dhe pajisje
për të gjitha mallrat e lartpërmendur, të përfshira në këtë klasë.

(111) 25693
(151) 24/10/2019
(181) 07/02/2029
(210) KS/M/ 2019/123
(591) Ngjyrë e verdhë dhe e zezë
(732) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i
uslugi HALIL DOOEL Ul. Prohor Pcinski
BR 16 1000 Skopje, MK
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman
Vokshi nr.20/8, Prishtinë

(540)

(511) 25 Veshje, këpucë, kapele.

(111) 25691
(151) 24/10/2019
(181) 07/02/2029
(210) KS/M/ 2019/124
(732) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 3 Sapun; Kozmetikë; Vajra eterike; Losione për flokë; Kreme për kozmetikë;
Preparate për grimim; Pluhur talku, për përdorim në tualet; Bojë për qerpikë; Buzëkuqë;
Llaqe për thonjë; Preparate për heqjen e grimit; Kozmetikë për ngjyrosjen e syve;
Kozmetikë për vetulla; Laps për vetulla; Komplete kozmetike; Lapsa kozmetik; Thonjë të
rrejshëm; Qerpikë të rrejshëm; Preparate për përkujdesin e thonjve; Lapsa për grim; Maska
bukurie; Mjete për mënjanimin e llakut prej thonjve; Xhel për thonj; Balsamë për thonj;
Shkëlqyes për buzë; Ngjyra të flokëve; Glazurë e flokëve; Shtresë ngjitëse; Lapsa Kohl;
Hije për kapakun e syve; Vizues i syve; Lapsa vizues për sy; Llak për thonj; Krem për
thonj; Dërrasë zmerile; Forcues të thonjve; Kozmetikë në formën e qumshteve, kremrave
dhe emulsioneve; Artikuj për tualet; Ngjitëse artistike për thonjë; Preparate për pastrim dhe
aromatizim; Preparate për pastrimin e trupit dhe përkujdesje për bukurinë; Parfumeri dhe
aromatizim; Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike; Preparate për dush; Deodorantë dhe
antiperspirantë; Preparate për heqjen e flokëve dhe për rruajtje; Preparate dhe trajtime të
flokëve; Preparate për përkujdesin e lëkurës, syve dhe të thonjve; Sapunë dhe xhele;
Preparate Aloe vera për përdorim në kozmetikë; Balsame, përveç atyre që përdoren në
mjekësi; Bergamotoil; Pumicestone; Vaj Bergamot; Shtuf guri; Vajra për përdorim në
kozmetikë; Këna [kozmetike]; Ngjitëse për përdorim në kozmetikë; Kozmetikë për fëmijë;
Preparate kozmetike për dobësim; Xhele për masazhë, përveç atyre që përdoren në mjekësi;
Qirinj masazhi që përdoren në kozmetikë; Pëlhura të mbushura me losione kozmetike;
Vajra për përdorim në tualet; Vajra për përdorim në kozmetikë; Lesh pambuku për
përdorim në kozmetikë; Shtupë pambuku për përdorim në kozmetikë; Ujë me aromë; Ujë
me parfum; Parfumeri; Ngjyra kozmetike; Preparate kolagjeni për përdorim në kozmetikë;
Ekstrakte bimore për përdorim në kozmetikë; Pëlhura të mbushura me preparate për
mënjanimin e grimit; Pudër për grim; Kuti për buzëkuq; Preparate kozmetike për qerpik;
Shpërndarje dekorative për shitore kozmetike; Sapun prej bajameve; Sapun antiperspirant;
Sapun tualeti; Preparate kozmetike për banjat; Sapun deodorant; Antiperspirant [artikuj
tualeti]; Krema për zbardhjen e lëkurës; Ngjitës për vendosjen e qerpikave të rrejshëm;
Preparate kozmetike për përkujdesin e lëkurës; Losione për përdorim në kozmetikë;
Qumështi i bajameve për përdorim në kozmetikë; Qumësht pastrimi për përdorim në
kozmetikë; Preparate për mbrojtje nga dielli [kozmetikë]; Vajra në pluhur për përdorim në
kozmetikë; Shampo; Shampo të thata; Shpëlarës të flokëve [shampo-kondicioner]; Ngjyra
për mjekër; Dyll për mustaqe; Preparate për zbardhim [dekolorantë] për përdorim në
kozmetikë; Pomada për përdorim në kozmetikë; Dyll për depilim; Preparate për depilim;
Preparate për rruajtje; Esenci eterike; Korrektorë për puçrra dhe njolla; Esenci e mendrës
[vaj esencial]; Aromatizues [vajra esenciale]; Korrektor i fytyrës; Buzëkuq; Tatuazhe të
përkohshme për përdorim në kozmetikë; Shkëlqyes për përdorim në kozmetikë; Shkëlqyes
të trupit; Vetë-ngjitëse për vetulla të rrejshme; Maska të syve me xhel; Lecka me xhel për
sy për përdorim në kozmetikë; Fasha për sy për përdorim në kozmetikë.
5 Preparate dhe artikuj për sanitari; Sapunë dhe detergjente për mjekësi dhe sanitari;
Dezinfektues dhe antiseptikë; Preparate antibakteriale; Sapunë antibakterial; Xhele
antibakteriale; Preparate antibakteriale për akne; Mjet për pastrimin e përbërësve
antibakterial; Mjete antibakteriale për pastrimin e fytyrës; Substanca antibakteriale për
përdorim në mjekësi; Pastrues antibakterial i fytyrës (mjekësor-); Pëlhura të mbushura me
preparate antibakteriale; Pastrues që luftojnë bakteret; Xhele antibakteriale për sanimin e
lkurës në bazë alkooli; Preparate për sanimin e thonjve; Alkool mjekësor; Germicide;
Antiseptikë; Pastrues antimikrobial të fytyrës; Substanca për asgjësimin e baktereve;
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Pëlhura të mbushura me dezinfektues; Lecka për përdorim në mjekësi; Sapunë
dezinfektues; Sapun mjeksor; Propolis për përdorim në farmaci; Krem fytyre (mjekësor -);
Pastrues fytyre (mjekësor-); Pastrues të syve për përdorim në mjekësi.
8 Manikyr dhe pedikyrë; Instrumente dore për prerje, shpim, lustrim, mprehje dhe trajtim
të sipërfaqeve; Turpi për thonj; Gërshërë për thonj; Pajisje elektrike për tharjen e duarve;
Lustrues joelektrik të thonjve të gishtave; Piskatore.
16 Mprehëse elektrike apo joelektrike e lapsave; Mprehëse për lapsa kozmetik; Faculeta
për heqjen e grimit; faculeta për përdorim në kozmetikë; Vatë letre për heqjen e grimit.
18 Çanta të zbrazëta për kozmetikë.
20 Pasqyra për grim për përdorim gjatë udhëtimit; Pasqyra që përdoren për grim; Pasqyrë
e dorës [pasqyra tualeti]; Pasqyra për grim për në shtëpi; Pasqyra për përdorim në kuti për
pudra; Pasqyra personale kompakte.
21 Pajisje për kozmetikë dhe tualet dhe artikuj të banjës; Brusha për kozmetikë; Sfungjerë
kozmetik; Pufkë pudre; Pufkë najloni për pastrimin e trupit; Pufka për fërkimin e trupit;
Aplikatorë për kozmetikë; Enë kozmetike; Pajisje për heqjen e grimit; Brusha; Pudër
kompakte; Sitë e shkumës për shputa për përdorim në pedikir; materiale për bërjen e
brushave.
35 Hulumtim të tregut; Sigurim i një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve; Shërbime të prokurimit për të tjerët [blerje të mallrave dhe shërbimeve për
biznese të tjera]; Shërbime të importit dhe eksportit; Informacion dhe këshilla komerciale
për konsumatorët [këshillim i konsumatorit]; Konsumatorë (Informacion dhe këshilla
komercial për -) [këshillim i konsumatorit]; Administrim komercial për licencimin e
mallrave dhe shërbimeve e të tjerëve; Shërbimet e telemarketingut; Negociata dhe
përfundim i transaksioneve tregtare për palë të treta;
Përpunim i rendit administrativ; Shërbime për marrëdhënie me publikun; Marketing;
Reklamim, marketing dhe konsulencë për promovime, shërbime këshillimore dhe asistence;
Besnikëri, stimulim dhe programe të bonuseve; Shërbime panairi dhe për ekspozita
komericiale; Asistencë të biznesit, menaxhim dhe shërbime administrative; Analizë e
biznesit, kërkime dhe shërbime informimi; Reklama, marketing dhe promovimi i
shërbimeve; Sigurim hapësirës, kohës dhe mediave për reklamim; Shpërndarje e
reklamimit, marketingut dhe materialit promovues; Demonstrim i produkteve dhe
shërbimeve të produktit; Shërbime me shumicë dhe pakicë për preparate për trupin dhe ër
përkujdesjen e trupit dhe bukurisë, kozmetika dhe nevojat e tualetit dhe artikuj për banjë

(111) 25868
(151) 19/11/2019
(181) 07/02/2029
(210) KS/M/ 2019/125
(732) FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
N.V. A Company organized under the Laws
of The Netherlands. 25 ST. JAMES'S
STREET LONDON SW1A 1HA
UNITED KINGDOM, UK

(540)
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(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 12 Automjetet; aparate për lëvizje në tokë; ndezës i cigarave për automobila; qese
ajri [pajisje sigurie për automobila]; transmetuesit boshtorë për automjetet tokësore;
mbyllës per dritaret e makinave; amortizatorë për automjete; amortizues për automobila;
këpuc frenimi për automjete(gjysem hëna për frenim); pajisje anti-vjedhje për automjete;
kokë-mbështetëse për ulëset e automjeteve; boshtet për automjete; kapëse për rimorkio për
automjete; makina sportive; autobusë motorikë; autobus motorikë; makina; automobila;
panierë të përshtatur për cikle; bare torsioni për automjete; shufra lidhëse për mjetet e
tokës, përveç pjesëve të motorëve dhe motorëve; kutitë e lëvizjes për automjetet tokësore;
tuba të brendshëm për pneumatikë; furgona [automjete]; kapaku për automjete; kapaqe të
automobilave; trupat për automjete; zinxhirë anti-rrëshiqtëse; transmetuesit me zinxhirë
për automjetet tokësore; zinxhirët e makinës për automjetet tokësore; zinxhirët e
automobilave; blloqet e frenave për automjete; fellne për gomat e automjeteve; goma për
rrota të automjeteve; gomat e automobilave; rripa sigurie për ulëset e automjeteve; rripa
sigurie për ulëset e automjeteve; qarqet hidraulike për automjete; konvertuesit e çift
rrotullues për automjetet tokësore; shtresat e gomave; pjesë këmbimi rezervë; ingranuesit
reduktor për automjetet tokësore; kapakë shpërndarës; disqe të frenave të automjeteve;
pajisjet anti-ndriçuese për automjetet; pajisje jo-rrëshqitëse për gomat e automjeteve;
fshirëse drite; frenat për automjete; kthetrat për automjetet tokësore; fërkuesit e frenave për
automjete; sinjalet e drejtimit për automjetet; marshimi për automjetet tokësore; motorët e
vozitjes për mjetet tokësore; mekanizmat e shtytjes për automjetet tokësore; mekanizma
transmetues për automjetet tokësore; absorbues shoku për automjetet; burimet e pezullimit
të automjeteve; motorët jet për mjetet tokësore; motorët elektrikë për mjetet tokësore;
motorët dhe motorët për automjetet tokësore; shpërndarësa për rrotat e automjeteve; xham
mbrojtës; mbrojtëse balte; parakolpët e automjeteve; parakolp për automjetet; vatë e
frenave për automobila; pesha e bilancit për rrotat e automjeteve; goma të automjeteve;
pompat e ajrit [pajisje të automjeteve]; transportuesit e skive për përdorim në automjete;
transportuesit e bagazheve për automjete; dyert për automjete; rrotat e rrotave të
automjeteve; rrjetat e bagazheve për automjete; pasqyra e pasme; rimorkiot [automjetet];
rrota për automjetet tokësore; vendet e sigurisë për fëmijët, për automjetet; vendet e
automjeteve; brirët për automjete; alarmet anti-vjedhje për automjete; ndërrimi i alarmeve
për automjetet; spoilers për automjete; kapakët për karrocat e benzinës [gaz]; shasi
automjeti; shasi automobilash; fshirëse xhamash; turbinat për mjetet tokësore; valvulat për
gomat e automjeteve; automjete elektrike; automjete ushtarake për transport; dritare për
automjete; rrotat drejtuese për automjete.
36 Shërbimet e sigurimit; shërbimet financiare; çështjet e pasurive të patundshme;
bankare; dhënia me qira e banesave; menaxhimin e pasurive të paluajtshme; menaxhimi i
banesave; menaxhimi financiar; analiza financiare; konsulencë sigurimi; konsulencë
financiare; fondet e përbashkëta; lëshimi i kartave të kreditit; faktoring; shërbimet e
garancisë; informacion financiar; investimet e fondeve; rregullimin e dhënies me qira të
pasurive të paluajtshme; financimin e blerjes së qirasë; qiraja e zyrave [pasurive të
paluajtshme]; brokerimi i pasurive; stoqet dhe bonot brokerimi; shërbimet tregtare dhe
këmbimi valutor; kredi [financim]; kuotimet e bursës; shërbimet e financimit; transferimin
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elektronik të fondeve.

(111) 25696
(151) 24/10/2019
(181) 07/02/2029
(210) KS/M/ 2019/126
(591) E kalter, e bardhë
(732) INDUSTRIAL METALCAUCHO,
S.L. Pol. Ind. Rubi Sud, C/ Puig I Cadafalch,
2. 08191 Rubi.Barcelona, ES
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 12 Automjetet; Aparaturë për qarkullim në tokë, ajër ose në ujë; komponentet,
aksesorët dhe pjesët rezervë për automjetet; Lidhjet dhe Komponentën e transmisionet të
automjeteve të terrenit; Komponentët e qarkut të ftohjes, shtytësit, sistemeve të
suspensionit, motorëve (mekanikë), transmisionit dhe drejtimit, për industrinë
automobilistike, gjegjësisht qarqet e ftohjes (pjesë të automjeteve), zorrë për ujin e
termostatit (pjesë të automjeteve), bonbola ekspansioni (pjesë të automjeteve), kapakë të
shisheve (pjesë të automjeteve), bartës i përbërjes së shkarkimit (pjesë të automjeteve),
krahët e suspensionit (pjesë të automjeteve), nyje në formë të topit (pjesë të automjeteve);
gëzhoja joelektrike për bashkim (pjesë për makina për automjete të terrenit); shirita
mbrojtës prej gome për dyert e automjetit; skaje të sigurisë prej gome për mbrojtësit e
automjetit nga balta; rripa gome për transmisionin e automjeteve të terrenit.

(111) 25694
(151) 24/10/2019
(181) 07/02/2029
(210) KS/M/ 2019/127
(591) E verdhë, e bardhë, e kaltër,e zezë
(732) SERVICIO Y TECNOLOGIA DEL
CAUCHO, S.L. Pol. Ind. Rubi Sud, Avda.
Gaudi,268 08191 Rubi.Barcelona, ES
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 12 Automjetet; Aparaturë për qarkullim në tokë, ajër ose në ujë; komponentet,
aksesorët dhe pjesët rezervë për automjetet; Lidhjet dhe Komponentën e transmisionet të
430

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

automjeteve të terrenit; Komponentët e qarkut të ftohjes, shtytësit, sistemeve të
suspensionit, motorëve (mekanikë), transmisionit dhe drejtimit, për industrinë
automobilistike, gjegjësisht qarqet e ftohjes (pjesë të automjeteve), zorrë për ujin e
termostatit (pjesë të automjeteve), bonbola ekspansioni (pjesë të automjeteve), kapakë të
shisheve (pjesë të automjeteve), bartës i përbërjes së shkarkimit (pjesë të automjeteve),
krahët e suspensionit (pjesë të automjeteve), nyje në formë të topit (pjesë të automjeteve);
gëzhoja joelektrike për bashkim (pjesë për makina për automjete të terrenit); shirita
mbrojtës prej gome për dyert e automjetit; skaje të sigurisë prej gome për mbrojtësit e
automjetit nga balta; rripa gome për transmisionin e automjeteve të terrenit.

(111) 25964
(540)
(151) 06/12/2019
(181) 08/02/2029
(210) KS/M/ 2019/128
(591) E bardhë, E kaltër, E kuqe-portokallt,
E Kaltër, E verdhë
(732) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 10,000
Prishtinë, Republika e Kosovës, KS
(740) Ekrem Ilazi Koordinator Ligjor
rr. Ismet Asllani, Torinë, Lipjan.
(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut;ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera;xhelatinat, reçelet, kompostot;vezët,
qumështi dhe produktet e tij;vajrat dhe yndyrat për ushqim
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale;mielli dhe produktet e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjalta, melasa;tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda;uthulla, salcat (mëlmesat);erëzat;akulli
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) 25743
(151) 25/10/2019
(181) 08/02/2029
(210) KS/M/ 2019/130
(732) Beiersdorf AG Unnastraße 48
20253 Hamburg, DE
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) BLACK & WHITE

(511) 3 Preparate kozmetike, deodorant dhe antiperspirant për përdorim personal.
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(111) 25918
(151) 27/11/2019
(181) 08/02/2029
(210) KS/M/ 2019/131
(732) KOMATSU LTD. 3-6, 2-chome
Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JP
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 37 “Dhënie me qira apo me lizing të buldozerëve; dhënie me qira apo me lizing të
eskavatorëve; dhënie me qira apo me lizing të vinçave [pajisje ndërtimtarie]; dhënie me
qira apo me lizing të makinerisë dhe aparaturave për ndërtimtari; dhënie me qira apo me
lizing të makinave dhe aparateve të inxhinierisë civile; informata lidhur me dhënien me qira
të pajisjeve për ndërtimtari dhe ndërtesa; dhënie me qira apo me lizing të skeleve për
ndërtim, platformave të punës dhe ndërtimit; dhënie me qira apo me lizing të makinave dhe
aparateve për gërmime; ofrimë të informatave lidhur me dhënien me qira të makinave dhe
aparateve për gërmim; ndërtim; riparim, servisim dhe mirëmbajtje të automjeteve dhe
aparateve për lëvizje në ajër; riparim dhe mirëmbajtje të makinave dhe mjeteve për
përpunimin e metalit; ofrime të informatave të lokacionit lidhur me makinat dhe mjetet për
përpunimin e metaleve; ofrime të informatave të statusit funksional lidhur me makinat dhe
mjetet për përpunimin e metalit; ofrime të informatave lidhur me mirëmbajtjen e makinave
dhe mjeteve për përpunimin e metaleve; riparime apo mirëmbajtje të makinave dhe
aparateve të ndërtimit; ofrime të informatave të lokacionit lidhur me makinat dhe aparate e
ndërtimit; ofrime të informatave të statusit funksional lidhur me makinat dhe aparatet e
ndërtimit; ofrime të informatave lidhur me mirëmbajtjen e makinave dhe aparateve të
ndërtimit; riparime apo mirëmbajtje të makinave dhe aparateve për ngarkim-shkarkim;
ofrime të informatave të lokacionit lidhur me makinat dhe aparatet për ngarkim-shkarkim;
ofrime të informatave të statusit funksional lidhur me makinat dhe aparatet për ngarkimshkarkim; ofrime të informatave lidhur me mirëmbajtjen e makinave dhe aparateve për
ngarkim-shkarkim; riparime apo mirëmbajtje të makinave dhe aparateve të inxhinierisë
civile; ofrime të informatave të lokacionit lidhur me makinat dhe aparatet e inxhinierisë
civile; ofrime të informatave të statusit funksional lidhur me makinat dhe aparatet e
inxhinierisë civile; ofrime të informatave lidhur me mirëmbajtjen e makinave dhe aparateve
të inxhinierisë civile; riparime apo mirëmbajtje të makinave dhe aparateve për gërmim;
ofrime të informatave të lokacionit lidhur me makinat dhe aparatet për gërmim; ofrime të
informatave të statusit funksional lidhur me makinat dhe aparatet për gërmim; ofrime të
informatave lidhur me mirëmbajtjen e makinave dhe aparateve për gërmim; riparime apo
mirëmbajtje të makinave dhe aparateve për shtypjen e mbeturinave; ofrime të informatave
të lokacionit lidhur me makinat dhe aparatet për shtypjen e mbeturinave; ofrime të
informatave të statusit funksional lidhur me makinat dhe aparatet për shtypjen e
mbeturinave; ofrime të informatave lidhur me mirëmbajtjen e makinave dhe aparateve për
shtypjen e mbeturinave; riparime apo mirëmbajtje të makinave dhe aparateve për
shkatërrimin e mbeturinave; ofrime të informatave të lokacionit lidhur me makinat dhe
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aparatet për shkatërrimin e mbeturinave; ofrime të informatave të statusit funksional lidhur
me makinat dhe aparatet për shkatërrimin e mbeturinave; ofrime të informatave lidhur me
mirëmbajtjen e makinave dhe aparateve për shkatërrimin e mbeturinave; riparime apo
mirëmbajtje të automobilave”.

(111) 25695
(540) SUBRINA CHARM
(151) 24/10/2019
(181) 08/02/2029
(210) KS/M/ 2019/132
(300) 201871037 21/09/2018 SI
(732) ILIRIJA, d.o.o. Tržaška cesta 40, 1000
Ljubljana,, SI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1, Nr.
5 10000 Prishtinë
(511) 3 Përgatitje për kujdes dhe trajtim të flokut; përgatitje kozmetike për flokë dhe
lëkurë të kokës; ngjyruesa për flok; bojra flokësh; përgatitje për ngjyruesa për flok,
përgatitje për lyerje flokësh; ngjyra flokësh; locionë ngjyrues për flok; përgatitje për
zbardhje floku; produkte për çelje ngjyre floku; përgatitje për largim të ngjyrës së flokut;
bojra për mjekër; lëndë ushquese floku; produkte kozmetike për çkoklavitje floku; produkte
për mbrojtje të flokëve të ngjyruar; përgatitje për mbrojtje floku nga dielli; shpërlarësa
floku (për qëllime kozmetike); pluhur për flok; xhel flokësh; xhelra për stilim dhe fiksim
flokësh; dyll flokësh; locionë flokësh; balsamë flokësh; vajra për flok; llakra për flok; spraj
për flok; kremra për flokë; kondensuesa për flokë; shampo flokësh; maska flokësh; serume
për flokë; tonik për flok; muse flokësh; shkumë për stilim dhe ujdisje flokësh; përgatitje për
ujdisje flokësh; përgatitje për sallone bukurie për flok që i përkasin kësaj klase; përgatitje
zbardhuese (çngjyruesa) për qëllime kozmetike; përgatitje për valëzim flokësh;
neutralizuesa për valëzime permanente; pomadra për qëllime kozmetike; produkte
kozmetike; produkte tualeti; përgatitje për kujdes të bukurisë.

(111) 25685
(151) 22/10/2019
(181) 11/02/2029
(210) KS/M/ 2019/133
(591) E gjelbert, e kuqe, e verdhe, e zeze, e
kafte dhe portokalli.
(732) O&B shpk. Rruga “Sadik Petrela”
Nr.20, Tiranë, AL
(740) Florije Manaj Zogaj N.SH. “Manaj &
Associates” Rruga Shaqir Ingrishta, A11,
Hyrja 8, nr. 39, 10000

(540)
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(511) 29 Vaj sallate për ushqim; vaj ulliri për ushqim; vaj luledielli për ushqim; vaj i
bërsisë së ullirit për ushqim; vajra dhe yndyrna ushqimore; vajra me erëza.
35 Shitje me shumicë dhe pakicë të mallrave të përmendur në klasën 29 si dhe import –
eksporti i tyre; aktivitete reklamuese dhe marketingu dhe shërbime ndërmjetësimi të
biznesit në fushën e shitjes së mallrave të përmendura në klasën 29.

(111) 25692
(151) 24/10/2019
(181) 11/02/2029
(210) KS/M/ 2019/134
(732) Astellas Deutschland GmbH GeorgBrauchle-Ring 64 - 66 Munich 80992, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) LEVACT

(511) 5 Produktet farmaceutike për përdorim tek njerëzit.

(111) 25690
(151) 24/10/2019
(181) 11/02/2029
(210) KS/M/ 2019/135
(591) E bardhë, e kaltër, rozë.
(732) Astellas Deutschland GmbH GeorgBrauchle-Ring 64 – 66 Munich 80992, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 5 Produktet farmaceutike për përdorim tek njerëzit.
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(111) 25704
(151) 24/10/2019
(181) 11/02/2029
(210) KS/M/ 2019/137
(732) Industrija piva i sokova "Trebjesa"
d.o.o. Nikšić Ul. Njegoševa br. 18
Nikšić, ME
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 32 Birrat, stout, lager, porter dhe ale

(111) 25633
(151) 17/10/2019
(181) 12/02/2029
(210) KS/M/ 2019/138
(591) E zezë, e bardhë
(732) ARIANIT MUSLIU “LUCIANO”
SH.P.K. Rr. Idriz Gjilani, Dardani, Prishtinë,
, KS

(540)

(511) 18 Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk
janë të përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët, valixhe dhe çanta për udhëtim;
ombrella për shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra
për shalëbërës dhe saraç
25 Veshje, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.
35 Shërbime të reklamimit;menaxhim të bizneseve;administrim të bizneseve;punë të
zyrës.

(111) 25501
(151) 11/10/2019
(181) 12/02/2029
(210) KS/M/ 2019/139
(732) ARIANIT MUSLIU “LUCIANO”
SH.P.K. Rr. Idriz Gjilani, Dardani, Prishtinë,

(540) LUCIANO
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, KS
(511) 18 Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të përpunuara nga këto materiale të cilat nuk
janë të përfshira në klasët e tjera; lëkurë nga kafshët, valixhe dhe çanta për udhëtim;
ombrella për shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kamzhikë, mallëra
për shalëbërës dhe saraç
25 Veshje, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.
35 Shërbime të reklamimit; menaxhim të bizneseve; administrim të bizneseve; punë të
zyrës.

(111) 25510
(151) 14/10/2019
(181) 12/02/2029
(210) KS/M/ 2019/140
(732) Citizen Watch Company of America,
Inc (California corporation) Empire State
Building, 350 Fifth Avenue, 29th Floor,
New York, New York 10118, USA, US
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540) BULOVA

(511) 9 Syza dielli dhe syza

(111) 25943
(151) 03/12/2019
(181) 12/02/2029
(210) KS/M/ 2019/141
(591) Ngjyra e kuqe dhe e bardhe
(732) Fadil Pushkolli Kosova Post SH.P.K.
Rr. Garibaldi, Prishtinë, KS
(740) Besnik Sogojeva Rr. Xheladin Hana,
nr.7

(540)

(511) 38 Telekomunikacionit; Lejon një person të flasë me një tjetër, transmetojë mesazhe
nga një person në tjetrin dhe vendos një person në komunikim gojor ose vizual me një tjetër
(radio dhe televizion). Shërbime që konsistojnë në përhapjen e programeve radiotelevizive;
shërbimet e agjencive të lajmeve; shërbimet e pagingut [radio, telefon ose mjete të tjera të
komunikimit elektronik]; sigurimi i forumeve në internet; radio transmetimit; radio
komunikimit; transmetimit satelitor; transmetimi i të dhënave; ofrimin e kanaleve të
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telekomunikacionit për shërbimet e teleshopingut; sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit
në një rrjet kompjuterik global; shërbimet e telekonferencës; transmetimi i skedarëve
dixhital; sigurimi i aksesit të përdoruesve në rrjetet kompjuterike globale; Video-ondemand transmetimit; shërbimet e videokonferencës; transmetimit pa tel; komunikimet me
telefon; komunikimet nga telefonat celulare; komunikimet nga terminalet kompjuterike;
shërbimet e bordit elektronik të buletinit [shërbimet e telekomunikacionit]; informacion në
lidhje me telekomunikacionin; duke siguruar chatrooms në internet; dërgimi i mesazhit;

(111) 26014
(151) 20/12/2019
(181) 13/02/2029
(210) KS/M/ 2019/142
(732) DAIICHI SANKYO COMPANY,
LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho,
Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike

(111) 26012
(151) 19/12/2019
(181) 13/02/2029
(210) KS/M/ 2019/143
(732) DAIICHI SANKYO COMPANY,
LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho,
Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP
(740) Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA &
D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5,
Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike
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(111) 26013
(151) 19/12/2019
(181) 13/02/2029
(210) KS/M/ 2019/144
(732) DAIICHI SANKYO COMPANY,
LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho,
Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike

(111) 26011
(151) 19/12/2019
(181) 13/02/2029
(210) KS/M/ 2019/145
(732) DAIICHI SANKYO COMPANY,
LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho,
Chuo-ku, Tokyo 103-8426, JP
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike

(111) 25878
(151) 21/11/2019
(181) 13/02/2029
(210) KS/M/ 2019/146
(732) Illyrian Bloodline SH.P.K Rr. Adnan
Krasniqi nr.149, Hyrja 1 kati I nr. 1,
Prizren, KS
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 25 Rrobat, këpucët, kapelat
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(111) 25822
(151) 13/11/2019
(181) 14/02/2029
(210) KS/M/ 2019/147
(591) E kalter e errët, hiri, e verdhë dhe
bardhë
(732) Rothmans of Pall Mall Limited Route
de France 17 Boncourt 2926, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 34 Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; duhan me maru vet -rrokullisni
duhanin tuaj; tub duhani; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për qëllime
mjekësore); puro; cigarillo (cigare te vogla); çakmak; shkrepëse; artikujt e duhanpirësve;
letër për cigare; tubat e cigareve; filtra të cigareve; aparat xhepi për rrotullimin e cigareve;
makina dore për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare elektronike; lëngje për cigare
elektronike; produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes.

(111) 25920
(151) 27/11/2019
(181) 14/02/2029
(210) KS/M/ 2019/149
(732) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino California, 95014, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 9 “Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë;
kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil;
telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të
dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të
rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë
qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike,
dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike
dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për
dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera
dixhitale, ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të
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aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave
elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin
dhe kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike për kompjuterë, pajisjeve mobile,
telefona mobil, orave të mënçura (smartuaç); syzeve të mënçura, pajisjeve që mund të
vishen, kufjeve, dëgjueset për vesh, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e
video pllejerëve si dhe incizues, sistemeve të kinemasë në shtëpi, dhe sistemeve të
argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat kompjuterike;
përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale;
pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje
elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura,
kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje
periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje
elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, kuti instalimi dhe audio e video
pllejerë si dhe incizues; identifikues biometric dhe aparate autenciteti; matës të shpejtësisë;
matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës;
pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes;
monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë,
telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të
mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti për instalim (setap boks) dhe audio e video
pllejerë si dhe incizues; ekrane virtuale dhe për rritjen e realitetit; syze, kontrollorë dhe
kufje; tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve
(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e
tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio
përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe
njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të
televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio
transmetues dhe pranues; përdorues i ndërfaqeve për kompjuterët dhe pajisje elektronike
brenda automjeteve motorike, kryesisht panelët elektronik të kontrollit, ekraneve, ekraneve
me prekje (touchscreen), kontrollimin nga larg, stacionet e sjelljes (docking stations),
konektorë, ndalues, dhe kontrollimin e aktivizimit-të zërit; sisteme të pozicionimit global
(pajisje GPS); aparate navigimi; aparate navigimi për automjete [për kompjuterët brenda];
pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil,
pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, orave të mënçura,
syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe incizuesve,
televizioneve, kutive për instalim (setap boks), zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të
teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e
kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të mënçura, syzeve të
mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve,
kutive për instalim (setap boks), zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak,
dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; bateri;
mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës,
labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, telefona mobile,
kompjuterë që mbahen në dorë, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje
elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura,
dëgjuese, kufje, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti instalimi; ekrane
me prekje; ndërfaqe për kompjuterë, ekrane kompjuteri, telefona mobilë, pajisje elektronike
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mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione,
kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për
ekranë kompjuteri, ekranë të telefonit mobil, dhe ekranit për ora të mencura; pjesë dhe
aksesorie për kompjuterë, pjesë periferike për kompjuterë, telefona mobila, pajisje
elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mencura, syze të mencura,
dëgjuese, kufje, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti instalimi;
mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë,
telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të
mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe
incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike.

(111) 25894
(151) 22/11/2019
(181) 14/02/2029
(210) KS/M/ 2019/152
(591) E Bardhe, E zeze, ngjyre Ari dhe e
Kuqe.
(732) Bejtullah Haxhimurati BIOPAK
SHPK Sheshi Sadik Shala pa Nr., 21000
Rahovec, KS
(740) Ismet Haxhimurati BIOPAK SHPK
Sheshi Sadik Shala pa Nr., 21000 Rahovec,

(540)

(511) 33 Pijet alkoolike (përveç birrave)
35 Reklama e produkteve alkoolike, promovimi i pijeve alkoolike, shitja me shumicë dhe
pakicë e pijeve alkoolike.

(111) 25881
(151) 21/11/2019
(181) 14/02/2029
(210) KS/M/ 2019/153
(591) E Bardhe, E zeze, ngjyre Argjendi, e
Verdhe dhe e Kuqe.
(732) Bejtullah Haxhimurati BIOPAK
SHPK Sheshi Sadik Shala pa Nr., 21000
Rahovec, KS
(740) Ismet Haxhimurati BIOPAK SHPK
Sheshi Sadik Shala pa Nr., 21000 Rahovec

(540)

(511) 33 Pijet alkoolike (përveç birrave)
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35 Reklama e produkteve alkoolike, promovimi i pijeve alkoolike, shitja me shumicë dhe
pakicë e pijeve alkoolike.

(111) 25818
(151) 13/11/2019
(181) 15/02/2029
(210) KS/M/ 2019/154
(300) 18004586 24/12/2018 EU
(732) Menarini International Operations
Luxembourg S.A.-1, Avenue de la Gare-L1611, LU
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) VERIKTAR

(511) 5 Antibiotik

(111) 25820
(151) 13/11/2019
(181) 15/02/2029
(210) KS/M/ 2019/155
(300) 17998664 11/12/2018 EU
(732) Menarini International Operations
Luxembourg S.A.-1, Avenue de la Gare-L1611, LU
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) VABOREM

(511) 5 Antibiotik

(111) 25842
(151) 14/11/2019
(181) 15/02/2029
(210) KS/M/ 2019/156
(300) 17998665 11/12/2018 EU
(732) Menarini International Operations
Luxembourg S.A.-1, Avenue de la Gare-L1611, LU

(540) TENKASI
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(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 5 Antibiotik

(111) 25843
(151) 14/11/2019
(181) 15/02/2029
(210) KS/M/ 2019/157
(732) Nardi S.p.A. Via delle Stangà 14
36072 Chiampo VI, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) NARDI

(511) 20 Mobilje për kopsht; mobilje për natyrë; shezlong – karrige plazhi; karrige;
kolltuk - fotele; tavolina.

(111) 25967
(151) 09/12/2019
(181) 19/02/2029
(210) KS/M/ 2019/158
(591) E kuqe, e bardhë
(732) COOP ITALIA SOCIETA'
COOPERATIVA VIA DEL LAVORO 6-8
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO), IT
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 3 Kolonjë; Ngjitëse për përdorim në kozmetikë; Zbutës të pëlhurave për përdorim
në lavanderi; Aromatizuestë ushqimit [vajra esenciale]; Balsam për flokë; Shkopinj Joss;
Pambuk për përdorim në kozmetikë; Ujë Javelle; Qirinj për masazh për përdorim në
kozmetikë; Dyllëpër këpucë; Dyllë për dysheme; Dyllë për mustaqe; Kozmetikë; Krema
kozmetike; Preparate për zbardhim [zbardhues] për përdorim në kozmetikë; Pasta për
dhëmbë; Deodorantë për qenie njerëzore ose për kafshë; Detergjente, përveçse për
përdorim në veprimtari prodhuese dhe për përdorim në mjekësi; Detergjente, përveçse për
përdorimi në proceset prodhuese dhe për përdorim në mjekësi; Pastrues për qëllime
higjienike intime personale, që nuk përdoret në mjekësi; Shpërndarës të aromës së kallamit
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në ajër; Ekstrakte bimore për përdorim në kozmetikë; Ekstrakte të luleve [parfume]; Xhela
për masazh, përveçse për përdorim në mjekësi; Xhela dentar për zbardhim; Yndyra për
përdorim në kozmetikë; Këna [ngjyrë kozmetike]; Temjan; Llak për flokë; Qumësht
bajamesh për përdorim në kozmetikë; Dru aromatik; Likuide jo-rrëshqitëse për dysheme;
Sodë alkali; Losion për përdorim në kozmetikë; Maska për zbukurim; Takëm kozmetike;
Neutralizues i përhershëm i rrudhave; Vajra për përdorim në kozmetikë; Vajra eterike; Lesh
pambuku për përdorim në kozmetikë; Peroksid hidrogjeni për përdorim në kozmetikë; Gurë
me shtuf; Gurë shapi [regjës]; Preparate për mbrojtje nga dielli [kozmetikë]; Preparate
kimike për pastrim për përdorim në amvisëri; Preparate Fitokozmetike; Preparate për
zbardhim [zbardhues] për përdorim në amvisëri; Mjete për larjen e syve, që nuk përdoret në
mjekësi; Preparate për depilim; Parfume; Zbardhues për lavanderi; Qese për parfumimin e
pëlhurave; Preparate për heqjen e grimit; Parfume; Preparate për aromatizimin e ajrit;
Preparate për përkujdesje për thonjtë; Preparate kozmetike; Preparate për rruajtje; Pëlhurë e
mbushur me preparate për heqjen e grimit; Sapun; Shampo; Shampo për kafshët shtëpiake
[preparate jo-mjekësore për krehje]; Shampo të thata; Llak për thonjtë; Heqës i njollave;
Sode për zbardhim; Shirita për zbardhjen e dhëmbëve; Pëlhura të mbushura me detergjent
për pastrim; Pudër talk, për përdorim në tualet; Ngjyra kozmetike.
29 Pemët dhe perime të ngrira, të konservuara, të gatuara dhe të dehidratuara;
Zëvendësues të qumështit; Sallata të gatshme me perime; Pastetë prej perimeve; Mullëz;
Mish, peshk, pulë dhe mish gjahu; Copa të mishit; Vezë; Yndyra dhe vajra për përdorim në
ushqim; Xhelatinë për ushqim; Xhelatinë e peshkut; Marmelata; Komposto; Qumësht;
Qumësht orizi; Qumësht soje; Qumështi i albuminës; Produkte të qumështit; Koktej me
qumësht; Qumësht i kikirikëve për përdorim në kuzhinë; Qumësht bajamesh për përdorim
në kuzhinë; Aloe vera e përgatitur për konsum nga njerëzit; Gjizë; Fletët e zogjve të
ngrënshëm; Pastetë prej mëlçisë; Pastetë prej peshkut; Fermente të qumështit për përdorim
në kuzhinë; Gjalpë kikiriku; Copa të algave për ushqim; Farëra, të përgatitura; Tofu; Tartuf
i konservuar; Alga të thata deti për ushqim; Alga deti të përpunuara për ushqim; Bishtajore
të thata; Arra të thata; Arra të qëruara; Bajame të përpunuara; Rrush të thatë; Arra e pishave
të përgatitura; Lajthitë përgatitura; Fruta të kristalizuara; Fruta të thata; Ushqim i shpejt me
bazë frutash; Shtresë e lyer me lajthi.
30 Shtresë e lyer me çokollatë; Thërrime të bukës; Brumëra; Krem prej tartari për
përdorim në kuzhinë; Kafe; Kafe artificiale; Kafe e papjekur; Çikore [zëvendësuese e
kafesë]; Pije me bazë kafeje; Aroma të kafesë; Çaj, Çaj i ftohtë; Pije me bazë çaji; Lule ose
gjethe që përdoren si zëvendësues të çajit; Kakao; Pije me bazë kakao; Pluhur kakao;
Çokollatë; Pije me bazë çokollate; Oriz; Ëmbëlsira me oriz; Buding me oriz Tetë-thesare;
Ushqim rosticerie me bazë orizi; Tapiokë; Miell Tapiokë; Miell pallme; Miell dhe
përgatitje të bëra nga drithërat; Bukë; Kuleqë të bukës; Bukë pa majë; Pite bukë; Pasta;
Tortë prej brumit të rrahur; Makarona [pastë]; Ëmbëlsira; Bare të drithërave; Bare për
desert; Bare për çokollatë; Bare Musli; Bare të drithërave me proteina të lartë; Krem
ëmbëlsire për ushqim; Sheqer, mjaltë, melasë; Majë; Majë në pluhur; Kripë; Kripë për
konservimin e ushqimeve; Kripë tavoline; Mustardë; Uthull; Uthull balsamike; Salca
[erëza]; Salcë soje; Pesto [salcë]; Salcë makarona; Keçap [salcë]; Salcë domatesh; Erëza;
Akull për freskim; Sherbete [desert me lëng frutash]; Akull, natyral ose artificial; Krem
tortë për ëmbëlsira [krem]; Kaperë; Çamçakëz; Krem karamele; Salca për sallatë; Fermente
për xhelatinë; Aroma ushqimore, përveç vajrave esenciale; Infuzione, që nuk përdoren në
mjekësi; Farë liri për përdorim në kuzhinë [erëza]; Sheqer natyror diabetik; Ushqime të
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përgatitura me bazë gruri; Propolis; Pelte mbretërore; Alga deti [piper]; Vaj gruri për
përdorim nga njerëzit.
31 Farërat e të mbjellave; Produktet bujqësore dhe të hortikulturës; Drithëra; Kafshë të
gjalla; Kafshë ujore për ngrënie [të gjalla]; Fruta të freskëta; Manaferra, të freskëta; Fruta
agrume, të freskëta; Fruta, të freskëta; Bishtajore të freskëta; Qepë, të freskëta; Rrënjë për
konsum të kafshëve; Bimë të kopshtit, të freskëta; Bimë natyrale dhe lule; Artikuj ushqimor
dhe tagji për kafshë; Birrë; Arra [fruta]; Alga për konsum nga njerëzit ose shtazët; Rërë
aromatike [shtretër] për kafshët shtëpiake; Ushqim për shpendë; Pemë të Krishtlindjeve;
Biskota për qen; Ushqim i ngrënshëm për kafshë; Zhardhokë lulesh; Shtretër me torfë; Vakt
për kafshë; Ushqim për kafshë; Polen [lëndë e parë]; Produkte për shtretër të kafshëve;
Tapë e ashpër; Letër zalli [shtretër] për kafshët shtëpiake; Vaj gruri për konsum nga
kafshët.
32 Ujëra të tavolinës; Birra; Birrë xhenxhefili, Birra joalkoolike; Birrë e Maltit; Ujë me
gaz, Ujë i pijshëm me gaz, Ujë i Seltzerit, Ujë me sodë; Ujë burimi; Ujë lambik; Ujëra
minerale [pije]; Pije izotonike; Pije me hir; Pije frutash dhe lëngje frutash; Qumësht
bajamesh [pije];Pije joalkoolike;Lëng domatesh [pije]; Lëngje perimesh [pije]; Shurupe dhe
preparate të tjera për të bërë pije; Pije Aloe vera, joalkoolike; Lëng hardhie, e pafermentuar;
Lithia ujë; Pastile për pije me shkumë; Pluhura për pije me shkumë; Preparate për të bërë
likere; Sherbete [pije], Pije Smoothie.
33 Pije alkoolike, përveç birrës; Verë; Alkool [pije]; Tretës; Likere; Kokteje.
35 Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim biznesi; Funksione në zyrë; Analiza
biznesi, kërkime dhe shërbime informimi; Asistencë biznesi, menaxhim dhe shërbime
administrative; Reklamim, marketing dhe shërbime promovimi; Shërbime me pakicë në
lidhje me mishin, peshkun, shpendët dhe kafshët e gjahut; copë mishi; pemë dhe perime të
konservuara, të ngrira, të thata dhe pjekura; xhelatinë, marmelata, komposto; Vezë;
Qumësht dhe produkte të qumështit; vajra dhe yndyra ushqimore, kafe, çaj, kakao dhe kafe
artificiale; Oriz, tapiokë dhe sago; Miell dhe përgatitje të bëra prej drithërave; bukë,
ëmbëlsirat dhe pasta; krem ëmbëlsire; sheqer, mjaltë, melasë; majë, pluhur për pjekje;
Kripë; Mustardë; Uthull, salca (aromatizues); Mëlmesa; krem, drithëra dhe produkte
bujqësore, të hortikulturës dhe të pylltarisë që nuk janë të përfshira në klasa të tjera; Kafshë
të gjalla; Pemë dhe perime të freskëta; Fara; Bimë natyrore dhe lule; Artikuj ushqimor për
kafshë; Maltë, birra; Ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera jo-alkoolike; Pije
frutash dhe lëngje frutash; Shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije, pije alkoolike
(përveç birrave); Shërbime me shumicë në lidhje me mishin, peshkun, shpendët dhe kafshët
e gjahut; copë mishi; pemë dhe perime të konservuara, të ngrira, të thata dhe pjekura;
xhelatinë, marmelata, komposto; Vezë; Qumësht dhe produkte të qumështit; vajra dhe
yndyra ushqimore, kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale;Oriz, tapiokë dhe sago;Miell dhe
përgatitje të bëra prej drithërave; bukë, ëmbëlsira dhe pasta; krem ëmbëlsire; sheqer, mjaltë,
melasë; majë, pluhur për pjekje; Kripë; Mustardë; Uthull, salca (aromatizues); Mëlmesa;
krem, drithëra dhe produkte bujqësore, të hortikulturës dhe të pylltarisë që nuk janë të
përfshira në klasa të tjera; Kafshë të gjalla; Pemë dhe perime të freskëta; Fara; Bimë
natyrore dhe lule; Artikuj ushqimor për kafshë; Maltë, birra; Ujëra minerale dhe të gazuara
dhe pije të tjera jo-alkoolike; Pije frutash dhe lëngje frutash; Shurupe dhe preparate të tjera
për të bërë pije, pije alkoolike (përveç birrave).
38 Telekomunikime; Komunikime me telefona celularë; Komunikime me terminale
kompjuterike; Komunikime me telegram; Komunikime me telefon; Komunikime përmes
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rrjetave me fibra optike; Shërbime përmes buletinit elektronik [shërbime të
telekomunikimit]; Informacion rreth telekomunikimit; Dërgim i mesazheve; Shërbime të
agjencive të lajmeve; Mundësim i forumeve përmes internetit; Mundësim i qasjes së
përdoruesve në rrjetet globale kompjuterike; Komunikime me radio; Transferim i të
dhënave; Marrja me qira e pajisjeve të telekomunikimit; Transmetim i postës elektronike;
Transmetimi i dosjeve digjitale.
39 Magazinim i ngarkesave; Shpërndarje [transport] e mallrave me pakicë; Aranzhim i
transportit të mallrave; Aranzhim i shërbimeve të transportit përmes tokës, detit dhe ajrit;
Mbledhje, transport dhe dërgim të mallrave; Shërbime të transportit; Shërbime korrieri për
transportin e ngarkesave; Transport i produkteve bujqësore; Dërgim i ushqimit dhe pijeve të
përgatitura për konsum; Shërbime për shpërndarjen e ushqimit; Shërbime transporti
[transportim mallrash]; Dërgim i mallrave; Magazinim i përkohshëm i dërgesave; Transport
dhe dërgesë e mallrave; Dërgim i parcelës; Dërgim i luleve; Dërgim i mallrave me porosi;
Magazinim i mallrave; Dërgim i gazetave; Paketimi i mallrave; Magazinim; Mbështjellje e
mallrave; Dhënie me qira të automjeteve; Aranzhim i lundrimit; Transport logjistik;
Rezervim i udhëtimit; Rezervim i transportit; Mbledhje e mallrave që mund të riciklohen
[transport]; Mbështjellje e dhuratave; Shërbime korrieri [mesazhe ose mallra]; Transport.
41 Mësimdhënie; Sigurimi i muzikës on-line, që nuk mund të shkarkohet; Sigurim i
videove on-line, që nuk mund të shkarkohen; Sigurimi i botimeve elektronike në internet,
që nuk mund të shkarkohen; Informacion për argëtim; Informacion për arsimin;
Informacion rekreativ; Dhënie me qira të lodrave; Organizim i garave sportive; Organizim i
garave [edukim ose argëtim]; Organizim i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore;
Organizim i lotarive; Organizim i spektakleve [shërbimeve impresario]; Organizim dhe
realizim i forumeve personale edukative; Organizim dhe realizim i koncerteve; Organizim
dhe mbajtje të konferencave; Organizim dhe mbajtje të kongreseve;
Organizim dhe mbajtje të kolokviumeve; Organizim dhe mbajtje të seminareve; Organizim
dhe mbajtje të simpoziumeve; Organizim dhe realizim të seminareve [trajnime]; Rezervim
të vendeve për shfaqje; Prodhim i muzikës; Prodhim i shfaqjeve; Botim i librave; Botimi i
teksteve, përveç teksteve reklamuese; Botime on-line i librave dhe revistave elektronike;
Botime elektronike në desktop; Xhirim; Raportim fotografik; Shërbime të bibliotekës;
Shërbime të bibliotekave mobile; Shërbime të agjencisë së biletave [argëtim]; Shërbime të
kampeve për festa [argëtim]; Shërbime të klubit të shëndetit [trajnimi shëndetësor dhe
palestër]; Shërbime të klubit [argëtim ose arsim]; Shkrim i këngëve; Shërbime argëtuese;
Sigurim i objekteve rekreative; Fotografi; Shërbime të lojës të ofruara on-line nga një rrjet
kompjuterik; Mundësim të objekteve të muzeut [prezantim, ekspozita]; Shërbime arsimore
të ofruara nga shkollat; Shërbime të shkollës
43 Shërbime në bar; Shërbime të kafesë; Ketering për ushqim dhe pije; Shërbime të
kantinave; Shërbime të restoranteve; Shërbime të restoranteve vetëshërbyese

(111)
(151)
(181)
(210)
(732)

26043
13/01/2020
19/02/2029
KS/M/ 2019/161
Choirock contents factory Co., Ltd.

(540) HELLO CARBOT KOONG
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869, Buil-ro, Guro-gu, Seoul, KR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 9 Numëratore; brava, elektrike; aparate dhe instrumente laboratorike fizike dhe
kimike; aparate dhe instrumente optike përveçse për syze dhe aparate fotografike; aparate
dhe instrumente fotografike; video kamera; aparate dhe instrumente peshimi për njësi
standarde; aparate dhe instrumente automatike të kontrollit; syze; lente të kontaktit;
mekanizma për aparate që punojnë me monedha; xhaketa shpëtimi; kostume për mbijetesë;
sensorë të nxehtësisë; disqe reflektuese për veshje, për parandalimin e aksidenteve; makina
për shpërndarjen e energjisë elektrike; bateri elektrike; aparate dhe instrumente elektrike
audio dhe vizuale; makina dhe mjete të telekomunikimit; aparate telefonike; programe
kompjuterike, që mund të shkarkohen; aplikacione softuerike kompjuterike, që mund të
shkarkohen; softuer kompjuterik për lojëra; softuerë të aplikacioneve kompjuterike për
celularë; softuerë kompjuterik; harduer kompjuterik dhe pajisje periferike kompjuterike;
magnete; kaseta për video-lojëra; fishkëllyes sinjalizimi; doreza mbrojtëse; helmeta; veshje
mbrojtëse; skedarë muzikorë që mund të shkarkohen; media elektronike muzikore për
regjistrim paraprak; videokaseta të regjistruara (përveç muzikës); media elektronike
jomuzikore për regjistrim paraprak (me përjashtim të softuerit kompjuterik); karta
magnetike kreditore; bileta që mund të shkarkohen; filma, të ekspozuar; publikime
elektronike, që mund të shkarkohen; libra elektronikë që mund të shkarkohen; gazeta
elektronike që mund të shkarkohen; libra ose letra elektronike studimi që mund të
shkarkohen; filma të animuar; shkallë për shpëtim nga zjarri; aparate për frymëmarrje
nënujore; zile elektrike e derës; maska mbrojtëse.
28 Rrjete për flutura; pajisje për mbledhjen e insekteve; lodra për kafshët shtëpiake; stoli
për pemët e Krishtlindjeve, përveç artikujve të ndriçimit dhe ëmbëlsirave; aparat për
udhëtim në rrugë të drejtë; lodra (gjëra për lojë); kukulla; lodra; lojëra; artikuj sportiv
(përveç artikujve të golfit /artikujve për alpinizëm); mjete për ngjitje (pajisje alpinizmi);
rrip i alpinistëve; çanta golfi me ose pa rrota; topa të golfit; doreza të golfit; pajisje të golfit;
pajisje për peshkim; shkopinj rrotullues.

(111) 26051
(151) 14/01/2020
(181) 19/02/2029
(210) KS/M/ 2019/162
(300) RU 2019702383 24/01/2019 RU
(732) Choirock contents factory Co., Ltd.
869, Buil-ro, Guro-gu, Seoul, KR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) HELLO CARBOT
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(511) 9 Numëratore; brava, elektrike; aparate dhe instrumente laboratorike fizike dhe
kimike; aparate dhe instrumente optike përveçse për syze dhe aparate fotografike; aparate
dhe instrumente fotografike; video kamera; aparate dhe instrumente peshimi për njësi
standarde; aparate dhe instrumente automatike të kontrollit; syze; lente të kontaktit;
mekanizma për aparate që punojnë me monedha; xhaketa shpëtimi; kostume për mbijetesë;
sensorë të nxehtësisë; disqe reflektuese për veshje, për parandalimin e aksidenteve; makina
për shpërndarjen e energjisë elektrike; bateri elektrike; aparate dhe instrumente elektrike
audio dhe vizuale; makina dhe mjete të telekomunikimit; aparate telefonike; programe
kompjuterike, që mund të shkarkohen; aplikacione softuerike kompjuterike, që mund të
shkarkohen; softuer kompjuterik për lojëra; softuerë të aplikacioneve kompjuterike për
celularë; softuerë kompjuterik; harduer kompjuterik dhe pajisje periferike kompjuterike;
magnete; kaseta për video-lojëra; fishkëllyes sinjalizimi; doreza mbrojtëse; helmeta; veshje
mbrojtëse; skedarë muzikorë që mund të shkarkohen; media elektronike muzikore për
regjistrim paraprak; videokaseta të regjistruara (përveç muzikës); media elektronike
jomuzikore për regjistrim paraprak (me përjashtim të softuerit kompjuterik); karta
magnetike kreditore; bileta që mund të shkarkohen; filma, të ekspozuar; publikime
elektronike, që mund të shkarkohen; libra elektronikë që mund të shkarkohen; gazeta
elektronike që mund të shkarkohen; libra ose letra elektronike studimi që mund të
shkarkohen; filma të animuar; shkallë për shpëtim nga zjarri; aparate për frymëmarrje
nënujore; zile elektrike e derës; maska mbrojtëse.
28 Rrjete për flutura; pajisje për mbledhjen e insekteve; lodra për kafshët shtëpiake; stoli
për pemët e Krishtlindjeve, përveç artikujve të ndriçimit dhe ëmbëlsirave; aparat për
udhëtim në rrugë të drejtë; lodra (gjëra për lojë); kukulla; lodra; lojëra; artikuj sportiv
(përveç artikujve të golfit /artikujve për alpinizëm); mjete për ngjitje (pajisje alpinizmi);
rrip i alpinistëve; çanta golfi me ose pa rrota; topa të golfit; doreza të golfit; pajisje të golfit;
pajisje për peshkim; shkopinj rrotullues.

(111) 25907
(151) 22/11/2019
(181) 19/02/2029
(210) KS/M/ 2019/163
(732) Erwin Dietz GmbH Industriepark 2
74706 Osterburken, DE
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) White Colombia

(511) 34 Duhan dhe produkte të duhanit, duke përfshirë zëvendësues të duhanit; kutitë e
duhanit; filtrat e duhanit; qeset e duhanit; çibuk; shkrepëse për oxhak; shkrepëse.

(111) 25905
(151) 22/11/2019
(181) 19/02/2029

(540)

448

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(210) KS/M/ 2019/164
(732) Erwin Dietz GmbH Industriepark 2
74706 Osterburken, DE
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(511) 29 Pije me bazë qumështi.
30 Çaj i ftohtë; pije me bazë çaji.
32 Pije joalkolike; limonadë; lëngje; shurupe; nektar frutash; pije me lëng frutash;
koncentrat të lëngjeve të frutave; pije që përbëhen kryesisht nga lëngje frutash; lëngjet e
perimeve; koncentrat lëngjesh; birra; ujë mineral [pije]; ujërat minerale të aromatizuara;
izotonike; pije.
33 Pije alkoolike që përmbajnë fruta; pije alkoolike të gazuara, përveç birrës.

(111) 25921
(151) 27/11/2019
(181) 19/02/2029
(210) KS/M/ 2019/165
(300) 88100628 31/08/2018 US
(732) Bioverativ Therapeutics Inc. 225
Second Avenue, 02451 WALTHAM, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) CIBEMTOR

(511) 5 "Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjes së ftohjes agglutinin dhe
trombocitopenia imune kronike".

(111) 25858
(151) 19/11/2019
(181) 19/02/2029
(210) KS/M/ 2019/166
(591) Ngjyrë e kaltër, e kuqe, e bardhë, e
verdhë.

(540)
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(732) REAL MADRID CLUB DE FUTBOL
Concha Espina, nº1 28.036 Madrid, ES
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(511) 25 Veshje, veshmbathje, mbulesa koke; fanela (maica) pa mëngë, fanela me mëngë
të shkurtra, fanela me mëngë të gjata, pantallona të shkurtra, fanela djersitëse, pantallona
djersitëse, pantallona, kapri pantallona, jelek, pulovër, triko, kapot, pantallona të shkurtëra
nga likra, këmisha, xhinse, shalle, rripa, pantallona të shkurtëra nga xhisi (denim), brekë
noti dhe brekë të shkurtëra, kësula, veshje gjumi dhe veshje nate, boksiere (veshje), doreza,
kapela beanie, kapela, takëm për të posalindur (që përmbajnë kombinim të artikujve të
mëposhtëm: mbulesa, batanije, kostume (tolume) romper, grykashkë, xhaketa, dorashka,
pantallona, peshqir bebesh, kombinizon bebesh), rodbishan bebesh, veshje të brendshme
(brekë dhe atlete – fanela) dhe çorape.

(111) 25823
(151) 13/11/2019
(181) 19/02/2029
(210) KS/M/ 2019/171
(591) E kuqe dhe e kaltër
(732) R. Seelig & Hille oHG Kevelaerer
Straße 21-23 40549 Düsseldorf, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 5 Çaj, çaj frutash, çaj bimor, infuzion për qëllime mjekësore; Shtesa ushqimore;
Shtesa ushqimore dhe përgatitjet dietetike; Shtesa bimore; Ushqim funksional (Nutriciste).
30 Çaj, çaj frutash, çaj bimor jo mjekësor, infuzion jo-mjekësor dhe zëvendësues për to,
gjithashtu me përbërës të tjerë; Ekstrakte çaji; Caj i ftohte; Përgatitjet dhe pijet e gatshme
(për aq sa përfshihen në klasën 30) të bazuara në çaj, çaj frutash, çaj bimor, infuzione ose
ekstrakte të tyre ose zëvendësues për to, gjithashtu me përbërës të tjerë; Aromatizues për
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pije, përveç vajrave esenciale; Kafe; Zëvendësuesit e kafesë; kakao; Kakao pluhur; Pluhur
çokollatë për pije; Ëmbëlsirat e sheqerit; Ëmbëltues me çokollatë; bukë; Produktet e bukës
dhe ëmbëlsirat; Përgatitjet e drithërave; Muesli; sheqeri; embeltues natyral ; zëvendësuesit
e sheqerit; mjaltë
32 Pije jo alkoolike; Pije jo alkoolike me çaj të shtuar, çaj frutash, çaj bimor ose infuzion;
Pije frutash; Lëngje frutash; Ujë; ujëra te aromatizuara;
Shurupe për përkatitjen e pijeve; preparate për përgatitjet e pijeve.

(111) 25945
(151) 03/12/2019
(181) 19/02/2029
(210) KS/M/ 2019/172
(732) MAGNETI MARELLI AFTER
MARKET PARTS AND SERVICES S.P.A.
Viale Aldo Borletti, 61/63
Corbetta (Milano), IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 7 Amortizatorët, silenciatorët (zhurmëmbytës), pompat e ujit dhe pompat e naftës,
komponentët e frenimit përveç mjeteve/makinave të tokës, startuesit për motorët dhe
lokomotivat, motorët elektrikë, alternatorët, injektorët, karburatorët, kandelat elektrike,
priza për ndriçim (flakërim).
9 Sisteme elektronike për automjete; pajisjet për automjete, odometra- rrugëmatës, GPS
(sistemi global i vendëndodhjes) për automjete, sistemet anti-vjedhje satelitore, pajisje
diagnostikuese për automjete, CD, DVD, video, programe GPS, helmeta mbrojtëse, doreza
mbrojtëse, veshje mbrojtëse për parandalimin e aksidenteve, maska mbrojtëse, pajisjet
mbrojtëse personale për parandalimin e aksidenteve; bateri.
11 Dritat, instrumentet ndriçuese dhe pajisjet për automjete, pajisjet e ajrit të kondicionuar
për automjete.
12 Pasqyra e pasme, motorët për automjete, motorët e nisjes për automjete, furçat e
fshirjes së xhamave.
25 Produkte të veshjes.
35 Organizimi i rrjeteve të franshizes, shërbime të franshizes për palët e treta.
41 Organizimi i kurseve, shërbimet e trajnimit për riparimin e makinave, organizimi i
ekspozitave, kongreseve, seminareve, simpoziumeve, organizimit të aktiviteteve sportive
dhe kulturore.
42 Shërbimet e planifikimit teknik në lidhje me automjetet dhe pjesët e tyre;shërbime të
certifikimit të cilësisë së produktit.
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(111) 25956
(151) 05/12/2019
(181) 20/02/2029
(210) KS/M/ 2019/174
(526) CRYSTAL
(591) Verdhe, Kaltert, Bardhe, Kuqe
Zeze
(732) Beni & Le Sh.p.k. Rr. Ejup Gashi,
12000 Fushë Kosovë, KS

(540)

(511) 3 Preparate për zbardhim dhe substance tjera për perdorim në levanderi; preparate
për pastrim, shkëlqim, ferkim dhe gërryerje; sapune; parfumeri, vajra esenciale, artikuj
kozmetik, losion për flokë; pasta dhëmbësh
21 Artikuj dhe enë shtëpiake apo kuzhine (jo nga metalet e çmuara apo mveshje nga këto
metale); krehëra dhe sfungjerë; brusha (duke përjashtuar penelet); materiale për krijim
furçash; instrumente dhe materiale për pastrim; lesh çeliku; xham i papërpunuar apo gjysëm
i përpunuar (përjashtuar xhamin e përdorur për ndërtim); artikuj prej qelqi, porcelan dhe
argjile që nuk përfshihen në klasa tjera
39 Transporti;paketimi dhe magazinimi i mallrave.

(111) 25922
(151) 27/11/2019
(181) 20/02/2029
(210) KS/M/ 2019/175
(732) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino, California 95014, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) NIGHT SHIFT

(511) 9 “Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishen;
kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente
telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të mënçur (smartfon); pajisje
komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio,
video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale
që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin,
452

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale;
pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në
internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të
dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); përcjellës të aktiviteteve që mund të
vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave elektronik; softuer
kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e
pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pajisjeve
periferike kompjuterike, kutive për instalim (setap boks), televizioneves, dhe audio e video
pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike;
përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale;
pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje
elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura,
kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje
periferike që mund të vishen; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me
kompjuterë, telefona mobil; pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura,
kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; matës të shpejtësisë; matës të
lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër
(matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane,
ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur,
pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të
mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; syze të mënçura; syze 3D;
syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate dhe instrumente optike;
kamera; blica për kamera; ekrane për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike
mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura, televizione,
si dhe audio dhe video pllejerë dhe incizues; tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë,
ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate
për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues;
audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate
për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues
dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog);
radio; radio transmetues dhe pranues; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); aparate
navigimi; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave
mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, orave të
mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe
incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe
sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil,
pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, orave të mënçura,
syzeve të mënçura, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve,
përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e
të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik,
bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me
gjitha mallrat e lartpëmendura; ndërfaqe për kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike,
telefona mobil, pajisje elektronike mobile dixhitale, pajisje elektronike që mund të vishen,
ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe
incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri; mbështjellës, çanta,
këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje
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elektronike mobile dixhitale, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të
mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për
vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për trajnimin e
kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së postës; arka të
parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina diktimi; shënjues të
skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për mallra; makina për
përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente për peshim;
peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; qarqe të
integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin e
dritave [fibra optic]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve
industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen
e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme
fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve;
fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ
dhe të kontrolluar nga distanca për automjete.”

(111) 25864
(151) 19/11/2019
(181) 21/02/2029
(210) KS/M/ 2019/176
(591) E Zezë
(732) “Adventure Facility Concepts and
Management” OOD 111V Tsarigradsko
Shose Blvd., fl. 3, Sofia 1784, BG
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A
Prishnë

(540)

(511) 41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm

(111) 25856
(151) 19/11/2019
(181) 22/02/2029
(210) KS/M/ 2019/178
(732) PODRAVKA prehrambena industrija
d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica,
HR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) ZOBELINO
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(511) 30 çull i gatëshem; çull me bazë të qumështit me drithëra (për ushqim); drithëra të
ngrohta për mëngjes; drithëra për mengjes të cilat përmbajnë fibër; drithëra, çull dhe
bollgur për mengjes; drithëra.

(111) 25860
(151) 19/11/2019
(181) 22/02/2029
(210) KS/M/ 2019/179
(732) PODRAVKA prehrambena industrija
d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, ,
HR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) CORNELINO

(511) 30 çull i gatëshem; çull me bazë të qumështit me drithëra (për ushqim); drithëra të
ngrohta për mëngjes; drithëra për mëngjes të cilët përmbajnë fibër; drithëra, çull dhe
bollgur për mëngjes; drithëra.

(111) 25930
(151) 02/12/2019
(181) 22/02/2029
(210) KS/M/ 2019/180
(591) E gjelbert e qelte, e gjelbert e mbyllur,
e kaltert e qelte dhe e kaltert e mbyllur.
(732) Taner Duraku Lagja Kalabria, rr. Ali
Vitia Bll.B Lokali nr. 6 10000 Prishtina, KS

(540)

(511) 3 “Preparate kozmetike jo-medicinale; vajëra esencialë.”
5 “Preparate dhe substanca të adaptuara për përdorim medicinal; shtojca dietale, për
përdorim tek njerëzit; vajëra bimore për përdorim medicinal.”
35 “Shërbimet e shitjes më pakicë për preparate të adaptuara për përdorim medicinal;
prezentimin e mallërave në mjetet e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë dhe
shumicë.”

(111)
(151)
(181)
(210)

25923
27/11/2019
22/02/2029
KS/M/ 2019/181

(540) HT22
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(300) 30 2018 113 202.2 26/11/2018 DE
(732) Wirtgen GmbH Reinhard-WirtgenStraße 2, 53578 Windhagen, DE
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(511) 7 “Pjesë për makina, gjegjësisht dalta, kazmë, mbajtëse për daltë, mbajtëse për
kazmë, mbajtëse për mbajtëse të daltave dhe mbajtëse për mbajtës të kazmave; pjesë për
makina, gjegjësisht mbajtëse për dalta që ndërrohen shpejtë për qëllime të mbajtjes së
daltave që përdoren në makina; pjesë për makina, gjegjësisht mbajtëse për kazma që
ndërrohen shpejtë për qëllime të mbajtjes së kazmave që përdoren në makina; pjesë për
makina, gjegjësisht mbajtës për mbajtësit që ndërrohen shpejtë të daltave për qëllime të
mbajtjes së daltave që përdoren në makina; pjesë për makina, gjegjësisht mbajtës për
mbajtësit që ndërrohen shpejtë të kazmave për qëllime të mbajtjes së kazmave që përdoren
në makina; pjesë për makina, gjegjësisht vegla, mbajtëse të veglave dhe mbajtës të
mbajtësve të veglave; pjesë për makina, gjegjësisht kuti mbyllëse për vegla, kuti mbyllëse
për mbajtës të veglave dhe kuti mbyllëse për mbajtës të mbajtësve të veglave; pjesë për
makina, gjegjëisht kapakë mbyllës të përshtatur për pjesë të makinave; pjesë për makina,
gjegjësisht shtrëngues të ndërprerë për shtrëngimin e pjesëve të makinave; pjesë dhe pajisje
për gjitha mallrat e përmendura, të përfshira në këtë klasë.”

(111) 25977
(540) MONSTER ENERGY
(151) 12/12/2019
(181) 22/02/2029
(210) KS/M/ 2019/182
(732) Monster Energy Company, a Delaware
corporation having a place of business at 1
Monster Way, Corona, California 92879, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(511) 32 ''Pije jo-alkoolike, duke përfshirë këtu edhe pijet e gazuara dhe pijet energjike,
sirupe, koncentrate, pluhur dhe preparate për bërjen e pijeve, duke përshirë këtu edhe pijet e
gazuara dhe pije energjike, birrat''.
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(111) 25982
(540)
(151) 13/12/2019
(181) 22/02/2029
(210) KS/M/ 2019/183
(732) Monster Energy Company, a Delaware
corporation having a place of business at 1
Monster Way Corona, California 92879, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(511) 32 ''Pije jo-alkoolike, duke përfshirë këtu edhe pijet e gazuara dhe pijet energjike,
sirupe, koncentrate, pluhur dhe preparate për bërjen e pijeve, duke përshirë këtu edhe pijet e
gazuara dhe pije energjike, birrat''.

(111) 25937
(151) 03/12/2019
(181) 22/02/2029
(210) KS/M/ 2019/184
(732) GARDEN SH.P.K. Rr. Kalabria p.nr.
Prishtinë, KS
(740) ILIRIANA OSMANI SERREQI Rr.
Selami Pulaha C 1 / H 1 nr. 1 / 2 Prishtinë

(540) GARDEN

(511) 35 Reklamimet, menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit;funksionet e
zyrës. Shërbimet e agjencisë së reklamave / shërbimet e agjencive publicitare ;
marrëdhëniet me publikun
36 Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të patundshme
Menaxhimin e banesave; qira e apartamenteve; shërbime të agjencive të pasurive të
patundshme; brokerimi i pasurisë së patundshme; vlerësimi i pasurive të patundshme ;
menaxhimi i pasurive të paluajtshme
37 Ndërtimi i ndërtesave; riparim; shërbimet e instalimit,
Ndërtimi; mbikëqyrja e ndërtimit; konsulencë ndërtimi
39 Transportim; paketimin dhe magazinimin e mallrave; aranzhimet e udhëtimit
Transporti me autobus; makina me qira; transporti me makina; parkimi i makinave;
dorëzimin e mallrave; taksi transport; transport; transport udhëtarësh ; regullimin e
transportit për udhëtime; informacion mbi transportin; logjistikë transporti; rezervime
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udhëtimi.
41 Edukim; ofrim i trajnimeve; aktivitete argëtuese; sportive dhe kulturore
Shërbimet e diskotekave, shërbimet argëtuese, sigurimi i objekteve të golfit, instruksionet e
gjimnastikës, shërbimet e klubit të shëndetit [trajnimi i shëndetit dhe palestrës], shërbimet e
klubeve të natës [argëtuese], organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore.
43 Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; vendosje të përkohshme
Shërbimet e byrosë të akomodimit [hotele, shtëpi me konvikte], shërbimet e barit, shërbime
kafeje, shërbime në kafeterije, ushqim dhe pije, shërbime hoteliere, prenotim hotelesh,
marrjen me qira të dhomave për takime, shërbime moteli, shërbime kuzhinieri personal,
shërbime të pritjes për strehim të përkohshëm [menaxhimin e ardhjeve dhe nisjeve],
shërbime restorantesh, shërbime restorantesh vetë-shërbimi, shërbimet e snack-bar, qiraja e
strehimit të përkohshëm, rezervimet e strehimit të përkohshëm, shërbimet e banimit turistik.
44 Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; kujdesin higjienik dhe bukuri për qeniet
njerëzore ose kafshët; bujqësi, hortikulturë dhe shërbime pyjore
Shërbimet e aromaterapisë, shërbimet e sallonit të bukurisë; parukeri, shërbime spa
shëndetësore, fizioterapi / terapi fizike, shërbime sauna, shërbime solarium, shërbim vaske
turke.

(111) 25936
(151) 03/12/2019
(181) 22/02/2029
(210) KS/M/ 2019/185
(591) E gjelbërt ( e mbyllur dhe e çelur, e
verdhë, e bardhë )
(732) GARDEN SH.P.K. Rr. Kalabria p.nr.
Prishtinë, KS
(740) ILIRIANA OSMANI SERREQI Rr.
Selami Pulaha C 1 / H 1 nr. 1 / 2
Prishtinë

(540)

(511) 41 Edukim; ofrim i trajnimeve; aktivitete argëtuese; sportive dhe kulturore
Shërbimet e diskotekave, shërbimet argëtuese, sigurimi i objekteve të golfit, instruksionet e
gjimnastikës, shërbimet e klubit të shëndetit [trajnimi i shëndetit dhe palestrës], shërbimet e
klubeve të natës [argëtuese], organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore.
43 Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; vendosje të përkohshme
Shërbimet e byrosë të akomodimit [hotele, shtëpi me konvikte], shërbimet e barit, shërbime
kafeje, shërbime në kafeterije, ushqim dhe pije, shërbime hoteliere, prenotim hotelesh,
marrjen me qira të dhomave për takime, shërbime moteli, shërbime kuzhinieri personal,
shërbime të pritjes për strehim të përkohshëm [menaxhimin e ardhjeve dhe nisjeve],
shërbime restorantesh, shërbime restorantesh vetë-shërbimi, shërbimet e snack-bar, qiraja e
strehimit të përkohshëm, rezervimet e strehimit të përkohshëm, shërbimet e banimit turistik.
44 Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; kujdesin higjienik dhe bukuri për qeniet
njerëzore ose kafshët; bujqësi, hortikulturë dhe shërbime pyjore
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Shërbimet e aromaterapisë, shërbimet e sallonit të bukurisë; parukeri, shërbime spa
shëndetësore, fizioterapi / terapi fizike, shërbime sauna, shërbime solarium, shërbim vaske
turke.

(111) 25935
(151) 03/12/2019
(181) 22/02/2029
(210) KS/M/ 2019/186
(591) E gjelbërt, e kaltërt, e bardhë, e zezë
(732) GARDEN SH.P.K. Rr. Kalabria p.nr.
Prishtinë, KS
(740) ILIRIANA OSMANI SERREQI Rr.
Selami Pulaha C 1 / H 1 nr. 1 / 2
Prishtinë

(540)

(511) 41 Edukim; ofrim i trajnimeve; aktivitete argëtuese; sportive dhe kulturore
Shërbimet e diskotekave, shërbimet argëtuese, sigurimi i objekteve të golfit, instruksionet e
gjimnastikës, shërbimet e klubit të shëndetit [trajnimi i shëndetit dhe palestrës], shërbimet e
klubeve të natës [argëtuese], organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore.
43 Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; vendosje të përkohshme
Shërbimet e byrosë të akomodimit [hotele, shtëpi me konvikte], shërbimet e barit, shërbime
kafeje, shërbime në kafeterije, ushqim dhe pije, shërbime hoteliere, prenotim hotelesh,
marrjen me qira të dhomave për takime, shërbime moteli, shërbime kuzhinieri personal,
shërbime të pritjes për strehim të përkohshëm [menaxhimin e ardhjeve dhe nisjeve],
shërbime restorantesh, shërbime restorantesh vetë-shërbimi, shërbimet e snack-bar, qiraja e
strehimit të përkohshëm, rezervimet e strehimit të përkohshëm, shërbimet e banimit turistik.
44 Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; kujdesin higjienik dhe bukuri për qeniet
njerëzore ose kafshët; bujqësi, hortikulturë dhe shërbime pyjore
Shërbimet e aromaterapisë, shërbimet e sallonit të bukurisë; parukeri, shërbime spa
shëndetësore, fizioterapi / terapi fizike, shërbime sauna, shërbime solarium, shërbim vaske
turke.

(111) 25934
(151) 03/12/2019
(181) 22/02/2029
(210) KS/M/ 2019/187
(591) E gjelbërt, gurkali, e kaltërt, e bardhë
(732) GARDEN SH.P.K. Rr. Kalabria p.nr.
Prishtinë, KS
(740) ILIRIANA OSMANI SERREQI Rr.
Selami Pulaha C 1 / H/1 nr. 1 / 2

(540)
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Prishtinë

(511) 41 Edukim; ofrim i trajnimeve; aktivitete argëtuese; sportive dhe kulturore
Shërbimet e diskotekave, shërbimet argëtuese, sigurimi i objekteve të golfit, instruksionet e
gjimnastikës, shërbimet e klubit të shëndetit [trajnimi i shëndetit dhe palestrës], shërbimet e
klubeve të natës [argëtuese], organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore.
43 Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; vendosje të përkohshme
Shërbimet e byrosë të akomodimit [hotele, shtëpi me konvikte], shërbimet e barit, shërbime
kafeje, shërbime në kafeterije, ushqim dhe pije, shërbime hoteliere, prenotim hotelesh,
marrjen me qira të dhomave për takime, shërbime moteli, shërbime kuzhinieri personal,
shërbime të pritjes për strehim të përkohshëm [menaxhimin e ardhjeve dhe nisjeve],
shërbime restorantesh, shërbime restorantesh vetë-shërbimi, shërbimet e snack-bar, qiraja e
strehimit të përkohshëm, rezervimet e strehimit të përkohshëm, shërbimet e banimit turistik.
44 Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; kujdesin higjienik dhe bukuri për qeniet
njerëzore ose kafshët; bujqësi, hortikulturë dhe shërbime pyjore
Shërbimet e aromaterapisë, shërbimet e sallonit të bukurisë; parukeri, shërbime spa
shëndetësore, fizioterapi / terapi fizike, shërbime sauna, shërbime solarium, shërbim vaske
turke.

(111) 25933
(151) 03/12/2019
(181) 22/02/2029
(210) KS/M/ 2019/188
(526) Prishtina
(591) E zeza dhe ngjyrë ari
(732) GARDEN SH.P.K. Rr. Kalabria p.nr.
Prishtinë, KS
(740) ILIRIANA OSMANI SERREQI Rr.
Selami Pulaha C 1 / H 1 nr. 1 / 2
Prishtinë

(540)

(511) 41 Edukim; ofrim i trajnimeve; aktivitete argëtuese; sportive dhe kulturore
Shërbimet e diskotekave, shërbimet argëtuese, sigurimi i objekteve të golfit, instruksionet e
gjimnastikës, shërbimet e klubit të shëndetit [trajnimi i shëndetit dhe palestrës], shërbimet e
klubeve të natës [argëtuese], organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore.
43 Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; vendosje të përkohshme
Shërbimet e byrosë të akomodimit [hotele, shtëpi me konvikte], shërbimet e barit, shërbime
kafeje, shërbime në kafeterije, ushqim dhe pije, shërbime hoteliere, prenotim hotelesh,
marrjen me qira të dhomave për takime, shërbime moteli, shërbime kuzhinieri personal,
shërbime të pritjes për strehim të përkohshëm [menaxhimin e ardhjeve dhe nisjeve],
shërbime restorantesh, shërbime restorantesh vetë-shërbimi, shërbimet e snack-bar, qiraja e
strehimit të përkohshëm, rezervimet e strehimit të përkohshëm, shërbimet e banimit turistik.
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44 Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; kujdesin higjienik dhe bukuri për qeniet
njerëzore ose kafshët; bujqësi, hortikulturë dhe shërbime pyjore
Shërbimet e aromaterapisë, shërbimet e sallonit të bukurisë; parukeri, shërbime spa
shëndetësore, fizioterapi / terapi fizike, shërbime sauna, shërbime solarium, shërbim vaske
turke.

(111) 25882
(151) 21/11/2019
(181) 22/02/2029
(210) KS/M/ 2019/189
(591) E bardhë, e gjelbër , e verdhë
(732) N.T.P. Barnatore Chamomila rr.
Mark Dizdari nr.3, D6 Hyr.6, 10000
Prishtine , KS
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparatet farmaceutike; 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
35 Menaxhim biznesi dhe administrim biznesi në veçanti i produkteve
farmaceutike
39 Shërbimet e transportit; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave në veçanti i
produkteve farmaceutike

(111) 25870
(151) 20/11/2019
(181) 25/02/2029
(210) KS/M/ 2019/190
(732) Sony Corporation 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, JP
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 9 Bobina, elektrike;Akselerator i pjesëzave;Artikuj reflektues për veshje, për
parandalimin e aksidenteve;Pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër
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aksidenteve;Rroba për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri;Akumulatorë, elektrik,
për automjete;Poça akumuluese;Poça të baterive;Kuti të akumulatorëve;Kuti të
baterive;Acidimetra për bateri;Hidrometra;Pllaka për bateri;Alarme fishkëllyese;Alarme
akustike;Kanale akustike;Regjistrime fonografike;Disqe për regjistrimin e
zërit;Aktinometra, duke përfshirë makina;Aerometra;Aparat zmadhues [fotografi];Aparate
elektrodinamike për kontroll nga distanca të pikave hekurudhore;Magnete;Bobina
elektromagnetike;Aparate për analizimin e ajrit;Alarme;Alkoolmetra;Alidade;Aparat për
analizimin e ushqimit;Aparatura elektrike për ndezje nga largë;Aparat elektrik për ndezje
nga distancë;Bateri për ndriçim;Lartësimatës;Doreza asbesti për mbrojtje prej
aksidenteve;Rroba asbestit për mbrojtje nga zjarri;Ampermetër;Përforcues;Tuba
përforcues;Erëmatës;Unaza të kalibrimit;Fikëse zjarri;Anoda;Bateri anode;Bateri me
tension të lartë;Antena;Syze kundër shkëlqimit;Maskë për helmeta;Pajisje kundër
interferimit [energji elektrike];Transformatorë [energji elektrike];Apertometra
[optikë];Makina për numërimin dhe klasifikimin e parave;Kuti shpërndarëse [energji
elektrike];Instrumente matëse;Zinxhirë matës;Thjerrëza për astrofotografi;Tuba
termionike;Aparate audiovizuale për mësimdhënie;Automate muzikore me monedhë
[xhuboks];Xhuboks, muzikor;Mekanizma për aparate që operojnë me monedha;Mekanizma
për aparatet për operim njehsor;Dara;Krahasues;Alarme të zjarrit;Tregues automatik të
presionit të ulët në gomat e automjeteve;Kostume mbrojtëse për pilotë;Zile të alarmit,
elektrike;Shufra për ujëvare;Barka për shpëtimin e jetës;Peshore;Balona
meteorologjike;Aparat demagnetizues për kaseta magnetike;Magnetofon;Kaseta
magnetike;Barometra;Makina për peshim;Peshore;Zjarrfikës;Mbushës për bateri
elektrike;Betatrone;Makinë automatike për bileta;Rafte për altoparlantë;Thjerrëza për
afër;Terminalet [energji elektrike];Priza që tregojnë presionin në
pistonat;Galvanometra;Butona për shtypjen e ziles;Kuti degëzimi [energji
elektrike];Altoparlant për regjistrim;Nivele të disponimit;Makina për shpimin e kartave për
zyra;Mbështjellës për kabllot elektrike;Korniza për diapozitiva fotografik;Drejtues
rrëshqitës rrethore;Drejtues rrëshqitëse;Makina llogaritëse;Dara rrëshqitëse;Shabllone
[instrumente matëse];Aparate projektuese;Kamera kinematografike;Tuba kapilarë;Mbajtësit
e regjistrimit të zërit;Helmeta mbrojtëse;Maska të frymëmarrjes, përveç frymëmarrjes
artificiale;Helmeta të saldatorëve;Rrjeta e syzeve;Aparat për rregullimin e ngrohjes;Dhomë
e errët [fotografi];Instrumente për kontrollin e bojlerit;Varëse për tharje [fotografi];Aparate
për redaktimin e filmit kinematografik;Qark elektrik;Drita shkëlqyese [sinjale
ndriçuese];Zile sinjalizimi;Kontejnerë për pjata mikroskopike;Kolektorë, elektrik;Instalime
elektrike për kontroll nga distanca të operacioneve industriale;Komutatorë;Busullat
detare;Syze;Numërues i
fijeve;Pedometër;Numërues;Metra;Metronome;Kondensatorë;Përçues, elektrik;Përçues të
energjisë elektrike;Mbyllës të qarkut;Konektorë [energji elektrike];Kuti bashkimi [energji
elektrike];Komutatorë;Kontakte, elektrike;Aparate për të kontrolluar frankimin;Aparate për
të kontrolluar postën e vulosur;Aparate rregulluese, elektrike;Aparate monitorimi, përveçse
për përdorim në mjekësi;Aparate të kontrollit të shpejtësisë për automjete;Transformator,
elektrik;Fotokopjues [fotografik, elektrostatik, termik];Korda për syze;Retorte;Veçim i
retortave;Korrigjim i thjerrëzave [optikë];Objektive [thjerrëza] [optikë];Instrumente
kozmografike;Kostume për zhytje;Aparate elektrike për komutim;Çelës drite,
elektrik;Limitues [energji elektrike];Priza elektrike;Korrektues të rrymës;Çelës për dritë
dhome [energji elektrike];Reduktues [energji elektrike];Përmasa të rrobaqepësit;tavë
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[laborator];Enë [laborator];Pajisje për matjen e trashësisë së lëkurës;Ciklotrone;Detektorë
të monedhave të falsifikuara;Qepena [fotografi];Dendësimatës;Filma të animuar;Tabaka
laboratorike;Detektorë metali për qëllime industriale ose
ushtarake;Sonarë;Detektorë;Qepena [fotografi];Diafragma [akustikë];Aparate për centrimin
e diapozitivit fotografik;Kamera [fotografi];Slajde [fotografi];Projektorë me slajde;Aparat
për matjen e distancës;Makina për diktim;Aparat zbërthimi
[mikroskop];Altoparlantë;Ndërprerësit e rrymës;Gramafona;Mikroskopë;Aparat për
regjistrimin e distancës;Largësimatës;konsola shpërndarëse [energji elektrike];busullat për
matje;Përmasa;Aparat matës;Dinamometra;Tregues të nivelit të ujit;Shkallë për shpëtim
nga zjarri;Llamba shkëlqyese [fotografi];Marrës telefonik;Ekranet fluoreshente;Ekrane të
projektimit;Mburoja për mbrojtjen e fytyrës së punonjësve;Ekrane [fotografi];Drenazhues
për përdorim në fotografi;Rafte fotografike;Treguesit e humbjeve elektrike;Pajisjet matëse,
elektrike;Kabllo elektrike;tuba [energji elektrike];Panele të kontrollit [energji
elektrike];Elemente galvanike;Lidhjet për linjat elektrike;Lidhje, elektrike;Ritransmetues,
elektrik;Elektrolizues;Transmetues të sinjaleve elektronike;Pajisje transmetimi
[telekomunikacion];Aparat për pastrimin e shënime fonografike;Aparate për pastrimin e
disqeve për regjistrimin e zërit;Shirita për regjistrimin e zërit;Regjistrues i kilometrazhit për
automjete;Kalema [fotografi];Shenja mekanike;Epidiaskopë;Tuba testimi;Aparat
balancues;Termostate;Ergometra;Instrumente dhe makina për testimin e materialeve;Poça
në formë veze;Matës;Matës të benzinës;Kandele mbrojtëse;Çanta të prodhuara posaçërisht
për aparate dhe instrumente fotografike;Aparate testimi që nuk përdoren në
mjekësi;Refraktometra;Matës të ekspozimit [matës të dritës];Makina për faturim;Aparate
për fermentim [aparate laboratorike];Pajisje për siguri në komunikacionin hekurudhor;Tela,
elektrik;Tela magnetik;Shilingë hidraulike;Artikuj hidraulik;Rrjeta për mbrojtje prej
aksidenteve;Rrjeta për shpëtim;Pëlhura të sigurisë;Aparat për prerjen e filmave;Filtra për
maska respiratore;Filtra që përdoren në fotografim;Mbushës të baterive;Aparaturë me
frekuencë të lartë;Matës të frekuencave;Siguresat;Radio;Kristalë të galenit
[detektorë];Doreza për mbrojtje nga aksidentet;Doreza për zhytës;Doreza për mbrojtje nga
rrezet X për përdorim në industri;Instrumente për testimin e gazit;Gazometra [instrumente
matëse];Aparate dhe instrumente të matjes;Shtizë nivelimi [instrumente për matje];shufra
[instrumente për matje];Aparate për tharjes për printime fotografike;Aparatura për lustrim
për printime fotografike;Rrafshues [instrumente për matje];Qelqe të gdhendura;Ekrane për
gdhendjen e fotografive;Rrjete koordinuese për bateri;Rroba për mbrojtje nga zjarri;Veshje
për mbrojtje nga zjarri;Audio dhe video marrës;Aparatura
heliografike;Holograme;Higrometra;Fijet e identifikimit për tela elektrik;Mbështjellës
identifikimi për tela elektrik;Aparate dhe pajisje për shpëtim;Pipëz zjarrfikëse;Automjete
zjarrfikëse;Pompa zjarrfikëse;Klinometra;Tregues të pjerrësisë;Matës i
pjerrësisë;Taksimetra;Tregues të sasisë;Matës të vakuumit;Tregues të shpejtësisë;Induktorë
[energji elektrike];Armaturë [energji elektrike];Aparate për përpunimin e të
dhënave;Pasqyra për punë inspektuese;Aparat ndërlidhës;Mbajtës i pllakave të errëta
[fotografi];Invertorë [energji elektrike];Aparat jonizues që nuk përdoret për trajtimin e ajrit
ose ujit;Vrimë për të shikuar [thjerrëza zmadhuese] për dyer;Shënues të skajeve;Mobilie të
prodhuara posaçërisht për laboratorë;Laktodensimetra;Llamba për dhoma të errëta
[fotografi];Llamba optike;Fenerë optik;Fenerë magjik;Fenerë sinjalizues;Lazerë, që nuk
përdoren në mjekësi;Thjerrëza optike;Peshore letre;Pluskues [instrumente matëse];Linja
zanore;Syze zmadhimi [optikë];Shenja, shkëlqyese;Shenja neoni;Syze;Instrumente që
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përmbajnë okulë;Matës të niveleve;Thjerrëza e syzeve;Manometra;Periskopë;Maska
mbrojtëse;Instrumente matematikore;Mekanizmat që operojnë me monedha për
televizorë;Megafonë;Pajisje për memorie kompjuterike;Rrafshues për zdrukthëtari;Nivelet
e merkurit;Aparat për matjen e shpejtësisë [fotografi];Aparat për matjen e
saktësisë;Instrumentet matëse;Instrumente meteorologjike;vida të mikrometrit për
instrumente optike;Mikrofona;Mikrotome;Matës kohe, automatik;Pasqyra [optikë];Aparat
për frymëmarrje për notim nënujor;Aparate dhe instrumente detare;Aparat sinjalizues
detar;Instrumente lundrimi;Korniza të syzeve;Bateri, elektrike;Nivelues [instrumente për
përcaktimin e horizontales];Instrumente të nivelimit;Prizma [optikë];Instrumentet për
vëzhgim;oktante;Ohmmetra;Matë i valëve;Aparate dhe instrumente optike;Qelq
optik;Kompjuterë;Programe kompjuterike, të regjistruara;Oscilografë;Aparat për
transformimin e oksigjenit;Ozonizues [Ozonatorë];matës me mikrometër;Panelet
sinjalizuese, të ndritshme ose mekanike;Shkarkues të rrufeve;Përçues të rrufeve;Kohëmatës
parkimi;Aparate dhe instrumente për astronomi;Aparate për matjen e trashësisë së
lëkurës;Hidrometra acidi;Aparate dhe instrumente peshimi;Matës i kripshmërisë;Govatë
për larje [fotografi];Mbajtës për aparat fotografik;Tregues i kuadrit,
fotografik;Fotometër;Aparate fototelegrafike;Aparate dhe instrumente për fizikë;Aparat
drejtues, automatik, për automjete;Pensne;Tubthe laboratorike;Tabela e aeroplanit
[instrumente matëse];Planimetra;Shtupa veshi për zhytësit;Zile [pajisje
paralajmëruese];Pesha;Polarimetra;Pajisje për radiotelefoni;Pajisje për
radiotelegrafi;Aparat për matjen e tensionit;Tregues të tensionit;Aparat projektimi;Aparat
katodik kundër korrozionit;Mbrojtës të dhëmbëve;Pirometra;Aparat radar;Radio të
automjeteve;Aparate radiologjike për përdorim në industri;Matës të këndeve [instrumente
matëse];Aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, që nuk përdoren në
mjekësi;Tuba me rreze X, që nuk përdoren në mjekësi;Pajisje mbrojtëse kundër rrezeve X,
që nuk përdoren në mjekësi;Aparate telefonike;Refraktues;Aparate me rreze X, që nuk
përdoren në mjekësi;Spektroskope;Rezistencë, elektrike;Termometra, që nuk përdoren në
mjekësi;Respiratorë për filtrimin e ajrit;Aparate të frymëmarrjes, përveç frymëmarrjes
artificiale;Reostate;Balancues [Kandar];Sinjale, të ndritshme ose mekanike;Matës i sheqerit
në tretje;Sonda për përdorim në shkencë;Satelitë për për përdorim në shkencë;Diafragmë
për aparaturë shkencore;Aparat për mësimdhënie;Tela për ngulfatje [impedancë];Lidhje teli
[energji elektrike];Brava, elektrike;Sekstantë;Bori sinjalizuese;Trekëndësha paralajmëruese
për automjete me defekt;Aparate elektro-dinamike për kontrollin e sinjaleve nga
larg;Simulues për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve;Bori;Aparate për transmetimin e
zërit;Aparat për regjistrim;Aparat për riprodhimin e zërit;Aparate dhe makina për zë;Tinguj
të zërave;Instrumente për lokalizimin e zërit;Aparate
spektrografike;Sferometra;Stereoskopë;Aparat stereoskopik;Gjilpëra për
gramafona;Sulfitometra;Teleprinterë;Printer në largësi;Takeometër;Instrument matës me
ndërprejre;Telegrafe [pajisje];Aparat televiziv;Kabllo telegrafike;Aparate për kontroll nga
largësia;Shtylla për antena celulare;Teleprompterë;Transmetues
telefonik;Telerupterë;Dylbi;Teleskopë;Tregues të temperaturës;Aparat për
regjistrim;Teodolite;Termostate për automjete;Totalizatorë;Numërues i
rrotullimeve;Rregullatorë të shpejtësisë për gramafon;Transmetues
[telekomunikimi];Balancues të saktësisë;Aparate për shënimt [mobilieri];Vakuum tuba
[radio];Urinometra;Variometra;Nonius;videokaseta;Viskozimetër;Instalime për
parandalimin e vjedhjeve, elektrike;Rregullatorë të tensionit për automjetet;Makina për
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votim;Voltmetra;Aparat për ndryshimin e gjilpërës së aparatit për regjistrim;Poza për
eksperimente laboratorike;Tela për siguresa;Antikatoda;Pipëz për qenë;Teleskopë për armë
zjarri;shënjestër teleskopike për armë zjarri;Pajisje paralajmëruese kundër
vjedhjes;Instrumente azimuti;fener, shkëlqyes;Mbajtës për bobina elektrike;Filma, që mund
të shkarkohen;Shenja rrugore, të ndritshme ose mekanike;Goma shpëtimi;Goma
sinjalizimi;Sirena;Kompase për orientim: Sinjale për mjegull, jo eksplozive;Makina
llogaritëse;Ekrane radiologjike për përdorim në industri;Kartatë identitetit,
magnetike;Elemente fotovoltaike;densitometra;Disqe, magnetike;Disqe flopi;Kaseta për
pastrimin e kokës [regjistrim];Video regjistrues;Tastierë kompjuteri;Qarqe të
integruara;Gjysmëpërçues;Mikroporcesor [Qarqe të integruara];Katoda;Xhaketa
shpëtimi;Rripa shpëtimi;Aparate dhe instrumente kimike;Filma kinematografik, që mund të
shkarkohen;Materiale për rrjetë elektrike [tela, kabllo];Lente kontakti;Enë për lente
kontakti;Inkubatorë për koloni të baktereve;Bateri diellore;Tela bakri, të izoluar;Tuba
shkarkues, elektrike, përveçse për ndriçim;Diafragma [fotografi];Aparatura për distilim që
përdoret në shkencë;bonbolë dozimi;Dozimetra;Zile elektrikee derës;Këllëf për syze;Furra
për përdorim në laboratori;Fibra optike [filamente për përçimin e dritës];Telatë
telefonit;Filma me rreze X që mund të shkarkohen;Filtra për rreze ultravjollcë, për
fotografi;Bori për altoparlantë;Trekëmbësh për kamera;Lexues të bar-kodeve;Xhaketa
kundër plumbave;Bovë për të shënuar;Vaferë për qarqet e integruara;Aparate
kromatografike për përdorim në laboratori;kronografë [aparate për regjistrimin e
kohës];Kompakt disqe [audio-video];Kompakt disqe [memorie vetëm për lexim];Programe
operative kompjuterike, të regjistruara;Pajisje periferike kompjuterike;Softuer kompjuterik,
i regjistruar;Kondensatorë optik;Bashkues akustik;bashkues [pajisje për përpunimin e të
dhënave];Dhoma të dekompresionit;Ngastra;Maska për zhytje;Stilolapsa elektronik [njësi
vizuale të ekranit];Kartat të koduara magnetike;Makina faksimile;Varka
zjarrfikëse;Ndërfaqe për kompjuterë;Xhuboksa për kompjuterë;Mbrojtëse për gjunjë për
punëtorë;Nivelues të dritës [rregullatorë], elektrik;Ndërmjetësues magnetik i të
dhënave;Enkodues magnetik;Kasetë e veçantë magnetike për
kompjuterë;Mikroprocesorë;Modem;Monitorë[harduer kompjuterik];Monitorë [programe
kompjuterike];Mi [elemente periferike të kompjuterit];Lexues optik të
karaktereve;Ndërmjetës optik i të dhënave;Disqe optike;Printerë për përdorim me
kompjuterë;Njësi përpunuese qendrore [procesorë];Procesorë [njësi përpunuese
qendrore];Lexues [pajisje për përpunimin e të dhënave];Rripa të sigurisë, përveç atyre për
automjete dhe pajisje sportive;Skanerë [pajisje për përpunimin e të dhënave];Detektorë të
tymit;Tranzistorë [elektronik];Fotografi me rreze X, përveçse për përdorim në
mjekësi;Mbështjellës bashkues për kabllot elektrike;Abakusa;Agjenda elektronike;Makina
sekretare;Kamera;Regjistrues me kaseta;Regjistrues me kompakt disk;Aparate
diagnostikuese, që nuk përdoren në mjekësi;Disqe për kompjuterë;Parmakë elektrik për
vendosjen e dritës së projektorit;Përkthyes elektronik xhepi;etiketa elektronike për
mallra;Batanije zjarri;Dritë vezulluese [fotografi];Karta të integruara qarkore [karta të
mençura];Karta të mençura [Karta të integruara qarkore];Lugë matëse;Kompjuterë
fletore;Tabela elektronike për njoftim;Llogaritëse xhepi;Këpucë për mbrojtje nga
aksidentet, rrezatimi dhe zjarri;Sisteme spërkatëse për mbrojtje nga zjarri;Kabllo starteri
për motorë;Orë për matjen e kohës [pajisje për regjistrimin e kohës];Videokaseta;Rezerva
për video-lojëra;Video ekrane;Telefona video;Syze për sport;Kapëse për hundë për zhytësit
dhe notarët;Helmeta mbrojtëse për sport;Publikime elektronike, që mund të
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shkarkohen;Programe kompjuterike, që mund të shkarkohen;Aparate navigacioni për
automjete [kompjuterë në bord];Magnet dekorativ;telefona celularë;Baza për mi;Stereo
personale;Mbështetëse për të pushuar dorën për përdorim me kompjuterë;Kabllo
koaksiale;Kabllot me fibra optike;Mbulesa për priza elektrike;Detektorë të thellësisë
detare;Gardhe të elektrizuara;Softuerë për lojëra kompjuterike, të regjistruara;Kufje;Balaste
ndriçimi;Kërkues të radios;Aparate satelitore për navigacion;Valvola solenoide [çelësa
elektromagnetike];Mbrojtës nga tensioni i Voltazhit;Uoki-toki;Astar për erë për të treguar
drejtimin e erës;Tregues elektronik të dritës;Manekinë për reanimacion [aparate
mësimdhënëse];Rregullatorë të fazave të ndriçimit;Kohëmatës për vezë [orë me rërë];Orë
me rërë;Cifël për DNA;Lojtarë në DVD;Makina të automatizuara (ATM);Aparate për dritat
të komunikacionit [Pajisje sinjalizuese];Këllëfë për vendosjen e telefonave;Mbështetës të
asbestit për zjarrfikës;Helmeta për kalërim;Veshje të posaçme të bëra për
laborator;Byzylykë të koduar për identifikim, magnetik;Transponderë;Zile për telefona
celularë që mund të shkarkohen;Skedarë muzikor që mund të shkarkohen;Skedarë
imazhesh që mund të shkarkohen;Kukulla për test të ndeshjes;Centrifuga
laboratorike;Pllaka të printuara qarkore;USB flesh disqe;Aparete për Sistemin e
Pozicionimit Global [GPS];Media plejerë portativ;Shirita për telefona celularë;Dioda për
emetimin e dritës [LED];Trioda;Transformatorë avancues;Tub për lokalizimin e
zjarreve;Çanta të përshtatura për laptopë;Mbështjellëse për laptopë;Korniza dixhitale
fotografike;Enë të Petrit;Tuba Pitot;Stroboskope;Kone të trafikut;Tregues për shënimin e
temperaturës, që nuk përdoren në mjekës;Aplikacione softuerike kompjuterike, që mund të
shkarkohen;Lexues elektronikë të librave;Telefona të mençur;Fishekë toner, të paplotësuar,
për printerë dhe fotokopje;Monitorues të foshnjave;Video monitorë për fëmijë;Kapakë të
thjerrëzave;Kompjuterë tabletë;Karta të koduara kryesore;Syze 3D;Karta të memories për
makinat e video-lojërave;Veshje anti-plumb;Akcelometra;Adapterë elektrik;Kapsula për
shpëtimin e jetës në fatkeqësi natyrore;Harduerë kompjuterik;Panele diellore për prodhimin
e energjisë elektrike;Telefona celularë;Shënjestra teleskopike për artileri;Shenja
digjitale;Ndjekës i përshtatshëm për aktivitete;Karrikues për cigare elektronike;Byzylykë të
lidhur [instrumente matëse];Mbështjellës për telefona të mençur;Këllëf për telefona të
mençur;Shkopinj për selfi [monopode që mbahen me dorë];Kalorimetra;Matës
qarkullimi;Veshje reflektuese për siguri;Lidhëse elektronike për trajnimin e
kafshëve;Dorezë komanduese për përdorim me kompjuterë, përveçse për video
lojëra;Xhama të mençur;Ora të mençura;Aparate për fikjen e zjarrit;Filma mbrojtës të
përshtatur për ekrane kompjuterike;Mbrojtës të gojës për sport;Helmetë për sport;Gjilpëra
për kompase matëse;Shenjë sigurie [pajisje e shifruar];Detektorë infra të kuq;Mbështjellës
për Asistence Personale Digjitale [PDA];Peshore për fëmijë;Sisteme elektronike të
kontrollit të qasjes për dyer të mbyllura;Kamera me imazh termik;Peshore me analizues të
masës trupore;Mbështjellës për kompjuterë tabletë;Kuti të zeza [regjistrues i të
dhënave];Stacionet digjitale sinoptike;Stacione për karrikimin e automjeteve
elektrike;Terminale me ekran me prekje interaktive;Unaza të mençura;Njësitë e efekteve
elektrike dhe elektronike për instrumentet muzikore;Audio përballje në internet;Barazues
[aparate audio];Base;Peshore për banja;Termo-higrometra;Biomonedhë;Filma mbrojtës të
përshtatur për telefona të mençur;Kufje për realitet virtual;Pllaka elektronike
interaktive;Robotë humanoid me inteligjencë artificiale;Audio mikserë;Bateri për cigare
elektronike;Zinxhirë për çelësa elektronik që janë aparate të kontrollit të largët;Listë
elektronike muzikore, që mund të shkarkohet;T-katrore për matje;Katrore për matje;Ekrane
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numerike elektronike;Robotë laboratorik;Robotë për mësim;Robotë për mbikëqyrje të
sigurisë;Asistencë Personale Dixhitale [PDA];Platforma softuerike kompjuterike, të
regjistruara ose që mund të shkarkohen;Matës satelitor i metrave;Unazë për shënimin e
madhësisë;Kompjuterë të klientëve të rrallë;Kamera të pasme për automjete;Fjalorë
elektronikë dore;Simulatorë të trajnimit për reanimim;Takëm i telave elektrike për
automobila;Tuba ajri;Pipëz për sport: Softuere për ruajtjen e ekranit të kompjuterit, i
regjistruar ose që mund të shkarkohet;Lente për selfi;Grafika që mund të shkarkohen për
telefona celular;Aparate të telekomunikimit në formë të bizhuterive;Kompjuterë të
përshtatur;Monitorë të përshtatshëm për video ekrane;Aparat fotografik me rezonancë
magnetike [MRI], që nuk përdoret në mjekësi;Raketave sinjalizuese shpëtimi me
lazer;rezerve ngjyre, të paplotësuar, për printerë dhe fotokopje;Pedale me wahwah;Instrumente për matjen e lartësisë;Krehër trajnimi për flokë [aparate për
mësimdhënie];Pajisje për projektimin e tastierave virtuale;Batanije për shpëtim;Varka për
shpëtim;Analizues të madhësisë së nano-grimcave;Jastëk për veshë për kufje;Dorezë për të
dhëna;Shtegtopash [pjesë shtesë të kompjuterit];Emotikone që mund të shkarkohen për
telefona celularë;Robotë me teleprezencë;Termostat dixhital për kontrollimin e
klimës;Sensorë piezoelektrik;Diodat organike të dritës (OLED);Diodë kuantike të ndriçimit
të dritës [QLED];Dado për matje, përveç atyre që përdoren në mjekësi ose amvisëri;Priza
elektrike;Softuerë për lojëra kompjuterike, që mund të shkarkohen;Raketa shpëtimi, jo
eksplozive dhe jo-piroteknike;Mbështetës të adaptuar për laptopë;Kapela për kokë si
helmeta mbrojtëse.
10 Rripat të barkut;Rripa hipogastrike;Korsetë për bark;Dyshekë për lindje;Aparate
dëgjimi;Tupanët e veshëve;Kapëse, kirurgjikale;Gjilpëra për përdorim në mjekësi;Gjilpëra
për qepje;Pesare;Aparat terapeutik me ajër të nxehtë;vibratorë me ajër të nxehtë për
përdorim në mjekësi;Shtretër spitalor me tërheqje;Çarçafë mosmbajtës;Kateterë;Tuba
radiumi për përdorim në mjekësi;Unaza për daljen e dhëmbëve;Fasha për nyje,
anatomike;Fasha mbështetëse;Gjilpëra, kirurgjikale;Fasha, elastike;Rripa galvanik për
përdorim në mjekësi;Aparate me rreze X për përdorim në mjekësi;Enë për të
sëmurë;Legenë për përdorim në mjekësi;Aparate obstetrike për kafshë;Shishe të
foshnjave;Thika për përdorim në kirurgji;Lustrues për përdorim në mjekësi;Qirinj
kirurgjikal;Enë për pështymë për përdorim në mjekësi;Tela;Karroca, me rrota;Lese për
autoambulancë;Artikuj ortopedik;Fasha për hernie;Mbështetëse e thembrave për
këpucë;Xhaketa të ngushta;Tub i hollë;Doreza për përdorim në mjekësi;Pajisje për larje të
zgavrave të trupit;Rripa për përdorim në mjekësi;Rripa ortopedike;Karrige të
dentistëve;Dara për kastrim;Shilte për ngrohje, elektrike, për përdorim në mjekësi;Jastëk
për ngrohje, elektrike, për përdorim në mjekësi;Këpucë ortopedike;Dhëmbë
artificial;Tamponë kirurgjikal;Aparate dhe instrumente kirurgjikale;Takëme instrumentesh
për përdorim nga mjekët;Fije, kirurgjikale;Aparate anestezike;Gërshërë për kirurgji;Fasha
termoelektrike [kirurgji];Kompresorë [kirurgjikal];Pikatore për përdorim në mjekësi;Thika
për fshikë;Aparat për masazhë estetike;Jastëk për përdorim në mjekësi;Takëm
kirurgjik;Inkubatorë për përdorim në mjekësi;Lugë për dhënien e ilaçeve;Kruajtëse e
gjuhës;Pastruese për veshë;Shpuese dentare;Aparate dhe instrumente dentare;Kunja për
dhëmbë artificiale;Takëme të dhëmbëve artificial;Bisture;Pasqyra për dentistë;Mbrojtës të
gishtit për përdorim në mjekësi;Shiringa për injeksione;Tuba kullimi për përdorim në
mjekësi;Çanta uji për përdorim në mjekësi;Ekranet radiologjike për përdorim në
mjekësi;Elektrokardiografë;Sonda për përdorim në mjekësi;Pompa për përdorim në
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mjekësi;Aparat për analizën e gjakut;Kolltuqe për përdorim në mjekësi ose dentare;Shishe
pikatore për përdorim në mjekësi;Pinca;Pajisje galvanike terapeutike;Doreza për
masazh;Gastroskopë;Qese akulli për për përdorim në mjekësi;Hemocitometra;Shtretët me
ujë për përdorim në mjekësi;Shiringa hipodermike;Jastëk për barkë;Inhalatorë;Injektorë për
përdorim në mjekësi;Jastëqe gjumi për pagjumësi;Aparate dhe instrumente
urologjike;Insulfatorë;Aparat për klizmë për përdorim në mjekësi;Llampa me rreze
ultravjollcë për përdorim në mjekësi;Lazer për përdorim në mjekësi;Pompat për
gji;Llampat për përdorim në mjekësi;Avullues për përdorim në mjekësi;Enë për kryerjen e
urinës;Nofulla artificiale;Maska anestetike;Aparat për masazh;Aparate dhe instrumente
mjekësore;Enë për dhënien e ilaçeve;Kuti të përshtatura për instrumente
mjekësore;Gjymtyrë artificiale;Pasqyra për kirurgët;Orendi të bëra posaçërisht për
përdorim në mjekësi;Aparate obstetrike;Rripa për
kërthizë;Oftalometra;oftalmoskopë;Mbrojtës të veshëve;Lëkurë artificiale për përdorim në
kirurgji;Këllëfe për paterica;Armë degëzimi;Armë bolus;Prezervativë;Aparat për matjen
arteriale të tensionit të gjakut;Sfingomanometra;Llamba kuarci për përdorim në
mjekësi;Aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, për përdorim në
mjekësi;Fotografi me rreze X për përdorim në mjekësi;Aparate radiologjike për përdorim
në mjekësi;Aparate radioterapie;Aparat për reanimim;Tuba me rreze X për përdorim në
mjekësi;Pajisjet mbrojtëse kundër rrezeve X, për përdorim në mjekësi;Respiratorë për
frymëmarrje artificiale;Aparate për frymëmarrje artificiale;Sharra për përdorim në
kirurgji;Gji artificial;Shiringa për mitër;Shiringa vaginale;Stetoskopë;Kukulla për
foshnjt;Mbështetëse për këmbë të sheshta;Aparate për trajtimin e shurdhimit;Fasha
mbajtëse;Materiale për qepje;Tavolina për operim;Troakarë;Sonda uretrale;Shiringa
uretrale;Kupa për lëshimin e gjakut;Aparatura dhe instrumente veterinare;Krevat
vibrues;Aparat për vibromasazhë;Sy artificialë;Spërkatës të aerosolit për përdorim në
mjekësi;Jastëqe ajri për përdorim në mjekësi;Shilte ajri për përdorim në mjekësi;Dyshekë
ajri për përdorim në mjekësi;Çorape elastike për përdorim në kirurgji;Çorape për
variçelë;Paterica;Membrana të shisheve për ushqim;Thithëse për shishe për
ushqim;Thembra ortopedike;Fletë sterile, kirurgjikale;Shtretër të bëra posaçërisht për
përdorim në mjekësi;Elektroda për përdorim në mjekësi;Rripa, elektrik, për përdorim në
mjekësi;Aparat për ushtrime fizike për përdorim në mjekësi;Brushat për pastrimin e
kavitetit të trupit;Aparate dentare, elektrike;Aparate për përdorim në analiza
mjekësore;Filtra për rreze ultravjollcë, për përdorim në mjekësi;Aparate për tymosjes për
përdorim në mjekësi;Korsete për përdorim në mjekësi;Kontraceptive, jo-kimik;batanije,
elektrike, për përdorim në mjekësi;Proteza për flokë;Fasha për gjunjë, ortopedike;Proteza
intraokulare [lente] për implantimin kirurgjikal;Tampone për parandalimin e plagëve të
shtypjes në trupat e pacientëve;Aparat fizioterapik;Spirometra [aparate
mjekësore];Termometra për përdorim në mjekësi;Gjilpëra akupunkture;Veshje të posaçme
për dhomat e operimit;Aparate diagnostikuese për përdorim në mjekësi;Instrumente
elektrike të akupunkturës;Stimulues të zemrës;Pajisje për ngritjen e invalidëve;Maska për
përdorim nga personeli mjekësor;Fasha me ngjitëse për përdorim në ortopedi;Perde
kirurgjikale;Implantë kirurgjikal të përbërë prej materialeve artificiale;Pako termike për
përdorim nga ndihma e parë;Karrige komode;Defibrilatorë;Pajisje për dializë;Çizme
mjekësore;Pajisje ortodontike;Aparate tërheqëse për përdorim në mjekësi;Kontejnerë të
bërë posaçërisht për mbetjet mjekësore;Hobe [fasha mbështetëse];çanta bombole;Kukull
për të bërë dashuri [kukulla seksi];Aparat mikrodermabrasion;Aparat për rehabilitimin e
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trupit për përdorim në mjekësi;Iimpulse;Stenda;Priza veshi [pajisje për mbrojtjen e
veshëve];Etiketa të treguesit të temperaturës për përdorim në mjekësi;Korniza për këmbë
për personat me aftësi të kufizuara tomografë për përdorim në mjekësi;Aparat për trajtimin
e akneve;Krehër për morra;Kanaqe për përdorim në mjekësi;Kamera endoskopike për
përdorim në mjekësi;Aparat për monitorimin e nivelit të zemrës;Rroba për ngjeshje;Lodra
seksi;Stimulues të trurit;Pajisje implantuese nën lëkurë;Implante për fiksimin e eshtrave
biodegraduese;Depresorë të gjuhës për përdorim në mjekësi;Aspiratorë të hundës;Mbrojtës
të dhëmbëve për përdorim dentar;Gota menstruale;Maska respiratore për frymëmarrje
artificiale;Shirite ortodontike prej gomës;Analizues për identifikim bakterial për përdorim
në mjekësi;Aparate për testimin e ADN-së dhe ARN-së për përdorim në mjekësi;Aparate
për rigjenerimin e qelizave burimore për përdorim në mjekësi;Vëzhgues të yndyrës
trupore;Monitorues të përbërjes së trupit;Ndarës të gishtave për përdorim në
mjekësi;Byzylykë kundër reumatizmit;Unaza kundër reumatizmit;Byzylykë për përdorim
në mjekësi;Robotë kirurgjikal;Kukulla për ushqimin e foshnjave;Byzylyk kundër
vjelljes;Mjet për shëtitje me rrota për të ndihmuar mobilitetin;Inhalatorë hidrogjeni;Imazhe
të rezonancës magnetike [MRI] për përdorim në mjekësi;Shtretër ajri për përdorim në
mjekësi;Arna për ftohje për përdorim në mjekësi;Shtrojë për përdorim në ndihmën e
parë;Enë portative për urinë;Kanaçe për përdorim në mjekësi;Kostume të egzoskeletit
robotik;Shirita akupresike;Kapëse për kukullat;Matës kolesteroli;Fustan për ekzaminimin e
pacientëve;Unaza biomagnetike për përdorim terapeutik ose në mjekësi;Maska terapeutike
për fytyrë;Goma masazhi për foshnjat;Dërrmues të pilulave;Glukometra;Matës të
glukozës;llampat shëruese për përdorim në mjekësi.
11 Instalime për ujitje, automatike;Akumulatorë të nxehtësisë;Aparat për djegien e
acetilenit;Gjeneratorë acetileni;Shkrepëse acetileni;Kabinete ventilimi;Instalime të
ndriçimit për automjetet ajrore;Soba për ajër të nxehtë;Aparat për deodorimin e ajrit;Aparat
për ftohje të ajrit;Filtra për ajër të kondicionuar;Ringrohës të ajrit;Makinë për tharjen e
ajrit;Instalime me ajër të kondicionuar;Instalime për filtrimin e ajrit;Aparat për ajër
nxehtë;Pajisje për banjo me ajër të nxehtë;Shkrepëse për ndezjen e gazit;Ndezës të
gazit;Shkrepëse;Poq elektrik;Llampa harkore;Llampa elektrike;Korniza strukturore për
soba;Kabina frigoriferike;Drita për automjete;Fenerë për automobila;Ftohës për
furra;Vaskë ftohëse për furra;Vaskë banjash;Dush për banjo me ulëse;Kabina për banjo
turke, portative;Pajisje për vaske;Ngrohës për banjo;Instalime të banjës;Instalime
hidraulike të banjës;Llamba;Fenerë për ndriçim;Korniza të llambave;Kornizë prej druri e
llambave;Ndezës inkandeshent;Ndezës për llambat;Drita të biçikletave;Bide;Bojlerë,
përveç pjesëve të makinave;Furra;Hidrantë;Kapakë të radiatorëve;Ndriçues
elektrik;Ngrohës të ujit;Soba të furrave;Grykët e çezmave kundër spërkatjes;Hell për
pjekje;Skarrë;Djegës për laboratori;Oxhak zjarri për përdorim në industrinë e
naftës;Djegës;Djegës germicidal;Bojlerë për lavanderi;Makina për larje;Tualete,
portative;Ventilator [ajër të kondicionuar];Furrë për pjekjen e kafesë;Aparate për
ngrohje;Rubineta për tuba dhe tubacione;Çezma për tuba dhe tubacione;Rigjenerues të
nxehtësisë;Pajisje për furrë të bëra prej argjilës që duron zjarrin;Llamba për sinjale direkte
për automjete;Karbon për llamba harku;Aparate për mbushjen e furrave;Rezervuar për
shpëlarje;Instalime për ngrohje [ujë];Instalime për ngrohje të ujit të ngrohtë;Bojlerë për
ngrohje;Gypa të bojlerit [tubat] për instalimet e ngrohjes;Kondicionerë për
automjete;Aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta;Ngrohës
për automjetet;Aparate për ngrohje, elektrike;Radiatorë të ngrohjes qendrore;Ruajtës të
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lagështisë për radiatorët e ngrohjes qendrore;Elemente të ngrohjes;Ngrohës për shufra për
ngrohje;Pedale, elektrike ose joelektrike;Këllëfe për këmbë, me ngrohje elektrike;Ngrohës
të pllakave;Zvogëlus të ngrohjes;Syzet për llamba;Llamba për oxhaqe;Gypa të
oxhakut;Ventilatorë të oxhakut;Tharëse të flokëve;Instalime për shpërndarjen e ujit;Aparate
për tharje;Aparate me ajër të kondicionuar;Pajisje për ngrohje me tutkall;Shtylla të
distilimit;Tubacione [pjesët e instalimeve sanitare];Tuba uji për instalimet sanitare;tualete
[nevojtore];Frigoriferë;Enë gatimi, elektrike;Furnela;Stufë gatimi;Aparate dhe instalime të
gatimit;Drita të motoçikletës;Tuba shkarkimi, elektrike, për ndriçim;Aparat për shkrirje për
automjete;Bombolë dezinfektues për tualete;Aparat dezinfektues;Pajisjes për
desalanim;Shpërndarës të dritës;Aparat për ftohjen e pijeve;Aparat për distilim;Dushe;Priza
për drita elektrike;Instalime për pastrimin e ujit;Aparate për filtrimin e ujit;Instalime për
ftohjen e ujit;Shatërvane;Rezervuare me presion;Sterilizues të ujit;Këmbyes të ngrohjes,
përveç pjesëve të makinave;Aparate dhe instalime për ndriçim;Llambadar;Instalime për
pastrimin e ujërave të zeza;Drita të tavanit;Radiatorë, elektrik;Aparat për pastrimin e
gazit;Aparate për tharje për sanë dhe tagji;Aparate për tharjen e tagjisë;Aparate
avullimi;Soba [aparate të ngrohjes];Filamente për llamba elektrike;Filtra për ujë të
pijshëm;Pishtarë flakërues;Farkues, portativ;Furra, përveçse për përdorim në
laboratori;Pajisje, të formuara, për furra;Skarrë furre;Vatra;Mbledhëse e hirit për furra;Kuti
të hirit për furrës;Aparate dhe makina frigoriferi;Dhoma frigoriferi;Frigoriferë të
mëdhenj;Kontejnerë frigorifer;Llampë shufër;Furrë frutash;Pastrues të gazit [pjesë të
instalimeve të gazit];Pastrues [pjesë të instalimeve të gazit];Djegës të gazit;Bojlerë me
gaz;Llampa me gaz;Bojlerë me avull, përveç pjesëve të makinave;Llampat germicidale për
pastrimin e ajrit;Makinat dhe aparate për akull;Kuti për ftohje, elektrike;Poça për
llampa;Poça të llambave;pllaka të nxehtë;Tosterë për bukë;Tosterë;Tiganë [pajisje
gatimi];Grila [pajisje gatimi];Aparate për pjekje;Kremetor;Aparat jonizues për trajtimin e
ajrit ose ujit;Shatërvane zbukuruese;Llampat laboratorike;Instalimet për ftohje të
qumështit;Pasterizues;Llambat me vaj;Llampat me rreze ultravjollcë, që nuk përdoren në
mjekësi;Llampa të sigurisë;Reflektorë të llambave;Fenerë kinezë;Lavaman për larjen e
duarve [pjesët e instalimeve sanitare];Enë për larjen e duarve [pjesë të instalimeve
sanitare];Instalimet për ftohjen e lëngjeve;Tuba shkëlqyes për ndriçim;Filamente të
magnezit për ndriçim;Roster për malt;Llamba të minatorëve;Instalime për përpunimin e
lëndës djegëse bërthamore dhe materiale moderuese bërthamore;Valvola për kontrollimin e
nivelit në bojlerë;Drita elektrike për pemët e Krishtlindjeve;Numra të shkëlqyeshëm për
amvisëri;Ndezës oksihidrogjeni;Radiatorë [ngrohje];Furrë me naftë;Drita të
automjeteve;Pllaka për ngrohje;Projektor;Instalime polimerizuese;shporet i kuzhinës
[furra];valvula të ajrit për instalime të ngrohjes me avull;Aparate dhe makina për pastrimin
e ujit;Kulla të rafinimit për distilim;Instalime dhe makina për ftohje;Zile për
gatim;Reflektorë për automjete;Pajisje dhe instalime për frigorifer;Zhurmëmbytësa
[ngrohje];Aksesorë rregullues për aparatet dhe tubacionet e ujit ose gazit;Pajisje sigurie për
aparatet dhe tubat e ujit ose gazit;Rubineta;Rondele për rubinetat e ujit;Hell për
pula;Aparate dhe instalimet sanitare;Aparate për tharjen e duarve për banjo;Bobina [pjesë
të instalimeve të distilimit, ngrohjes ose ftohjes];Ventialatorë [pjesë të instalimeve me ajër
të kondicionuar];Sterilizues;Instalime për ftohjen e duhanit;Roster për duhan;Aparate të
ndriçimit për automjetet;Rosterë;Instalime për bartjen e hirit, automatike;Instalimet
gjeneruese të avullit;Instalime dhe aparate për ventilim [me ajër të kondicionuar];Instalime
ventilimi për automjete [me ajër të kondicionuar];Tase për tualet;Ulëse
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tualeti;Abazhurë;Mbajtës të abazhurëve;rubineta të përzier për gypat e ujit;Pajisje
rregulluese dhe sigurie për tubacionet e gazit;Pajisje rregulluese dhe sigurie për aparatet e
ujit;Akumulatorët e avullit;Aparate dhe instalime për zbutjen e ujit;Ventilatorë me kofano
për laboratori;Ssterilizues të ajrit;Poza;Djegës të alkoolit;Pajisje anti-verbuese për
automjete [pajisje llambë];Aparate për ngrohje për shkrirjen e dritareve të
automjeteve;Mbajtës për ndezësit e gazit;Instalime për furnizim me ujë;Reaktorë
bërthamorë;Autoklava, elektrike, për gatim;Drita të automobilave;Ngrohës, elektrik, të
shisheve për foshnja;Shufër ngrohëse, elektrike;Pajisje rregulluese dhe sigurie për aparatet
e gazit;Aparate për kafe, elektrike;Makina për kafe, elektrike;Llamba rrugore;Kaldaja për
bojlerë për ngrohje;Zgara;Friteza të thella, elektrike;Kamin, për amvisëri;Pompa të
nxehtësisë;Kolektorë termik diellor [ngrohje];Furrat diellore;Aparate për rrezitje [shtretër
dielli];Aparat shpëlarës;Instalimet të ujit për shpëlarje;Aparate mbushëse për bojlerë për
ngrohje;Frigoriferë;Deodorues, që nuk janë për përdorim personal;Aparat për marrjen e
ujit;Aparat për pastrim të vajit;Aparate për tymosjes, që nuk përdoren në mjekësi;Mobilje
furre [mbështetëse];Qese ngrohëse;Banjo spa [enë];Aparate kromatografike për përdorim
në industri;Filamente për ngrohje, elektrike;Kondensatorët gazi, përveç pjesëve të
makinave;Jastëkë ngrohës, elektrik, që nuk përdoren në mjekësi;Pllaka për ngrohje,
elektrike, që nuk përdoren në mjekësi;Instalime të banjës me sauna;Kabina
dushi;Lavamanë;Aparat me avull për fytyrë [sauna];Shuratore si pajisjes sanitare;Shishe me
ujë të nxehtë;Kazanë, elektrike;Ngrohës të shtratit;Batanije, elektrike, që nuk përdoren në
mjekësi;Enë për ngrohje;Aparatura filtrimi të akuariumit;Ngrohës akuariumi;Drita të
akuariumit;Qilima me ngrohje elektrike;Furra dentare;Pajisje elektrike për prodhimin e
jogurtit;Bojlerë të zgjerimit për instalimet e ngrohjes qendrore;Mbulesa për nxemje për
kuzhina;Ventilatorë elektrik për përdorim personal;Tharrëse për lavanderi, elektrike;Furra
me mikrovalë [aparate të gatimit];Aparate për klorinimin e pishinave;Valvulat termostatikë
[pjesë të instalimeve të ngrohjes];Aparate whirlpool-jet;Aparatura për dehidratimin e
mbeturinave ushqimore;Drita për zhytje;Emetues të ujitjes pikatore [pajisje për
ujitje];Dhoma pastrimi [instalime sanitare];Shkëmbinj lave për përdorim në zgara;Makina
për ujitje për përdorim në bujqësi;Furra me mikrovalë për përdorim në industri;Makina për
pjekjen e bukës;Kabine frigoriferi me ekran;Furra fabrike;Makina për prodhimin e
bukës;Diodat të lehta diellore [LED] Aparate të ndriçimit;Aparate me vaske për
hidromasazh;Kabina të nxehta me ekrane;Multipjekës;Furra të ushqimit, elektrike;Presë për
tortilla, elektrike;Aparat sterilizimin e librave;Mjete ngrohëse;Shatërvane me çokollate,
elektrike;Aparate dezinfektuese për përdorim në mjekësi;Bodrume të verës, elektrike;Dritat
zanash për dekorimin festiv;Drita stilizimi për dekorimin festiv;Astarë, të nxehur
elektrike;Pishtarë kryesorë;Abzhura portativ;llampa për thonj;aparat për trajtimin e
themrës, elektrike;Gjeneratorë i mikrofluskave për banjo;Aparate për ngrohje dhe ftohje për
shpërndarjen e pijeve të nxehta dhe të ftohta;Mbulesa të nxehta elektrike;Makina për
prodhimin e tortave të orizit, elektrike, për përdorim në amvirësi;Fitile të përshtatura për
soba me naftë;Enë elektrike gatimi;Fenerë me qirinj;Fritezë;Makina për prodhimin e
akullit;Drita të drejtmit për biçikleta;Frigoriferë, aparate për ftohjes dhe ngrirje për
përdorim në magazinim mjekësor;Llampat shëruese, që nuk përdoren në mjekësi;Sisteme
hidroponike të rritjes;Enë termike, elektrike;Dehidratues të ushqimit, elektrik;Ngrohës të
duarve me USB-karrikues;Ngrohës filxhan me USB-karrikuese;Soba kuskus,
elektrike;Llampat të dyshemesë;Llampat standarde;Tagine, elektrike.
28 Flluska topi për lojëra;Karrem artificiale për peshkim;Këllëf për pistoleta [lodra];Lodra
471

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

për kafshët shtëpiake;Lojëra unazore;Pemëtë Krishtlindjeve nga materiali sintetik;Harqet
për gjuajtje me hark;Artikuj për gjuajtje me hark;Skajet e skive;Luhatëse;Topa për
lojëra;Balona për lojë;Jastëkë tavoline të bilardos;Kuaj lëkundës;Doreza mbushëse [pajisje
për lojëra];Shishe për ushqimin e kukullave;Biçikleta të fiksuara për ushtrime;Topa të
bilardos;Shkumës për shkopinj të bilardos;Shkopinj të bilardos;Birila;Rruzuj për
lojë;Lodra;Blloqe ndërtimi [lodra];BOB-saja;Fishekzjarre të Krishtlindjeve [risi të
ahengjeve];Çizme patinazhi me patina të bashkangjitura;Mbajtës qiriu për pemët e
Krishtlindjeve;Topa për të luajtur;Aparate dhe makineri për bouling;Doreza boksi;Korda
për raketë;Klube të golfit;Shufra për peshkim;Balona;Mbështjellës balone;Shënjestra;Zile
për pemët e Krishtlindjeve;Numërues [disqe] për lojëra;Lojëra ndërtimi;Spango për
raketa;Makina për ushtrime fizike;Aparat për rehabilitimin e trupit;Aparat për ndërtimin e
trupit;Aparate për stërvitjen e trupit;Lodra të reja për ahengje;Mbrojtëse të gjunjve [artikuj
sportiv];Çanta për kriket;Shkopinj hokeji;Damë [lojëra];Zare;Zgjerues të kraharorit
[ushtrime];Disqe për sport;Domino;Lojra shahu;Tabelë shahu;Tabela të shahut;Pistoleta
lodra;Rolere për biçikleta stërvitore;Rrjeta ulëse për peshkatar;Çanta golfi, me ose pa
rrota;Lodra risi për të bërë shaka;Rrjeta për sport;Rrjeta tenisi;Lidhje të
skive;Shigjeta;Varka për peshkim;Tavolina futbolli;Armë me fuzhnjë [artikuj
sportiv];Doreza për lojëra;Gota për zare;bar-zile;grepa për peshq;rrake-take [lodër];Lojëra
shoqërore;Lojëra;Kurthe të pëllumbave të argjilës;Shkopinj për lojëra;Raketa;Karrema për
gjueti apo peshkim;Josha për gjueti ose peshkim;Vegla peshkimi;Artikuj peshkimi;Shtretër
të kukullave;Shtëpi të kukullave;Marioneta;Kukulla;Maska teatri;Maska karnavali;Modele
të automjeteve;Mbështjellëse për peshkim;Pendë për not;Kaçile për peshk [karrem
peshkimi];Pishina [artikuj për lojëra];Borë artificiale për pemët e Krishtlindjeve;Patina me
rul;Patina akulli;Lëkura të fokave [mbulesa për ski];Pëllumba argjili [shënjestra];Dërrasa
për surfim;Rroba të kukullave;Dhoma të kukullave;Aparate për thirrje;Birila;Kordë për
peshkim;Mbules e pjesës së poshtme për ski;Ski;Tavolina për pingpong;Topa tjerrëse
[lodra];saje [artikuj për sport];Lojëra tavëll;Skutera [lodra];Badmington;Pistoleta
lodra;Skufje detonuese [lodra];Stoli për pemë të Krishtlindjeve, përveç artikujve të
ndriçimit dhe ëmbëlsirave;Mbajtës i pemës së Krishtlindjeve;Shkopinj të bilardos;Majat e
shkopinjve të bilardos;Tavolina e bilardos;Tavolina e bilardos me monedhë;Ski për
surfim;Vela;Fluturim i balonave;Aparate për lojëra;Pajisje për gjimnastikë;armë për luftim
me shpata;Maska për luftim me shpata;Gara në luftim me shpata;Dorashka për
bejzboll;Takëm për alpinista;Mbrojtës bërryli [artikuj sportiv];Mbrojtës të gjunjëve [artikuj
sportiv];Celularë lodra;Paraglajderë;Mbushje mbrojtëse [pjesë e kostumeve
sportive];Skejtborda;Saja [lodra];Pedanë kërcimi [artikuj sportiv];Arushe Tedi;Ski për
ujë;Dorashka golfi;Tregues të kafshimit [peshkimi];Sensorë të kafshimit [peshkimi];lojëra
shoqërore;Aparat për udhëtim në rrugë të drejtë;Disqe fluturuese [lodra];Lojëra me
patkua;Mah-jong;Lodra prej pelushi;Flluska sapuni [lodra];Automjete lodra;shkopinj
rrotullues;Rrjeta për flutura;Çanta të projektuara posaçërisht për ski dhe dërrasa për
surfim;Takëm për anije me vela;Lojë me bashkimin pjesësh të figurës;Shtylla për anije me
vela;Armë peintboll [pajisje sportive];Paintbolle [municione për armë peintboll] [pajisje
sportive];Rripat e sërfave;Aparat për hedhjen e topit të tenisit;Blloqe fillestare për
sport;Topa dëbore;Rripat për peshëngritje [artikuj sportiv];Dërrasa për trup;Karta
bingo;Vegla për riparimin e barit [pajisje të golfit];Loja e thirrjeve të gjuetisë;Rrota
ruletë;Patina në rul;Pinjata;Thasë për goditje;Automjete lodra të kontrolluara nga
larg;Kolofon që përdoret nga atletët;Pallaska dëbore;Gjuajtje me hobe [artikuj
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sportiv];Makina për lojëra zbavitëse, automatike dhe me monedhë;Kaleidoskopë;Letra për
lojë;Konfetë;Shënjestra elektronike;Karrema me parfum për gjueti apo peshkim;Ekrane të
maskuara [artikuj sportiv];Mbështetës atletikë të meshkujve [artikuj sportiv];Dërrasë për
rrëshqitje në botë;Komplete për makete [lodra];Paçinko;Mjete për ngjitje [pajisje
alpinizmi];Makina për lojëra bixhozi;Makina për lojëra elektronike [makina të
lojërave];Kapele prej letre për ahengje;Dërrasa për not;Zhetonë për bixhoz;Letra
gërvishtëse për të luajtur lojëra të lotarisë;Lodra të mbushura;Trampolina;Shtylla për
vendosjen e shtyllave;kamerdare për krahë për not;Rripa për notit;Xhaketa për not;Makina
me video lojëra;Lojëra portative me ekran të kristaltë të lëngët;Makina me video lojëra
pasazhi;Kontrollorë për lojëra;Modele të lodrave;Figura të lodrave;Makina për gjuajtjen e
topit;Shtangë dore;Maska [lodra];Kukulla matryoshka;Kontrollorët për lodra;Kartë për
karroca golfi;Karroca golfi me rrota;Varkë me pedale;Giroskopë dhe stabilizatorë të
fluturimit për avionë model;Konsolë për video lojëra;Filma mbrojtëse të përshtatur për
ekranet për lojëra portative;Drone [lodra];Robotë lodra;gjilpëra për pompa për fryrjen e
topave për lojëra;Pompa të përshtatura posaçërisht për t'u përdorur me topa për
lojëra;Palestra për fëmijë;Lodra prej pelushi me batanije komode;Tricikla për foshnjat
[lodra];Lodra imitim të kozmetikës;Lundruese me ajër për pishina;Shirita ritmik për
gjimnastikë;Pjekëse kokoshkash për ahengje [risi të ahengjeve];Stuko lodër;Brumë
lodër;Lojëra portative dhe lodra që përfshijnë funksionet e
telekomunikacionit;Bumerangë;Kartat tregtare për lojëra;Rripa ushtrimi për belin me
kondensator rregullues;Penda për zhytje;Rrjeta notuese;Dorashka me fiksim për not;Lojëra
me fryrje për pishina;Ski me rul;Shkopinj për ski;Shkopinj për ski me rul;Luhatëse
joga;Tenda për lojë;Konsola të dorës për të luajtur video lojëra.
35 Asistencë për menaxhimin e biznesit;Kërkime të biznesit;Postim i faturave;Shërbime të
agjencive për import-eksportit;Shërbime të agjencisë për informacione komerciale;Analiza
të çmimit të shpenzimeve;Shpërndarje të materialit reklamues;Shërbime
fotokopjimi;Shërbime të agjencisë së punësimit;Makina dhe pajisje të zyrave me
qira;Kontabiliteti;Hartim i pasqyrave të llogarive;Auditimi i biznesit;Konsulencë për
menaxhimin e bizneseve dhe organizatave;Konsulence për menaxhimin e
personelit;Konsulencë për menaxhimin e biznesit;Shtypja në makinë;Demonstrim i
mallrave;Reklamim me postë direkte;Ndihmë në menaxhimin tregtar ose
industrial;Riprodhim i dokumenteve;Azhurnim i materialit reklamues;Shpërndarje e
mostrave;Shërbime të ekspertëve për efikasitetin e biznesit;Organizim të
ankandeve;Studiim të tregut;Vlerësime të biznesit;Marrje me qira të materialeve
publicitare;Konsulencë për organizimin e biznesit;Publikim të teksteve
publicitare;Reklama;Radio reklamim;Marrëdhënie me publikun;Stenografi;Reklama
televizive;Transkriptim të komunikimeve [funksionet e zyrës];Zbukurim i dritareve të
dyqaneve;Shërbime të agjencive reklamuese;Modelim për promovimin e reklamave ose
shitjeve;Hulumtim të marketingut;Menaxhim i kompjuterizuar i skedarëve;Konsulence
profesionale të biznesit;Parashikim ekonomik;Organizim të ekspozitave për qëllime
tregtare ose reklamuese;Informacione biznesi;Sondazh të opinionit;Përpilim të listës së
pagave;Rekrutim të personelit;Shërbime të zhvendosjes për bizneset;Marrje me qira të
hapësirës reklamuese;Promovim të shitjeve për të tjerët;Shërbime të sekretarisë;Përgatitje
të taksave;Përgjigje përmes telefonit për abonentët e padisponueshëm;Përpunim të
tekstit;Rregullim të abonimeve të gazetave për të tjerët;Reklamim me porosi;Menaxhim të
biznesit të hoteleve;Menaxhim të biznesit të artistëve interpretues;Përpilim të informacionit
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në bazat e të dhënave kompjuterike;Sistemim të informacionit në bazat e të dhënave
kompjuterike;Organizim të panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamuese;Dhënie
me qira të makinave fotokopjuese;Reklamim online në një rrjet kompjuterik;Shërbime të
prokurimit për të tjerët [blerje të mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];Kërkimi i të
dhënave në skedarët kompjuterikë për të tjerët;Dhënie me qira të kohës së reklamimit në
mjetet e komunikimit;Shërbime për prerjen e lajmeve;Dhënie me qira të makinave
shitëse;Testim psikologjik për përzgjedhjen e personelit;Shërbime për krahasimin e
çmimeve;Prezantim të mallrave në media të komunikimit, për qëllim të shitjes me
pakicë;Informacione tregtare dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe
shërbimeve;Rregullim të pajtimeve për shërbimet e telekomunikacionit për të
tjerët;Përpunim administrativ të urdhrave të blerjes;Administrimin komercial të licencimit
të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve;Shërbime të jashtme [ndihmë
afariste];Faturim;Shkrim të teksteve publicitare;Përpilim të statistikave;Shërbime të
paraqitjes për qëllime reklamimi;Kërkim të sponsorizimit;Organizim të shfaqjeve të modës
për qëllime promocionale;Prodhim të filmave reklamuese;Menaxhim të biznesit të
sportistëve;Marketing;Shërbime të telemarketingut;Shërbime të shitjes me pakicë për
preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore;Qira të stendave
të shitjes;Ofrim të informacionit të kontaktit tregtar dhe të biznesit;Optimizim të motorëve
të kërkimit për promovimin e shitjeve;Optimizim të trafikut në ueb faqe;Pagesë të
reklamimit sipas klikimit;Shërbime të ndërmjetësimit komercial;Menaxhim të biznesit për
ofruesit e shërbimeve të pavarura;Negocimi dhe lidhja e transaksioneve tregtare për palët e
treta;Azhurnim dhe mirëmbajtje e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike;Shërbime
të menaxhimit të projekteve të biznesit për projektet e ndërtimit;Dhënia e informacionit të
biznesit nëpërmjet një ueb sajti;Ssigurim të një tregu online për blerësit dhe shitësit e
mallrave dhe shërbimeve;Dizajnim të materialeve reklamuese;Menaxhim të
jashtëzakonshëm administrativ për kompanitë;Shërbime të arkivimit të taksave;Menaxhim
të biznesit të programeve të rimbursimit për të tjerët;Marrje të tabelave [tabelave
reklamuese];Hartim të biografisë për të tjerët;Indeksim të internetit për qëllime komerciale
ose reklamuese;Administrim të programeve të shpeshtë të fletushkave;Shërbime të
planifikimit të emërimit [funksionet e zyrës];Shërbime të përkujtimit të emërimit
[funksionet e zyrës];Administrim të programeve të besnikërisë së
konsumatorit;Transkriptim për qëllime reklamimi;Regjistrim të komunikimeve dhe të
dhënave me shkrim;Përditësim dhe mirëmbajtje të informacionit në regjistrt;Përpilim të
indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose reklamuese;Shërbime të
ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me përshtatjen e investitorëve potencial privatë me
sipërmarrësit që kanë nevojë për fonde;Prodhim të programeve të
teleshopingut;Konsulencë lidhur me strategjitë e komunikimit me publikun;Konsulencë
lidhur me strategjitë e komunikimit të reklamave;Negociim të kontratave të biznesit për të
tjerët;Promovim të mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve
sportive;Shërbime konkurrente të inteligjencës;Shërbime të inteligjencës së tregut;Auditim
financiar;Shërbime të shitjes me pakicë online për muzikë dixhitale që mund të
shkarkohet;Shërbime online të shitjes me pakicë për tone të ziles që mund të
shkarkohen;Shërbimet online të shitjes me pakicë për muzikë dhe filma që mund të
shkarkohen dhe që janë regjistruar më parë;Shërbime me shumicë për preparate
farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizime mjekësore;Shërbime të regjistrit të
dhuratave;Marketing i targetuar;Menaxhim të përkohshëm të biznesit;Reklama në
474

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

natyrë;Shërbime me pakicë për veprat e artit të siguruara nga galeritë e artit;Asistencë
administrative në përgjigjen ndaj thirrjeve për oferta;Marketing në kuadër të softuerit për
publikim;Shërbime për marrëdhënie me median;Shërbime korporative të
komunikimit;Dhënie me qira të pajisjeve të zyrës në objektet bashkëpunuese;Shërbime të
lobimit komercial.
36 Ofrim të sigurimit nga aksidentet;Kredi me këste;Shërbime aktuariale;Dhënie me qira
të pasurive të patundshme;Veprimtari ndërmjetësuese;Shërbime të Byrosë së
kredi;Shërbime të agjencive për patundshmëri;Ndërmjetësim në pasuri të
patundshme;Shërbime të agjencisë për mbledhjen e borxhit;Ndërmjetësim në
sigurime;Shërbimet e ndërmjetësuesit financiar doganor;Ofrim të sigurimeve;Veprimtari
bankare;Vlerësim të pasurive të patundshme;Ngritje të fondeve bamirëse;Fonde të
përbashkëta;Investim të kapitalit;Shërbime të sigurimit;Shkëmbim të parave;Dhënie të
çeqeve për udhëtarë;Pastrim, financiar;Shërbime të depozitave të sigurta;Organizim të
koleksioneve monetare;Kredi [financim];Vlerësim fiskal;Vlerësim financiar [sigurime,
veprimtari bankare, pasuri të patundshme];Faktoring;Veprimtari kreditore;Menaxhim
financiar;Garanci ndërmjetësuese;Menaxhim të pasurive të patundshme;Menaxhim të
banesave;Ofrim të sigurimit nga zjarri;Dhënie me qira të apartamenteve;Dhënie me qira të
fermave;Ofrim të sigurimeve shëndetësore;Ofrim të sigurimeve detare;Hipotekim
bankar;Shërbime për kursime bankave;Financim të qirasë dhe blerjes;Ndërmjetësim në
letra me vlerë;Ofrim të sigurimit të jetës;Shërbime të akomodimit [apartamente];Analiza
financiare;Vlerësimi të antikës;Vlerësim të artit;Kontroll verifikimi;Konsulencë
financiare;Konsulencë sigurimi;Përpunim të pagesave me kartë krediti;Përpunim të
pagesave me kartë debiti;Transferim elektronik të fondeve;Informacion
financiar;Informacion sigurimi;Vlerësim të stolive;Vlerësim numizmatik;Mbledhje të
qirasë;Vlerësim të vulës;Dhënie të zhetonëve me vlerë;Depozita me vlerë;Kuotime të
bursës;Dhënie me qira të zyrave [pasurive të patundshme];Shërbime të pagesave për dalje
në pension;Sponsorizim financiar;Veprimtari bankare në internet;Shërbime për likuidim të
biznesit, financiare;Vlerësim të kostove të riparimit [vlerësim financiar];Ndërmjetësim në
kredi të karbonit;Vlerësim financiar i drurit për plasman;Vlerësim financiar të
leshit;Kreditim kundër sigurisë;Shërbime të sigurimit të fondeve;Shërbime të
ndërmjetësimit të aksioneve;Shërbime këshilluese për borxh;Rregullimin e financave për
projekte të ndërtimit;Dhënie të informacionit financiar përmes ueb faqes;Menaxhim
financiar të pagesave të rimbursimit për të tjerët;Ndërmjetësim të aksioneve dhe
bonove;Sigurim të zbritjeve në institucionet tjera që marrin pjesë në përdorimin e kartës së
anëtarësisë;Lidhje të dorëzanisë;Dhënie me qira të zyrave për bashkëpunim;Vlerësime
financiare për t’u përgjigjur thirrjeve për tenderë;Vlerësim financiar i kostove zhvillimore
që kanë të bëjnë me industritë e naftës, gazit dhe minierave;Hulumtim financiar.
37 Mirëmbajtje të mobiljeve;Riparim të aparatit fotografik;Instalim dhe riparim të
pajisjeve elektrike;Instalim dhe riparim të ashensorit;Asfaltim;Mirëmbajtje dhe riparim të
automjeteve motorike;Mirëmbajtje dhe riparim të aeroplanëve;Pastrimi të ndërtesave [të
brendshëm];Lavanderi;Pastrim dhe riparim të bojlerëve;Mirëmbajtje dhe riparim të
aparateve për djegie;Dhënie me qira të buldozerëve;Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të
makinave dhe pajisjeve të zyrave;Instalim dhe riparim të alarmit për zjarre;Instalim dhe
riparim të alarmit për vjedhje;Riparim të tapicerisë;Mirëmbajtje dhe riparim të
deposë;Dhënie me qira të pajisjeve ndërtimore;Ndërtim të anijeve;Rinovim të
veshjeve;Instalim dhe riparim të pajisjeve për ngrohje;Riparim të këpucëve;Pastrim të
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oxhakut;Mirëmbajtje dhe riparim të sigurt;Instalim dhe riparim të aparateve me ajër të
kondicionuar;Ndërtimtari;Ndërtimtari nënujore;Mbikëqyrje të konstruksionit
ndërtimor;Mirëmbajtje, pastrim dhe riparim të lëkurës;Instalim të pajisjeve të
kuzhinës;Demolim i ndërtesave;Mbrojtje nga korrozioni;Dezinfektim;Ngjyrosje ose riparim
të shenjave;Ndërtim dhe riparim të magazinës;Mbyllje të ndërtesave;Mbrojtje kundër
lagështisë [ndërtim];Dhënie me qira të ekskavatorëve;Pastrim të dritareve;Riparim dhe
mirëmbajtje të projektorit të filmit;Instalim dhe riparim të furrës;Mirëmbajtje, pastrim dhe
riparim të leshit;Lubrifikim të automjeteve;Pastrim të veshjeve;Riparim të sahatëve dhe
orave;Ndërtim të fabrikave;Instalimi dhe riparim të pajisjeve të ujitjes;Izolim të
ndërtesave;Larje të automjeteve;Larje të rrobave;Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të
makinerive;Muratori;Restaurim të mobiljeve;Ndërtim të dallgëthyeseve;Shtypëse e
veshjeve;Ndërtim dhe mirëmbajtje të tubacionit;Ngjitje të tapetave;Riparim të
ombrellave;Riparim të çadrave të diellit;Tapiceri me susta;Ngjyrosje, të brendshme dhe të
jashtme;Pastrim me shtufë;Suvatim;Punë hidraulike;Lustrim të automjeteve;Riparim të
pompave;Ndërtim të portit;Mënjanim të minjve;Rikuperim të gomave;Instalim dhe riparim
të pajisjeve për ngrirje;Hekurosje rrobash;Rikallajisje;Gozhdim;Trajtim kundër korrozionit
për automjete;Stacionet për servisimin e automjeteve [karburant dhe mirëmbajtje];Instalim
dhe riparim të telefonave;Mirëmbajtje të automjeteve;Lustrim;Shërbime për riparimin e
defekteve të automjeteve;Dhënie me qira të makinerive për pastrim;Mënjanim të
parazitëve, përveçse në bujqësi, akuakulturë, hortikulturë dhe
pylltari;Skeleri;Muratori;Pastrim të pelenave;Pastrim kimik;Informacione për
ndërtim;Informacione për riparim;Mprehje të thikave;Nxjerrje të xeheve;Shërbime
gurore;Shtrim të rrugëve;Zmerilim;Riparim nënujor;Pastrim të ndërtesave [sipërfaqja e
jashtme];Vulkanizim të gomave [riparim];Shpime të puseve;Ndërtim të stallave dhe
dyqaneve të bukura;Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të harduerëve kompjuterik;Mënjanim
të ndërprerjeve në aparatet elektrike;Rindërtim të motorëve që janë të amortizuar ose
pjesërisht të shkatërruara;Rindërtim të makinave që janë të amortizuara ose pjesërisht të
shkatërruara;Dhënie me qira të vinçave [pajisje ndërtimi];Dhënie me qira të makinave për
pastrimin e rrugëve;Shërbime për mbulimin e çatisë;Shërbime për prodhimin e borës
artificiale;Pastrim të rrugëve;Riparim të bravave të sigurisë;Restaurim të veprave
artistike;Restaurim të instrumenteve muzikore;Instalim të dyerve dhe dritareve;Mirëmbajtje
të pishinave;Mbushja të fishekëve të tonerit;Konsulencë ndërtimore;Shërbime
zdrukthtarie;Shpim të puseve të thella të naftës ose gazit;Dhënie me qira të pompave të
kullimit;Dhënie me qira të makinave larëse për rroba;Riparim të linjave të
energjisë;Karrikim të baterive të automjeteve;Balancim të gomave;Akordim të
instrumenteve muzikore;Vendosje të kabllove;Sterilizim të instrumenteve
mjekësore;Shërbime për shpuarje;Shërbime për kontrollin e dëmtuesve, përveçse në
bujqësi, akuakulturë, hortikulturë dhe pylltari;Dhënie me qira të makinave për larjen e
enëve;Dhënie me qira të makinave për tharjen e enëve;Vendosje të shërbimeve komunale
në vendet e ndërtimit;Shërbime të elektricistëve;Instalim dhe riparim të pajisjeve për
mbrojtje nga përmbytjet;Mënjanues të borës;Mbushje të fishekëve të bojës.
38 Transmetime në radio; Dërgim të mesazhit; Transmetime televizive; Transmision të
telegrameve; Shërbime telefonike; Shërbime të telefaksit; Shërbime të agjencive të lajmeve;
Transmetime televizive kabllor; Komunikime përmes telefonave celularë; Komunikime nga
terminalet kompjuterike; Transmision të mesazheve dhe imazheve me kompjuter;
Transmision të postës elektronike; Transmision të faksimilit; Informacione lidhur me
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telekomunikacionin; Shërbime për njoftim [radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit
elektronik]; Dhënie me qira të aparatit për dërgimin e mesazheve; Komunikime përmes
rrjeteve optike me fibra; Dhënie me qira të aparatit faksimil; Dhënie me qira të modemeve;
Dhënie me qira të pajisjeve të telekomunikacionit; Dhënie me qira të telefonave;
Transmision satelitor; Shërbime të bordit elektronik të buletinit [shërbime të
telekomunikacionit]; Sigurimi të lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet kompjuterik
global; Shërbime të drejtimit të telekomunikacionit dhe shërbime të bashkimit; Shërbime të
telekonferencës; Dhënie me qira të kohës së qasjes në rrjetet kompjuterike globale;Sigurim
të kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e teleshopingut; Sigurim të dhomave të
internetit për biseda; Sigurim të qasjes në bazat e të dhënave; Shërbime të postës zanore;
Transmetim të kartolinave online; Transmetim të skedarëve digjital; Transmetimi me valë;
Ofrim të forumeve onlajn; Transmetim të të dhënave; Komunikime me radio; Transmisioin
të videos me kërkesë.
39 Shoqërim të udhëtarëve;Furnizim me ujë;Transport ajror;Transport të
ambulancës;Shërbime për tërheqjen e automjeteve me defekt;Dhënie me qira të
makinave;Transport me makina;Transport me autobus;Transport me varkave për
kënaqësi;Dhënie me qira të varkave;Thyerje të akullit;Tërheqje;Shpëtim të
anijeve;Shërbime të ngarkimi;Karting;Transport hekurudhor;Dhënie me qira të
kuajve;Dërgesa të pakove;Shërbime të mbajtjes;Paketim të mallrave;Ndërmjetësim të
anijeve;Aranzhim të lundrimit;Shërbime të transportit për turne turistike;Shkarkim të
ngarkesave;Dorëzim të mallrave;Magazinim të mallrave;Shpërndarje të ujit;Shpërndarje të
energjisë elektrike;Operim të mbylljes së kanalit;Parkim të
makinave;Deponim;Magazinim;Dhënie me qira të magazinave;Transport me
traget;Transport lumor;Ngarkesa [transportim mallrash];Shërbim transporti;Garazh me
qira;Transporti me tubacione;Vend parkimi me qira;Dhënie me qira të dollapit për ushqim
të ngrirë;Dhënie me qira të frigoriferit;Dhënie me qira të automjeteve;Dhënie me qira të
trenit hekurudhor;Dhënie me qira të kamionit hekurudhor;Transportim të
mobiljeve;Transport;Transporti me anije;Aranzhim të transportit për turne
udhëtimi;Transport të pasagjerëve;Pilotim;Rimorkim;Rikthim i anijeve në ujë;Prenotim të
vendeve për udhëtim;Rikuperim;Transport me taksi;Transport rrugor;Përcjellje të
mallrave;Transport detar;Transport të automjeteve të blinduara;Transport të
udhëtarëve;Transportim dhe magazinim të plehrave;Shërbime të largimit;Magazinim të
anijes;Ndërmjetësim të mallrave;Ndërmjetësim të transportit;Shërbime vozitësi;Shërbime
ndërlidhëse [mesazhe ose mallra];Informacione për magazinimin;Informacione për
transportin;Dhënie me qira të pajisjeve për zhytje;Dhënie me qira të kostumeve për
zhytje;Dhënie me qira të kontejnerëve të magazinimit;Dhënie me qira të rafteve të çatisë së
automjeteve;Operacione të shpëtimit [transport];Rezervim të transportit;Rezervim të
udhëtimit;Shpëtim nënujor;Mbështjellje të mallrave;Dërgim të mesazhit;Shpërndarje të
gazetave;Dërgim të mallrave me porosi;Shpërndarje të energjisë;Dhënie me qira të
automjeteve motorike;Dhënie me qira të karrocave për invalidë;Ngarkim shkarkim;Ruajtje
fizike të të dhënave ose dokumenteve të ruajtura në mënyrë elektronike;Nisjen e satelitëve
për të tjerët;Dërgesa të luleve;Frankim të postës;Informacion për trafikun;Dhënie me qira të
aparateve për ngrirje;Shërbime për mbushjen e shisheve;Logjistikë të transportit;Dhënie me
qira të avionit;Dhënie me qira të autobusëve për banim;Dhënie me qira të motorëve të
avionëve;Transport i siguruar i sendeve me vlerë;Dhënie me qira të sistemeve
lundruese;Sigurim të udhëzimeve të vozitjes për qëllime udhëtimi;Mbështjellje të
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dhuratave;Dhënie me qira të qira të traktorëve;Mbledhje të mallrave që riciklohen
[transport];Dhënie me qira të bodrumeve elektrike të verës;Rimbushje të parave të gatshme
të makinave të automatizuara;Shërbime për ndarjen e makinave;Rimbushje të makinave
shitëse;Magazinim të bagazhit;Aranzhim të shërbimeve të transportit të udhëtarëve për të
tjerë përmes aplikacionit në internet.
40 Gërryerje;Përpunim të filmave kinematografik;Pastrim të ajrit;Magnetizim;Përpunime
finale të tekstilit;Përpunim të letrës;Galvanizim të argjendit;Zbardhues pëlhure;Përpunim të
drurit;Skaje të pëlhurës;Saldim;Rrobaqepësi;Galvanizim të kadmiumit;Përpunim të
pëlhurave me presë të permanente;Pjekje të qeramikës;Ngjyrosje të këpucëve;Galvanizim
të kromit;Galvanizim të metalit;Ngjyrosje të lëkurës;Aparat për lesh;Prerje të
leckave;Printim të modeleve;Zhvillim të filmit fotografik;Prarim;Trajtim të
ujit;Elektrogalvanizim;Galvanizim të kallajit;Modifikim të leshit me porosi;Farkëtim;Lesh i
mbrojtur nga tenjat;Punë në mulli;Dërrmuese e frutave;Tymosje të
ushqimit;Galvanizim;Gdhendje;Rroba që nuk lëshojnë ujë;Pëlhura që nuk lëshojnë
ujë;Rroba që mbrojnë nga zjarri;Pëlhura që mbrojnë nga zjarri;Trajtim rezistent ndaj
rrudhave për veshje;Trajtim të leshit;Fletëzim;Trajtim të metaleve;Kalitje metalike;Mulli të
miellit;Galvanizim të nikelit;Tërheqës litari (Gjergjef);Veshje prej lëkure;Fërkim me
gërryerje;Libërlidhje;Planifikim të materialeve;Punë me takëme kuajsh;Sharrim të
materialeve;Qepje të kostumeve;Përpunim të lëkurës;Balsamim të kafshëve;Shërbime të
ngjyrosjes;Ngjyrosje të tekstilit;Trajtim të leckave;Trajtim të tekstilit;Mbrojtje të tekstilit
nga mola;Ngjyrosje të pëlhurave;Trajtim të letrës;Fryrje të xhamit;Qëndisje;Përpunime të
lëkurës;Ngjyrosje të dritareve, duke lyes sipërfaqen;Ruajtje të ushqimit dhe pijeve;Prerje
dhe përpunim të drurit;Riciklim të mbeturinave dhe plehrave;Ngushtim paraprak të
pëlhurave;Lyerje të leshit;Deodorim të ajrit;Freskim të ajrit;Mbledhje të materialeve me
porosi për të tjerët;Korniza për vepra artistike;Galvanizim të arit;Lazerë për
shënim;Informacion për trajtimin e materialit;Gdhendje të qelqit optik;Printer
fotografik;Fotogravurë;Përpunim të naftës;Qepje astari;Shërbime të rafinimit;Therje të
kafshëve;Përpunim final;Trajtimi të mbetjeve [transformim];Ndryshim të pëlhurës;Prodhim
të bojlerëve;Hedhje të metaleve;Vullkanizim [trajtim material];Shërbime
dentiste;Prodhimtari të energjisë;Dhënie me qira të gjeneratorëve;Shkatërrim të
mbeturinave dhe plehrave;Djegie të mbeturinave dhe plehrave;Shërbime të ndarjes së
ngjyrave;Dorashka për prerje;Dekontaminim të materialeve të rrezikshme;Printime
litografike;Printim;Dhënie me qira të makinave për thurje;Printim ofset;Shërbime të
fotokompozimit;Printim me serigrafi;Klasifikim të mbeturinave dhe materialit të
riciklueshëm [transformim];ngrirje të ushqimeve;Dhënie me qira të aparatit të
kondicionimit;Dhënie me qira të aparatit të ngrohjes;Mbushje të leckës;Shërbime për
ngrirje;Shërbime me letër zalli;Dhënie me qira të bojlerëve;Riprodhim [riciklim i
mbeturinave];Shërbime të saldimit;Ngjyrosje të dritareve të makinave;Printim 3D me
porosi për të tjerët;Prodhim të birrës për të tjerët;Prodhim të bukës me porosi.
41 Akademi [arsim];Shërbime të parkut zbavitës;Shërbimet argëtuese;Trajnim të
kafshëve;Dhënie me qira të aparatit kinematografik;Shërbime argëtuese;Shërbime të
studios së filmit;Prezantim të shfaqjeve të cirkut;Organizim të garave [edukim ose
argëtim];Kurse korrespondencash;Edukim fizik;Dhënie me qira të skenarit të
spektaklit;Sigurim të objekteve rekreative;Radio argëtuese;Publikim të teksteve, përveç
teksteve reklamuese;Shërbime arsimore;Mësimdhënie;Dhënie me qira të regjistrimeve të
zërit;Dhënie me qira të filmave;Prodhim të filmave, përveç filmave reklamues;Instruksione
478

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

gjimnastikore;Kreditim të shërbimeve bibliotekare;Publikim të librave;Dhënie me qira të
pajisjeve të radiove dhe televizioneve;Prodhim të programeve të radios dhe
televizionit;Prezantim të spektakleve të ndryshme;Shërbime të orkestrës;Prodhime
teatrore;Prodhim të spektakleve;Argëtim televiziv;Shërbime të kopshtit zoologjik;Sigurim
të objekteve sportive;Modelim për artistët;Shërbime librash;Sigurim të objekteve të
kazinosë [lojëra të fatit];Shërbime të klubit [argëtim ose arsim];Organizim dhe mbajtje të
kolokiumeve;Organizim dhe mbajtje të konferencave;Organizim dhe mbajtje të
kongreseve;Shërbime diskotekash;Informacion arsimor;Provim arsimor;Informacion
argëtimi;Organizimi të ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore;Shërbime të lojërave
të fatit;Sigurim të objekteve të golfit;Shërbime të klubit shëndetësor [trajnimi shëndetësor
dhe palestër];Shërbime të kampit të pushimeve [zbavitje];Prezantimi i performancave të
drejtpërdrejta;Prezantime në kinema;Shkollë për infermierë;Organizim të garave
sportive;Planifikim të ahengjeve [zbavitje];Trajnim praktik [demonstrim];Ofrim të
objekteve të muzeut [prezantim, ekspozita];Shërbime të regjistrim në studio;Informacione
rekreative;Dhënie me qira të pajisjeve për zhytje;Dhënie me qira të pajisjeve sportive,
përveç automjeteve;Dhënie me qira të objekteve të stadiumit;Dhënie me qira të regjistruesit
të videokasetave;Dhënie me qira të videokasetave;Organizim dhe mbajtje të
seminareve;Shërbime të kampit sportiv;Organizim dhe mbajtje të simpoziumeve;Përcaktim
i orarit të ngjarjeve sportive;Arsim në shkollë me konvikt;Organizim dhe mbajtje të
punëtorive [trajnim];Organizim të konkurseve të bukurisë;Prenotim të vendeve për
shfaqje;Dublim;Edukim fetar;Organizim të lotarive;Organizim të ballove;Organizim të
shfaqjeve [shërbime impresario];Sigurim të shërbimeve për lojëra zbavitëse;Dhënie me qira
të pajisjeve audio;Dhënie me qira të aparateve ndriçuese për grupe teatrale ose studio
televizive;Dhënie me qira të fushave të tenisit;Dhënie me qira të kamerave;Skenare, përveç
atyre që përdoren për reklamim;Redaktim të videove;Publikim në internet të librave dhe
revistave elektronike;Publikim elektronik në kompjuter;Titrim;Shërbime të ofruara në
internet nga një rrjet kompjuterik;Shërbime karaoke;Shërbimet të kompozimit të
muzikës;Shërbime të klubeve të natës [zbavitje];Sigurim të botimeve elektronike onlajn, që
nuk mund të shkarkohen;Raportim fotografik;Fotografi;Udhëzime profesionale [Këshilla
edukuese ose trajnuese];Shërbime të gazetarëve të lajmeve;Përkthim;Interpretimi të gjuhës
së shenjave;Filmim;Mikrofilmim;Shërbime të agjencisë së biletave [zbavitje];Shkrim të
teksteve;Organizim dhe realizim të koncerteve;Shërbime të kaligrafisë;Shërbime
projektuese, përveçse për qëllime reklamimi;Organizim të shfaqjeve të modës për qëllime
argëtimi;Stërvitje (trajnim);Dhënie me qira të terreneve sportive;Shërbime të disko
dixheit;Shërbime të përkthimit të gjuhës;Shërbime të trajnerëve personal [trajnimi
palestre];Mbajtje të orëve të palestrës;Rikualifikimi profesional;Prodhim të
muzikës;Dhënie me qira të lodrave;Dhënie me qira të pajisjeve për lojëra;Shërbime
arsimore të ofruara nga shkollat;Sigurim të muzikës në internet, që nuk mund të
shkarkohet;Ofrim të videove në internet, që nuk mund të shkarkohen;Tutorim;Organizim
dhe drejtim të forumeve edukative personalisht;Shkrim të këngëve;Shkrim të
skenarëve;Organizim të guidave;Shërbime trajnimi të ofruara nëpërmjet
simulatorëve;Sigurim të filmave, që nuk mund të shkarkohen, nëpërmjet shërbimeve videome-kërkesë;Ofrim të programeve televizive, që nuk mund të shkarkohen, nëpërmjet
shërbimeve video-me-kërkesë;Udhëzim sado [mësim të ceremonisë së çajit];Mësim
aikido;Dhënie me qira të veprave artistike;Dhënie me qira të akuariumit të
brendshëm;Mbajtje të turneve të udhëzuara alpiniste;Organizim të ngjarjeve argëtuese të
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animimit;Shërbime kulturore, arsimore ose argëtuese të ofruara nga galeritë e
artit;Shpërndarje të filmit;Transferim të njohurive [trajnim];Shërbime arsimore të ofruara
nga asistentë të nevojave të veçanta;Mësim xhudo;Ekzaminim arsimor për përdoruesit që të
kualifikohen për pilotë të droneve;Shërbime inxhiniere zanore për evenimente;Shërbime të
redaktimit të videove për evenimente;Shërbime të teknikëve të ndriçimit për
evenimente;Redaktim të filmave, përveç filmave reklamues.
42 Analiza kimike;Analiza për eksploatimin e fushave të naftës;Shërbime
arkitekturore;Hulumtim bakteriologjik;Shërbime kimike;Hulumtime kimike;Konsulencë
arkitekturore;Hartim të konstruksionit;Hulumtim teknologjik;Testim të naftës;Kërkime
kozmetike;Dizajn të dekoreve të brendshme;Dizajn industrial;Dizajn të paketimit;Testim të
materialeve;Mbajtje të projekteve të studimeve teknike;Sondazhe gjeologjike;Sondazhe në
fushën e naftës;Inxhinieri;Informacion meteorologjik;Mbikëqyrje të tokës;Dhënie me qira
të kompjuterëve;Programim kompjuterik;Kërkim të naftës;Hulumtime në fushën e
fizikës;Hulumtim mekanik;Testim të tekstilit;Kërkime gjeologjike;Përcaktim i
autenticitetit të veprave artistike;Kalibrim [matës];Dizajnim të programeve
kompjuterike;Përditësim të programeve kompjuterike;Konsulencë në dizajnimin dhe
zhvillimin e pajisjeve kompjuterike;Dizajnim të veshjes;Dizajn të arteve grafike;Kontroll të
cilësisë;Dhënie me qira të programeve kompjuterike;Hulumtim dhe zhvillim të produkteve
të reja për të tjerë;Stilizim [dizajn industrial];Eksplorim nënujor;Rikuperim i të dhënave
kompjuterike;Mirëmbajtje të programeve kompjuterike;Analiza e sistemit
kompjuterik;Hulumtim biologjik;Planifikim Urban;Vrojtimin;Dizajn të sistemit
kompjuterik;Testim të aftësisë transportuese të automjetit;Dyfishim të programeve
kompjuterike;Shndërrim i të dhënave ose dokumenteve nga fusha e fizikës në atë
elektronike;Krijim dhe mirëmbajtje të faqeve të internetit për të tjerë;Mirëmbajtje të faqeve
kompjuterit [faqe të internetit];Instalim të programeve kompjuterike;Mbjellje të
reve;Konvertim të programeve kompjuterike dhe të dhënave, përveç konvertimit
fizik;Konsulencë për softuer kompjuterik;Dhënie me qira të serverëve të uebit;Shërbime të
mbrojtjes prej viruseve kompjuterike;Konsulencë në fushën e kursimit të
energjisë;Hulumtime në fushën e mbrojtjes së mjedisit;Sigurim të mjeteve të kërkimit për
internet;Digjitalizim të dokumenteve [skanim];Analiza të shkrimit të dorës
[grafologji];Sigurim të informacionit shkencor, këshillave dhe konsulencës në lidhje me
kompensimin e karbonit;Vlerësim të cilësisë së drurit të paprerë;Vlerësim të cilësisë së
leshit;Monitorim të sistemeve kompjuterike përmes qasjes në distancë;Analiza të
ujit;Shërbime laboratorike shkencore;Furnizim të energjisë;Konsulencaë për krijimin e ueb
sajteve;Softuerë si shërbim [SaaS];Konsulencë për teknologjinë informative [IT];Kërkime
shkencore;Mirëmbajtje t[ serverit;Ekzaminime klinike;Kopjimi i të dhënave
ofset;Magazinim elektronik i të dhënave;Sigurimi të informacionit mbi teknologjinë
kompjuterike dhe programimin përmes ueb faqes;Shërbime kartografike;Informatikë
re;Ofrim të shërbimeve të jashtme në fushën e teknologjisë së informatike;Konsulencë
teknologjike;Konsulencë për teknologji kompjuterike;Konsulencë për teknologjinë e
telekomunikacionit;Parashikim të motit;Konsulencë për sigurinë kompjuterike;Shkrim
teknik;Dizajn i brendshem;Zhbllokim të telefonave celularë;Monitorim të sistemeve
kompjuterike për të zbuluar defektet;Krijim dhe dizajnim të indekseve të informacionit të
internetit për të tjerë [shërbime të teknologjisë informatike];Konsulencë për siguri në
internet;Konsulencë për sigurimin e të dhënave;Shërbime të enkriptimit të të
dhënave;Monitorim të sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të paautorizuar ose
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shkeljes së të dhënave;Monitorim elektronik të identifikimit personal të informacionit për të
zbuluar vjedhjet e identitetit nëpërmjet internetit;Monitorim elektronik të aktivitetit të
kartës së kreditit për të zbuluar mashtrimet nëpërmjet internetit;Zhvillim të softuerit në
kuadër të botimit të softuerit;Platforma si një shërbim [PaaS];Zhvillim të platformave
kompjuterike;Dizajn të kartave të biznesit;Kërkime shkencore dhe teknologjike në fushën e
fatkeqësive natyrore;Shërbime të eksplorimit në fushën e industrisë së naftës, gazit dhe
minierave;Kërkime shkencore dhe teknologjike në lidhje me hartimin e patentave;Kërkime
në fushën e ndërtimit;Hulumtime në fushën e teknologjisë së
telekomunikacionit;Hulumtime në fushën e saldimit;Kërkime mjekësore;Dizajn grafik i
materialeve të promovimit.
43 Shërbime të Byrosë për akomodim [hotele, pansione];Katering për ushqim dhe
pije;Shërbime të shtëpive të azilit;Shërbime të kafenesë;Shërbime të kafeterisë;Sigurim të
objekteve për kampim;Shërbime të restoranteve;Dhënie me qira të akomodimit të
përkohshëm;Shërbime të pansionit;Shërbime turistike;Shërbime hoteliere;Shërbime të
kujdesit ditor [çerdhe];Shërbime restoranti;Prenotim të pansioneve;Rezervime të
hoteleve;Shërbime të restoranteve të vetë-shërbimit;Shërbime të bar-rostiçerive;Shtëpi për
kafshët;Shërbime të barit;Shërbime të kampeve të pushimeve [banesa];Dhënie me qira të
ndërtesave të transportueshme;Rezervime të akomodimit të përkohshëm;Shërbime të
motelit;Dhënie me qira të karrigeve, tavolinave, pëlhurave për tavolinë, qelqeve;Dhënie me
qira të dhomave për takime;Dhënie me qira të çadrave;Dhënie me qira të aparatit të
gatimit;Dhënie me qira të bombolave të ujit të pijshëm;Dhënie me qira të aparateve
ndriçuese;Skulptura të ushqimit;Shërbime të pritjes për strehim të përkohshëm [menaxhim
të ardhjeve dhe largimeve];Shërbime restorantesh të ushqimit japonez Uashoku;Shërbimet
të restoranteve udon dhe soba;Dekorim të ushqimit;Dekorim të tortës;Informacion dhe
këshilla në lidhje me përgatitjen e vaktit;Shërbime të shefit të personelit.
44 Mbarështim të kafshëve;Kopshtari për oborre;Shërbime të banjës publike për qëllime
higjienike;Shërbime turke të banjës;Shërbime të sallonit të bukurisë;Shërbime të klinikës
mjekësore;Kiropraktikë;Floktari;Krijim të kurorave të luleve;Shërbime për shtëpi
përmirësuese;Kujdes shëndetësor;Hortikulturë;Dhënie me qira të pajisjeve
bujqësore;Masazh;Ndihmë mjekësore;Shërbime të okulistëve;Shërbime për përkujdesje të
bimëve;Terapi fizike;Shërbime të sanatoriumit;Asistenca veterinare;Shërbimet të
stomatologjisë;Shërbime në shtëpi azili;Shpërndarje ajrore dhe sipërfaqësore të plehrave
kimike dhe kimikateve të tjera bujqësore;Krehje të kafshëve;Shërbime të bankës së
gjakut;Rregullim të luleve;Shërbime të akomodimit;Përkujdese për
lëndina;Manikir;Shërbime të mamive;Përkujdesje, mjekësore;Këshilla
farmaceutike;Operacion plastik;Degë kirurgjikale;Shfarosje të parazitëve për bujqësinë,
akuakulturën, hortikulturën dhe pylltarinë;Vrasje të farërave;Krehje të manareve;Implantim
të flokëve;Shërbime të psikologut;Dhënie me qira të instalimeve sanitare;Shërbime
aromaterapike;Shërbime të inseminimit artificial;Rehabilitim për pacientët e varur prej
substancave;Shërbime të fekondimit in vitro;Shërbime të fekondimit in
vitro;Tatuazhe;Shërbime të telemjekësisë;Dizajn të oborreve;Shërbime të
saunave;Shërbime të solariumit;Shërbime shëndetësore spa;Shërbime të artistëve për
grimim;Përgatitje të recetave nga farmacistët;Shërbimet terapeutike;Mbjellje të pemëve me
qëllim të kompensimit të karbonit;Shërbime të akuakulturës;Dhënie me qira të pajisjeve
mjekësore;Shërbime të qendrës shëndetësore;Shërbime të mjekësisë alternative;Terapi e te
folurit;Depilim;Shërbime ortodontike;Këshilla mjekësore për individë me aftësi të
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kufizuara;Pirsing të trupit;Shërbime të ripyllëzimit;Kujdes paliativ;Shërbime për shtëpi
pushimi;Shërbime të kontrollit të dëmtuesve për bujqësi, akuakulturë, hortikulturë dhe
pylltari;Shërbime bankare të indeve njerëzore;Dhënie me qira të kafshëve për përdorim në
kopshtari;Dhënie me qira të bletëve;Terapi me ndihmën e kafshëve;Shërbime të analizave
mjekësore për qëllime diagnostikuese dhe trajtimi të ofruara nga laboratorët
mjekësor;Ekzaminim mjekësor.
45 Përkujdesje personale për trupin;Mbikëqyrje;Shërbime të agjencive detektive;Shërbime
takimesh;Shërbime të rojeve të natës;Hapje të çelësave të sigurisë;Dhënie me qira të
veshjeve të mbrëmjes;Shërbime të krematoriumit;Kërkim të personave të
zhdukur;Shërbime të varrimit;Ndërmarrje funerale;Dhënie me qira të rrobave;Shërbime të
agjencive të martesës;Konsulencë për siguri fizike;Renditje të
horoskopit;Zjarrfikës;Organizim të tubimeve fetare;Shërbime të agjencive të
adoptimit;Monitorim ose alarme kundër hajdutëve dhe të sigurisë;Përkujdesje të
fëmijëve;Kontroll sigurie të bagazhit;Shtroja për shtëpi;Shtroja për manare;Hetime
personale të sfondit;Kthim të pronës së humbur;Ndërmjetësim;Inspektim të fabrikave për
qëllime të sigurisë;Dhënie me qira të alarmeve të zjarrit;Dhënie me qira të aparateve
zjarrfikëse;Shërbime të arbitrazhit;Konsulencë për pronësinë intelektuale;Menaxhim të së
drejtës së autorit;Licencim të pronësisë intelektuale;Monitorim i të drejtave të pronësisë
intelektuale me qëllim të këshillimit juridik;Hulumtime ligjore;Shërbime
gjyqësore;Licencim të softuerit kompjuterik [shërbime ligjore];Regjistrim të emrave të
domain-it [shërbimet ligjore];Shërbime alternative për zgjidhjen e kontesteve;Dhënie me
qira të kasafortave;Hulumtim gjenealogjik;Planifikim dhe organizim të ceremonive të
dasmave;Shërbime të rrjeteve sociale në internet;Lëshimi i pëllumbave për raste të
veçanta;Shërbime të balsamimit;Shërbime të përgatitjes së dokumenteve ligjore;Ndjekje të
pasurisë së vjedhur;Administrimin ligjor të licencave;Këshillim astrologjik;Këshillim
shpirtëror;Shërbime të karikaturës;Konsultim personal të garderobave;Dorëshkrim
personal;Shërbime ligjore në lidhje me negocimin e kontratave për të tjerë;Ushtrim të
ceremonive fetare;Shërbime për shëtitjen e qenve;Dhënie me qira të emrave të domainit të
internetit;Asistencë në veshjen e kimonave;Këshilla ligjore për t’u përgjigjur thirrjeve për
tender;Licencim [shërbime ligjore] në kuadër të publikimit të softuerit;Shërbime ligjor të
mbikëqyrjes;Organizim të tubimeve politike;Konsulencë ligjore lidhur me hartimin e
patentave;Shërbime të avokatisë ligjore;Shërbime portieri.

(111) 26026
(151) 26/12/2019
(181) 25/02/2029
(210) KS/M/ 2019/192
(732) MABXIENCE RESEARCH, S.L. C/
Manuel Pombo Angulo, 28 3ª Planta
28050 Madrid, ES
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) QIVLEYA
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(511) 5 Preparate biologjike për qëllime mjekësore; preparate biokimikepër përdorim
mjekësor; Preparate bioteknologjike për përdorim mjekësor; farmaceutikët; Preparate
kimiko-farmaceutike; Mjekësore; Shtese dietike dhe preparate dietike.

(111) 26035
(151) 27/12/2019
(181) 25/02/2029
(210) KS/M/ 2019/193
(732) MABXIENCE RESEARCH, S.L. C/
Manuel Pombo Angulo, 28 3ª Planta
28050 Madrid, ES
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) ALYMSYS

(511) 5 Preparate biologjike për qëllime mjekësore; preparate biokimikepër përdorim
mjekësor; Preparate bioteknologjike për përdorim mjekësor; farmaceutikët; Preparate
kimiko-farmaceutike; Mjekësore; Shtese dietike dhe preparate dietike.

(111) 25938
(151) 03/12/2019
(181) 26/02/2029
(210) KS/M/ 2019/194
(591) Vjollce
(HEX 382A6E)
Kaltër
(HEX 2E85C7)
Oker dhe (HEX C2A25D)
Bardhë
(732) KAF Group J.S.C. Ulpianë, C2, H-III,
Nr.6 10000 Prishtinë, KS
(740) Ekrem HOXHA Avokat Rr. ‘Rexhep
Luci’ H. 1 Nr. 5, Prishtinë

(540)

(511) 36 Analiza Financiare, Konsulencë Financiare, Menaxhimi Financiar.

(111)
(151)
(181)
(210)
(591)

25939
03/12/2019
26/02/2029
KS/M/ 2019/195
Kaltër
(HEX 1CA4DE)

(540)

483

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

Vjollce
(HEX 612B7B)
Zezë
(HEX 231F20)
(732) Planet Accunting L.L.C. Ulpianë, C2,
H-III, Nr.6 10000 Prishtinë, KS
(740) Ekrem HOXHA Avokat Rr. ‘Rexhep
Luci’ H. 1 Nr. 5, Prishtinë

(511) 36 Analiza Financiare, Konsulencë Financiare, Menaxhimi Financiar.

(111) 25917
(151) 27/11/2019
(181) 26/02/2029
(210) KS/M/ 2019/197
(732) Qualcomm Incorporated 5775
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) QUALCOMM

(511) 9 “Pajisje kompjuterike; softuer kompjuterik; njësi përpunuese qendrore (CPU);
qarqe të integruara; mikroprocesorë; mikrokontrollues; gjysmëpërçues; modeme; sensorë;
karikues baterish; matës përshpejtimi; përpunues aplikacionesh; përshpejtues të pajisjeve
kompjuterike; karta me qarqe të printuara; montime me karta me qarqe të printuara; qarqe
për konvertimin e të dhënave; pajisje për ruajtjen e të dhënave, pikërisht çipe dhe etiketa
transponderi dhe paketa kartash që i përmbajnë ato; tabela zhvillimi, tabela vlerësimi dhe
pajisje reference konceptimi për gjysmëpërçues, sensorë dhe softuer; kontrollues të sinjalit
dixhital; përpunues të sinjalit dixhital; sintetizues të drejtpërdrejtë dixhital; kufje; kartat
elektronike aksesi; kartat elektronike identifikimi; etiketa elektronike, etiketa vetngjitëse
elektronike dhe etiketa elektronike për qëllime identifikimi dhe sigurie; bileta elektronike;
doreza elektronike; kufje kaskë; elektronikë me fuqi të lartë, pikërisht përforcuesit e
radiofrekuencave (RF), çelsa të tensionit të lartë dhe sensorë baterish; mikroqarqe;
mikrokompjutera; telefonat celular; pajisje me teknologji të komunikimit me fushë të afërt
(NFC); tranzistorë radiofrekuence; ndërfaqe përdoruesish për pajisjet elektronike; pajisje të
komunikimit pa tel për regjistrimin, organizimin, transmetimin, marrjen, manipulimin dhe
rishikimin e zërit, tekstit, të dhënave, imazhit dhe skedarëve audio; pajisje kompjuterike,
softuerë dhe mikrosoftuerë, njësi përpunuese qendrore (CPU), gjysmëpërçues, qarqe të
integruara, mikrokontrollues, dhe pajisje kompjuterike; softuer kompjuterik; njësi
përpunuese qendrore (CPU); qarqe të integruara; mikroprocesorë; mikrokontrollues dhe
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procesorë, të gjitha për telekomunikim; harduer kompjuterik, softuer dhe firmvare, njësi
qëndrore të procesimit (CPU), gjysmëpërques, qarqe të integruara, mikrokontroller, dhe
procesorë, të gjitha për pajisjet mobilë të kompjuterëve, internet apo pjesët e pajisjeve
(IOT), dhe pajisjet indurstriale IOT; hardvuer dhe softuer kompjuterik për përmbajtjen e
shpërndarjes së rrjetit pa tela; harduer dhe softuer kompjuterik për rrjetin e të dhënave;
hardvuer dhe softuer kompjuterik për procesimin e imazhve, grafikave, dhe teksteve;
harduer kompjuterik dhe softuer për mundësimin e rritjes së realitetit dhe aplikacioneve të
realitetit virtual; harduer dhe softuer kompjuterik për siguri; harduer dhe sftuer kompjuterik
për operimin dhe kontrollimin e dronëve; harduer dhe softuer kompjuterik për operimin dhe
kontrollimin e automobilave; cipsa dhe softuer kompjuterik për funksionimin e serverit;
aparate komunikimi, instrumented he pajisje për fushat e afërta të komunikimit (NFC),
kryesihst, fushat e afërta teknologjike-pajisje të qashsme, kryesisht, telefona mobilë,
telefona të mëncur, kompjuter tablet, kompjuterë, kompjuterë printera, rutera, kufje për
vesh, altoparlantë, kamre adixhitale, televizionë, telekomanda për televizionë dhe stereo,.
Senzorë elektronikë, sisteme elektrike automatike për shtëpi dhe zyre me përmbajtje të
kontrollerëve të lidhjes pa tela; aparate komunikimi, instrumete dhe pajisje për fushat e
afërta të komunikimit (NFC), krysisht celsat kryesorë elektronikë, zinxhirët e celsave,
etiketimin e fushave të afërta të komunikimit (NFC), fushat e eafërta të komunikimit (NFC)
mundësimin e lexuesve teknologjikë dhe carcet e integrimit për aplikacionet e fushave të
afërat të komunikimit (NFC); softuer kompjuterik anti-virus dhe anti-spam; cipë
kompjuterik, softuer dhe harduer për transferimin e energjisë së lidhjes pa tela të përdorur
në mbushjen e automjeteve; harduer kompjuterik dhe softuer kompjuterik të bazuar në
zhvillimin e mjetve, kryesisht, hartuesit, rregulluesit, mjetet e zhvillimit të integruar,
kontrollimin, mjedise zhvillimi të integruara, kontroll funksionimi, analizë e ngjarjeve dhe
gjurmimi, të gjitha për zhvillimin e programeve softuer të pavarura të përdorura në
aplikime industriale, të konsumit dhe automobilistike; pajisje kompjuterike dhe programe
kompjuterike për transferimin, ruajtjen, konvertimin dhe shfaqjen e të dhënave të pajisjes
medicinale; harduer dhe softuer kompjuteri për krijimin, programimin, kontrollin, kodimin,
skanimin, leximin dhe interpretimin e çipeve dhe etiketave RFID dhe NFC; softuer
kompjuterik për mbushjen e telefonave smart, tabletave dhe pajisjeve mobile elektronike;
softuerë kompjuterike për funksionalizimin e sistemeve, aparateve dhe pajisjeve të sigurisë
dhe të testimit; softuer kompjuterik për funksionalizimin e sensorëve për përdorim në
aplikimet e automobilave, konsumatorit, industriale dhe mjekësore; softuer kompjuterik për
menaxhimin e rrjeteve kompjuterike; softuer kompjuterik për ndjekjen; softuer, pajisje dhe
çipa kompjuterik, për përdorim me aparate komunikimi pa tela, pajisje elektronike të
konsumit, telefona smart, kamera dixhitale, kamera IP, dronë, automjete ajrore pa pilot
(UAVS) dhe kompjutera dore portativë; periferikë kompjuteri për përpunimin e sinjaleve
dixhitale, për përpunimin e të dhënave bazë dhe informacioni mbi sistemet operative të
kompjuterave, për ndjekjen e aktivitetit dhe vendndodhjes së përdoruesit, për të mundësuar
aktivizimin me anë të të folurit dhe kontaktit dhe për detektimin e sinjaleve sensore dhe për
të bërë nisjen e aplikacioneve që korrespondojnë me sinjale specifike sensore dhe softuerë,
harduerë dhe çipe kompjuterik, për përdorim me këto produkte; softuerë, pajisje dhe çipe
kompjuterike për transmetim muzike dhe për sinkronizimin e altoparlantëve audio në
pajisjet elektronike të konsumatorit; softuerë kompjuterikë, pikërisht përpilues, linke,
softuerë mbështetës për të ndihmuar në zhvillimin e programeve të pavarura dhe softuer për
të ndihmuar në zhvillimin e aplikacioneve softuerike të orientuara nga objektet, siç janë
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sistemet e bazës së të dhënave; softuerë kompjuterikë, pikërisht sisteme operative, paketa
mbështetëse kartash (BSPS), softuerë të teknologjisë së virtualizimit, softuer hipervizor,
softuer të integruar, softuer ndërfaqe të programeve të aplikacioneve (API), softuerë
bibliotekash të përdorur për krijimin e softuerëve të tjerë kompjuterikë; softuerë
aplikacionesh për automjetet, konsumatorët, kujdesin shëndetësor, mjekësinë, hapësirën
ajrore, ushtrinë, komunikimin me celular dhe mobil, rrjetëzimin, kontrollin e motorëve,
energjinë smart dhe aplikacionet industriale, skemat e protokollit, softuerin e konfigurimit
dhe softuerin e optimizimit; softuer për filtrimin e përmbajtjes, pikërisht, softuer
kompjuterik për kontrollimin e përmbajtjes në dispozicion të një përdoruesi; programi i
kontrollit të avionit; softuerë për planifikimin e të dhënave; aparate dhe softuerë për
përpunimin e të dhënave për të mundësuar, kontrolluar, menaxhuar dhe monitoruar të gjitha
aspektet e një sistemi të pagesave pa letra dhe/ose sistemin e aksesit që përdorin
teknologjinë RFID (identifikimin e frekuencës së radios) dhe/ose NFC (komunikim me
fushë të afërt), duke përfshirë lejimin e përdoruesve për të rimbushur llogaritë e tyre të
pagesave nga distanca; softuerë të inspektimit të thellë të pakove; softuer kompjuterik i
shkarkueshëm për zhvillimin e pajisjeve dhe programeve kompjuterike për çipet për pajisjet
celulare; softuer për ndërmarrje të sigurisë për përdorim tek porta dhe pajisje të tjera të
rrjeteve për të siguruar sigurinë e rrjetit; softuer muri mbrojtës; rrjete të integruar, softuer
sigurie dhe bashkëpunimi; softuer sigurie interneti; softuer detektimi dhe parandalimi të
ndërhyrjeve; softuer për balancimin e ngarkesës; softuer operativ VPN (rrjet privat virtual);
qarqe të integruara, pajisje dhe softuerë kompjuterik për përpunimin e sinjaleve në aparatet
e komunikimit pa tel, pajisjet e elektronikës të konsumatorëve, pajisjet portative të
mediave, pajisjet portative të lojërave, pajisjet për kompjuterat e xhepit dhe telefonat smart;
aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtës të
dhënash magnetike; disqe regjistrimi; pajisjet ndërfaqe të rrjetit kompjuterik; module
elektronike, elektroteknike dhe elektromagnetike; pajisjet e përpunimit të të dhënave;
aparate për ruajtjen e të dhënave; ndërfaqe për kompjutera; karta smart; qarqe të integruara
për karta smart; çipe dhe etiketa RFID; harduer dhe softuer kompjuteri për krijimin,
programimin, kontrollin, kodimin, skanimin, leximin dhe interpretimin e çipeve dhe
etiketave RFID; karta smart pa kontakt; karta smart me ndërfaqe dyshe; qarqe të integruar
me ndërfaqe dyshe që ofrojnë një lidhje midis kartave pa kontakt dhe kartave me kontakt;
shkrues dhe lexues për transmetimin pa tel tek dhe nga çipet transponder; aparate
elektronike për shkrimin dhe leximin e transmetimit pa tel tek dhe nga çipet transponder;
programe kompjuterike për kontrollin e transmetimit të të dhënave tek dhe leximin e të
dhënave nga çipe transponder; makineri të përpunimit të të dhënave për përcaktimin e
çmimit të biletave me çipe transponder; karta smart të koduara; harduer, softuer
kompjuterik dhe pajisje periferike për kontrollin e aksesit dhe qëllimet e autentifikimit;
gjurmues portativ aktiviteti; periferikë kompjuteri pa tel; smartfones; aparate
telekomunikimi pa tel; procesorë multikor; qarqe të integruara për aplikim specifik (ASIC);
qarqe të integruara të integruara me softuer; përpunues sinjali; përpunues sinjali dixhital
(DSP); përpunues vektorial; përpunues të sinjalit vektorial; përpunues komunikimi;
procesorë rrjeti të përdorur në pajisje rrjeti dhe telekomunikacioni; përshpejtues harduer
specifik për aplikim; procesorë bandash baze pa tel; stacione baze në një çip, përkatësisht
stacionet baze pa tel në një çip; qarqe të integruara, pikërisht çipe dhe sisteme te sistemit
bazë në një çip (SOC); mikrokontrollues multikore; set me çipe gjysmëpërçues të përbërë
kryesisht nga çipe gjysmëpërçues; module qarqesh të integruara në formën e paketave
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gjysmëpërçuese dhe paketimi, përkatësisht paketimit të çipave të rishpërndara (RCP) dhe
sistemeve të integruar (SiP); tranzistorë të fuqisë me radiofrekuencë (RF); gjysëmpërçues të
radiofrekuencave; sensorë, pikërisht, sensorë inercial, sensorë presioni, sensorë magnetikë,
sensorë me prekje të gjithë për përdorim në aplikimet në automobila, për konsumatorin dhe
industriale; sensorë të afërsisë; sensorë radarë; sensorë kapacitiv; sensorë të përshpejtimit;
sensorë për xhiroskop; sensorë për ndërfaqe kompjuterike që përmbajnë softuer,
mikrosoftuer dhe çipe elektronike me qarqe të integruar; sisteme sensorësh të përbërë nga
sensorë, softuer kompjuterik, mikroprocesorë, mikrokontrollues, dhe protokolle logjike ose
pa tel për funksionalizimin e sensorëve për përdorim në aplikimet e automobilave, të
konsumatorëve dhe industriale; instrumente testimi elektronik për zhvillimin dhe testimin e
sistemeve të bazuara në mikroprocesorë; memorje me gjysmëpërçues; pajisje me
gjysmëpërçues, mikrokontrollues, qarqe të integruar, karta qarku, çipet, të gjitha për
menaxhimin e frekuencës operuese, tensionit dhe fuqisë, optimizimit të fuqisë statike dhe
dinamike, menaxhimin e energjisë, optimizimin e energjisë ose reduktimin e energjisë;
gjysmëpërçues, sensorë dhe softuerë për përdorim në automobil, te konsumatori, hapësirën
ajrore, ushtarake, komunikimet celulare dhe pa tel, rrjetëzimin, kontrollin motorik,
energjinë smart, dhe aplikimet industriale; gjysmëpërçues dhe softuer për përdorim në
kujdesin shëndetësor dhe aplikimet mjekësore; gjysmëpërçues, sensorë dhe softuerë për
përdorim në lidhjen pa tel, menaxhimin e baterive, rrjetin smart, aplikacionet e matësve
smart, njësitë e kontrollit të motorit (ECU) dhe sistemet e monitorimit të presionit të
gomave (TPMS); mikrokontrolluesit, mikrosoftuer, sensorë dhe pajisjet radiofrekuence
(RF) dhe analoge të qarkut për përdorim me karikuesit pa tel me energji efektive; karta me
qarqe të printuar pikërisht karta vlerësimi dhe kit projektimi reference që përbëhen nga
softuer për gjysmëpërçues, sensorë dhe softuer; gjysmëpërçues dhe softuer për përdorim në
pajisjet mjekësore portative, pajisjet diagnostikuese dhe monitoruese për pacientë, pajisjet
terapeutike dhe pajisjet mjekësore të imazhit; programet kompjuterike aplikimi, pikërisht,
programet kompjuterike për përdorim në aplikacione për multimedia, video grafike,
llogaritjet intensive audio dhe numerike; softuer çelës për rrjet kompjuterik; softuer rrjetit të
konvergjencës kompjuterike; softuer bashkëpunimi rrjeti kompjuterik; softuer për cilësinë e
shërbimit; softuer aksesi në rrjet; softuer rrjetëzimi për funksionimin e çipeve; softuer
rrjetëzimi për përpunimin e përmbajtjes; programe kompjuterike, përkatësisht mikrosoftuer,
mjete aplikacioni dhe zhvillimi, për përdorim në përpunimin e përmbajtjes së rrjetit; softuer
për parandalimin e fikjes; softuer për inspektimin e gjendjes së paketave; softuer për
inspektimin e gjendjes së aplikimit; softuer të sigurisë së ndërmarrjes softuer kontrollues
radio pa tel; softuer për menaxhimin e linjës komanduese; zë mbi programin IP; video mbi
programin IP; softuer për rrjetëzim dhe siguri për përdorim me pajisje të unifikuar për
menaxhimin e kërcënimeve, portave, pajisjeve të aksesit të integruar, drejtuesit, çelsat,
kontrolluesit, stacionet bazë, shpërndarëset, dhe pajisjet e sigurisë; softuer përdorimi për
lehtësimin e përdorimit të kompjuterave në vende të largëta dhe për lehtësimin e
komunikimit ndërmjet përdoruesve të telefonave celularë përmes rrjeteve; softuer
kompjuterik për sigurimin e sigurisë për përdoruesit e largët dhe për zbatimin e masave të
sigurisë kompjuterike, softuer rrjeti për përdoruesit e largët; mjet modelimi të softuerit me
komponentë që paraqet një ndërfaqe përdoruese grafike, gjeneratorë automatikë të kodit
dhe bazë të njohurive të integruara për dizajnimin, zhvillimin, zbatimin, verifikimin dhe
optimizimin e shpejt të aplikacioneve të inkorporuara; softuer për përdorim në zhvillimin e
titujve të tjerë të softuerit; publikime elektronike të kërkueshme dhe të shkarkueshme,
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përkatësisht manuale reference, udhëzues përdorimi, shënime aplikacioni dhe specifikime
produkti në temën e gjysmëpërçuesve, sensorëve dhe softuerit; manuale përdorimi në
format elektronik të furnizuar me sa më sipër.”
38 “Ofrim informacioni në fushën e telekomunikacionit dhe informacion
telekomunikacioni në lidhje me komunikimet pa tel dhe teknologjitë mobile; konsultim në
fushën e shërbimeve të telekomunikacionit, përkatësisht transmetimit të zërit, të dhënave,
dhe dokumenteve nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit.”
42 “Ofrim informacioni në fushën e kompjuterave, programeve kompjuterike dhe
sistemeve kompjuterike;ofrim informacioni në fushën e dizajnimit dhe zhvillimit të rrjeteve
të të dhënave kompjuterike;ofrim informacioni në fushën e sigurisë së rrjetit dhe sigurisë së
kompjuterit;projektim për të tjerët të qarqeve të integruara, gjysmëpërçuesve,
mikroprocesorëve, harduerëve dhe softuerëve kompjuterik, dhe rrjeteve dhe softuerëve të
komunikimit;zhvillimi, projektimi dhe testimi i gjysmëpërçuesve, pajisjeve me
gjysmëpërçues, qarqeve të integruara, mikrokontrolluesve, procesorëve, pajisjeve
radiofrekuese (RF), sensorëve dhe softuerëve, moduleve elektroteknike dhe
elektromagnetike dhe pjesëve të tyre dhe elementëve përbërës, aparateve për ruajtjen e të
dhënave, ndërfaqeve, kartave smart, kontrolluesve për kartat smart, kontrolluesit për çipet
dhe etiketa RFID për të tjerët; zhvillimi i softuerëve kompjuterik në fushën e aplikacioneve
mobile;projektimi dhe zhvillimi i sistemeve të komunikimit pa tel për transmetimin dhe
marrjen e zërit, të dhënave dhe video;projektimi dhe zhvillimi i teknologjisë së karikimit të
baterive;projektimi dhe zhvillimi i sistemeve të rrjeteve të të dhënave;projektimi dhe
zhvillimi i sigurisë së rrjetit dhe sistemeve të sigurisë kompjuterike; projektimi dhe
zhvillimi i pajisjeve dhe programeve kompjuterike për funksionimin dhe kontrollin e
dronëve;projektimi dhe zhvillimi i pajisjeve dhe programeve kompjuterike për
funksionimin dhe kontrollin e robotëve;projektimi dhe zhvillimi i pajisjeve dhe programeve
kompjuterike për funksionimin dhe kontrollin e automjeteve; informatikë cloud (cloud
computing) që përmban softuer për transferimin, ruajtjen, konvertimin dhe shfaqjen e të
dhënave të pajisjes mjekësore;zhvillimi i teknologjisë së transmetimit të energjisë pa tel për
përdorim në karikimin e automjeteve;platformë si një shërbim (PAAS) që ka platformë me
softuer kompjuterik për përdorim në zhvillimin, programimin, ndërtimin dhe prototipizimin
e pajisjeve IOT (internet of things);platformë si një shërbim (PAAS) që ka platformë me
softuer kompjuterik pa tel për blerjen, transmetimin, konvertimin dhe ruajtjen e të dhënave
të pajisjes mjekësore;ofrim informacioni teknik në fushat e gjysmëpërçuesve, pajisjeve
gjysmëpërçuese, qarqeve të integruara, mikrokontrolluesve, procesorëve, pajisjeve
radiofrekuence (RF), sensorëve dhe softuerit;konsultime në fushën e teknologjisë së
telekomunikacionit;projektimi dhe zhvillimi i sistemeve të komunikimit pa tel për qëllime
autentifikimi;ofrim përdorimi të përkohshëm të aplikacioneve softuer që nuk shkarkohen në
internet, platformave zhvillimore dhe mjeteve zhvillimore që u mundësojnë zhvilluesve të
programeve të zhvillojnë, programojnë, ndërtojnë dhe prototipizojnë softuer për qarqet e
integruara, çipe dhe pajisjet për përpunimin e të dhënave;shërbime programimi
kompjuterik; kërkim dhe projektim i antenave për skanimin, leximin dhe interpretimin e
çipeve dhe etiketave RFID; kërkimi dhe projektim i aparateve, instrumenteve dhe pajisjeve
NFC (komunikimi me fushë të afërt); shërbimet këshilluese në lidhje me të gjitha sa më
sipër.”
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(111) 25885
(151) 21/11/2019
(181) 26/02/2029
(210) KS/M/ 2019/203
(591) E gjelbër, e bardhë, e zezë, e kaltër,
ngjyrë vjollce.
(732) N.T.P. Butterfly Rr. B.G. Sylejmani,
Ferizaj, Kosove, KS
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 3 Sapunet, produketet për kujdese të trupit dhe bukurisë, peshqirët e para ngopura
për fshirje nga celuloza dhe pambuku.
5 Produktet sanitare, peshqirët e pangopur më losion mjeksor apo dezinfektues, shamitë e
lagura për qëllime higjenike, mjetet dezinfektuese, vata higjienike, tampon higjienik, vata
higjienike; tamponë higjienik; leukoplastë; materiale fashimi; pelena, përfshirë ato të bëra
nga letra dhe tekstili; pelena bebesh nga letra; pelena bebesh nga tekstili, facoleta bebesh
nga letra, pelena për fëmij nga letra, pelena për fëmij nga tekstili, pelena për kafshë.
16 Produktet nga letra apo celuloza, pelenat.

(111) 26243
(151) 11/03/2020
(181) 26/02/2029
(210) KS/M/ 2019/204
(591) Ngjyrat e markës sonë që kërkojmë të
jenë të mbrojtura janë ngjyra e zezë dhe e
kaltër, me sfondin e bardhë.
(732) “Baruti Group” SH.P.K Rr.”Muhamet
Gashi” p.n; 40000 Mitrovice; Kosove; , KS

(540)

(511) 37 Shërbimet e kryera nga kontraktorët ose nënkontraktohet në ndërtimin ose bërjen
e ndërtesave të përhershme, si dhe shërbimet e kryera nga personat ose organizatat e
angazhuara në restaurimin e objekteve.
- shërbime që kanë të bëjnë me ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave të
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transmetimit dhe shërbimeve të ndërmarrjeve të specializuara në fushën e ndërtimit, siç
janë ato të piktorëve, hidraulikeve, instaluesve të ngrohjes ose mbuluesve;
- shërbime ndihmëse për shërbimet e ndërtimit si inspektimet e planeve të ndërtimit;
- shërbimet e ndërtimit të anijeve;
- shërbime që përbëhen nga marrja e mjeteve ose materialeve ndërtimore;
- shërbimet e rimbushjes, që do të thotë, shërbimet që marrin përsipër të vënit ndonjë objekt
në gjendje të mirë pas dëmtimit, përkeqësimin ose shkatërrimin e pjesshëm (restaurimi i një
ndërtese ekzistuese ose një objekti tjetër që është bërë i papërsosur dhe duhet të restaurohet
në gjendjen e tij origjinale);
- shërbime të ndryshme riparimi si ato në fushën e energjisë elektrike, mobilieve,
instrumenteve, mjeteve;
- shërbime të mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij origjinale pa
ndryshuar cilëndo nga vetitë e tij.

(111) 25996
(151) 18/12/2019
(181) 26/02/2029
(210) KS/M/ 2019/206
(732) HSH Chemie GmbH Lilienstraße 15,
20095 Hamburg, Gjermani, DE
(740) Besarta Kllokoqi N.SH. Boga &
Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr.
5, 10000 Prishtine

(540)

(511) 1 Kimikate per perdorim ne industri, shkence dhe fotografi, si dhe ne bujqesi,
kopshtari dhe pylltari;rreshira artificiale te paperpunuara, lende plastike te
paperpunuara;plehra organike;perberje per fikjen e zjarrit;preparate per zbutje dhe
lidhje;lende kimike per ruajtjen e mallrave ushqimore;ngjites per perdorim ne
industri;kriperat dhe mbushesit e tjere te pastave;plehrash, plehra;pergtitjet biologjike per
perdorim ne industri dhe shkence.
2 Bojra, llak; mbrojtes kunder ndryshkut dhe kunder perkeqesimit te drurit; ngjyrues;
Bojera per shtypjen, shenimin dhe gdhendjen; rreshira natyrale te paperpunuara; metale ne
flete metalike dhe pluhur per perdorim ne pikture, dekorim, shtypje dhe art.
3 Preparate zbardhes dhe lende te tjera per perdorim lavanderie; preparate pastrues;
llustrues dhe gerryes; sapune; parfume; esence vajrash; lende kozmetike; locione flokesh;
pluhur dhembesh.
4 Vajra dhe yndyrna industriale, thithjen e pluhurit, dylli; lubrifikante; agjent te lageshtires
dhe lidhjes; lende djegese (perfshire lende djegese per mjete motorrike) dhe ndriçues; qirinj
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dhe lende per ndriçim.
5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare per qellime mjekesore; lende
dietike te pershtatura per perdorim mjekesor ose veterinar, ushqim per foshnjat; allçi,
materiale per fashatim, materiale per mbushjen e dhembeve, parafine dentare;
dezinfektuese; preparate per shkaterrimin e paraziteve, fungicideve dhe herbicideve.
17 Goma te paperpunuara dhe gjysem te perpunuara, gutta-percha, asbest, mica (gure
metalore) dhe zevendesues per te gjitha keto materiale; te paperfshira ne plastika dhe
rreshirat ne forme te nxjerre per perdorim ne prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e
materialeve; tuba fleksibel, tuba dhe hoses, jo prej metali.
19 Materiale jo metalike, per ndertim dhe perpunim; tuba te ngurte, jo prej metali, per
ndertim; asfalt, katran, katran dhe bitum; ndertesa te transportueshme, jo prej metali;
monumente, jo prej metali.
35 Reklamim, Menaxhim Biznesi; Administrimi i biznesit; Funksionet e Zyres; Perpunimi
i te dhenave administrative; Ankandi dhe Sherbimet e ankandit; Konsultimi dhe Sherbimet
e asistences ne reklamim, marketing dhe promovimin e shitjes; Analiza e biznesit, Kerkime
dhe sherbime informacioni, Kontabilitet, kontabilitet dhe auditim; Sherbimet ne lidhje me
besnikerine e klientit, nxitjen dhe Programet e Bonusit; Panairi tregtar dhe komerciale,
sherbime ekspozimi; Asistenca e biznesit, menaxhimi i biznesit dhe sherbimet
administrative; Kerkim tregu; Marredheniet me publikun; Menaxhimi personelit dhe
rekrutimi i personelit; Demonstrata dhe prezantime te produkteve; Mbledhja dhe
sistematizimi i te dhenave te biznesit; Konsulence biznesi; Marrja me qira e makinave te
zyres; Marrja me qira e makinave shitese; Shperndarja e Reklama, marketing dhe materialet
promocionale; Sigurimi i hapesirave reklamuese; Sherbime me shumice ne lidhje me
produktet kimike per sherbime profesionale, shkencore, fotografike, bujqesore,
hortikulturore dhe pylltari; rreshira artificiale te paperpunuara, plastika ne perpunim; Pleh;
Agjent per shuarjen e zjarrit; Mjetet per tharjen dhe bashkimin e metaleve; kimikatet per
ruajtjen dhe ruajtjen e produkteve ushqimore; agjentet per rrezitje; Ngjitese per qellime
industriale; Ushqime per kafshet; Aditivet e ushqimit per kafshe; Llakat dhe llaqet;
materiale ndertimi (jo prej metali); Materiale ndertimi prej alumini, vinyl, silikoni dhe
plastika, Produkte te kujdesit personal; Pastrimi materialeve; barnat dhe mjetet juridike
natyrale; Gome, te papunuar ose gjysem te punuar; ushqime, vitaminat, shtesat e
vitaminave, shtesat ushqyese ne baze te mineraleve, vajra; shtojca e vitaminave; Vitamina
dhe preparatet minerale; produktet farmaceutike dhe veterinare; Larje dhe zbardhues;
Pastrimi; lustrim; degreasing dhe Abrasive; sapun; parfumeri, vajra esenciale, kozmetike,
kremra te flokeve; Dentifrices; Sherbimet e vetme dhe me shumice ne internet ne lidhje me
produktet kimike per prodhime profesionale, shkencore, fotografike, bujqesore, kopshtare
dhe pyjore.
39 Transporti; Paketimi dhe magazinimi i mallrave; Rregullimi i udhetimit; Ngarkimi dhe
shkarkimi i automjeteve; Plotesimi i makinave dhe konteniereve te shitjes, Sherbimet e
lundrimit (vendodhja, rruga dhe planifikimi); Parkimi automjeteve; Sherbimet Postare;
Transporti shpetimit; rikuperimi, terheqja dhe ngritja e sherbimeve; Transporti dhe
shperndarja e mallrave; Transporti i mallrave dhe ngarkesave si dhe sherbimet e levizjes;
Marrja e mjeteve te transportit.
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(111) 25999
(151) 18/12/2019
(181) 26/02/2029
(210) KS/M/ 2019/207
(732) HSH Chemie GmbH Lilienstraße 15,
20095 Hamburg, DE
(740) Besarta Kllokoqi N.SH. Boga &
Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr.
5, 10000 Prishtine

(540)

(511) 1 Kimikate per perdorim ne industri, shkence dhe fotografi, si dhe ne bujqesi,
kopshtari dhe pylltari; rreshira artificiale te paperpunuara, lende plastike te paperpunuara;
plehra organike; perberje per fikjen e zjarrit; preparate per zbutje dhe lidhje; lende kimike
per ruajtjen e mallrave ushqimore; ngjites per perdorim ne industri; kriperat dhe mbushesit
e tjere te pastave; plehrash, plehra; pergtitjet biologjike per perdorim ne industri dhe
shkence.
2 Bojra, llak; mbrojtes kunder ndryshkut dhe kunder perkeqesimit te drurit; ngjyrues;
Bojera per shtypjen, shenimin dhe gdhendjen; rreshira natyrale te paperpunuara; metale ne
flete metalike dhe pluhur per perdorim ne pikture, dekorim, shtypje dhe art.
3 Preparate zbardhes dhe lende te tjera per perdorim lavanderie; preparate pastrues;
llustrues dhe gerryes; sapune; parfume; esence vajrash; lende kozmetike; locione flokesh;
pluhur dhembesh
4 Vajra dhe yndyrna industriale, thithjen e pluhurit, dylli; lubrifikante; agjent te lageshtires
dhe lidhjes; lende djegese (perfshire lende djegese per mjete motorrike) dhe ndriçues; qirinj
dhe lende per ndriçim.
5 Preparate farmaceutike dhe veterinare;preparate sanitare per qellime mjekesore;lende
dietike te pershtatura per perdorim mjekesor ose veterinar, ushqim per foshnjat;allçi,
materiale per fashatim, materiale per mbushjen e dhembeve, parafine
dentare;dezinfektuese;preparate per shkaterrimin e paraziteve, fungicideve dhe herbicideve.
17 Goma te paperpunuara dhe gjysem te perpunuara, gutta-percha, asbest, mica (gure
metalore) dhe zevendesues per te gjitha keto materiale; te paperfshira ne plastika dhe
rreshirat ne forme te nxjerre per perdorim ne prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e
materialeve; tuba fleksibel, tuba dhe hoses, jo prej metali.
19 Materiale jo metalike, per ndertim dhe perpunim; tuba te ngurte, jo prej metali, per
ndertim; asfalt, katran, katran dhe bitum; ndertesa te transportueshme, jo prej metali;
monumente, jo prej metali.
35 Reklamim, Menaxhim Biznesi; Administrimi i biznesit; Funksionet e Zyres; Perpunimi
i te dhenave administrative; Ankandi dhe Sherbimet e ankandit; Konsultimi dhe Sherbimet
e asistences ne reklamim, marketing dhe promovimin e shitjes; Analiza e biznesit, Kerkime
dhe sherbime informacioni, Kontabilitet, kontabilitet dhe auditim; Sherbimet ne lidhje me
besnikerine e klientit, nxitjen dhe Programet e Bonusit; Panairi tregtar dhe komerciale,
sherbime ekspozimi; Asistenca e biznesit, menaxhimi i biznesit dhe sherbimet
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administrative; Kerkim tregu; Marredheniet me publikun; Menaxhimi personelit dhe
rekrutimi i personelit; Demonstrata dhe prezantime te produkteve; Mbledhja dhe
sistematizimi i te dhenave te biznesit; Konsulence biznesi; Marrja me qira e makinave te
zyres; Marrja me qira e makinave shitese; Shperndarja e Reklama, marketing dhe materialet
promocionale; Sigurimi i hapesirave reklamuese; Sherbime me shumice ne lidhje me
produktet kimike per sherbime profesionale, shkencore, fotografike, bujqesore,
hortikulturore dhe pylltari; rreshira artificiale te paperpunuara, plastika ne perpunim; Pleh;
Agjent per shuarjen e zjarrit; Mjetet per tharjen dhe bashkimin e metaleve; kimikatet per
ruajtjen dhe ruajtjen e produkteve ushqimore; agjentet per rrezitje; Ngjitese per qellime
industriale; Ushqime per kafshet; Aditivet e ushqimit per kafshe; Llakat dhe llaqet;
materiale ndertimi (jo prej metali); Materiale ndertimi prej alumini, vinyl, silikoni dhe
plastika, Produkte te kujdesit personal; Pastrimi materialeve; barnat dhe mjetet juridike
natyrale; Gome, te papunuar ose gjysem te punuar; ushqime, vitaminat, shtesat e
vitaminave, shtesat ushqyese ne baze te mineraleve, vajra; shtojca e vitaminave; Vitamina
dhe preparatet minerale; produktet farmaceutike dhe veterinare; Larje dhe zbardhues;
Pastrimi; lustrim; degreasing dhe Abrasive; sapun; parfumeri, vajra esenciale, kozmetike,
kremra te flokeve; Dentifrices; Sherbimet e vetme dhe me shumice ne internet ne lidhje me
produktet kimike per prodhime profesionale, shkencore, fotografike, bujqesore, kopshtare
dhe pyjore.
39 Transporti; Paketimi dhe magazinimi i mallrave; Rregullimi i udhetimit; Ngarkimi dhe
shkarkimi i automjeteve; Plotesimi i makinave dhe konteniereve te shitjes, Sherbimet e
lundrimit (vendodhja, rruga dhe planifikimi); Parkimi automjeteve; Sherbimet Postare;
Transporti shpetimit; rikuperimi, terheqja dhe ngritja e sherbimeve; Transporti dhe
shperndarja e mallrave; Transporti i mallrave dhe ngarkesave si dhe sherbimet e levizjes;
Marrja e mjeteve te transportit.

(111) 25932
(151) 03/12/2019
(181) 26/02/2029
(210) KS/M/ 2019/208
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska
industrija, dioničko društvo Jukićeva 53
71 000 Sarajevo, BA
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena
Tereze 47/5, Prishtine

(540) HYPRESSIN

(511) 5 Produkte farmaceutike.
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(111) 25979
(151) 12/12/2019
(181) 27/02/2029
(210) KS/M/ 2019/211
(732) CPS Technology Holdings LLC 250
Vesey Street, 15th Floor, New York, New
York 10281, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) CLARIOS POWER SOLUTIONS

(511) 9 “Bateri; Bateri galvanike; Bateri polimerike me jone-litiumi; Qelizat e
karburanteve; Bateri që mbushen për automjetet elektrike; Pjesët dhe pajisjet për bateri;
Mbushës për bateri; Voltmetër për bateritë elektrike për automjetet në tokë, ajër dhe ujë;
Vëzhgues baterish për automjetet në tokë, ajër dhe ujë; Rrjet për bateri, kryesisht, rrjetet
përcuese për bateri; Pjesët përbërëse për bateri, kryesisht, kornizat e brendshme për
qëllime të ofrimit të qëndrueshmërisë strukturore; Pjesët përbërëse të baterive, kryesisht,
celsat e ajrosjes; Softuer i aplikacionit që shkarkohet në telefonë për përdorimin të
vëzhgimit të baterive, diagnostifikimin e baterive, dhe pajsijet e sigurisë së vëzhgimit të
performancave të baterive; Softuer i aplikacionit të shkarkueshëm në mobilë për edukimin
në lidhje me teknologjinë e baterive.”
37 “Instalimet, mirëmbajtja, dhe riparimi i automjeteve me bateri; mbushja e automjeteve
me bateri.”

(111) 25980
(151) 12/12/2019
(181) 27/02/2029
(210) KS/M/ 2019/212
(732) CPS Technology Holdings LLC 250
Vesey Street, 15th Floor, New York, New
York 10281, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) CLARIOS

(511) 9 “Bateri; Bateri galvanike; Bateri polimerike me jone-litiumi; Qelizat e
karburanteve; Bateri që mbushen për automjetet elektrike; Pjesët dhe pajisjet për bateri;
Mbushës për bateri; Voltmetër për bateritë elektrike për automjetet në tokë, ajër dhe ujë;
Vëzhgues baterish për automjetet në tokë, ajër dhe ujë; Rrjet për bateri, kryesisht, rrjetet
përcuese për bateri; Pjesët përbërëse për bateri, kryesisht, kornizat e brendshme për
qëllime të ofrimit të qëndrueshmërisë strukturore; Pjesët përbërëse të baterive, kryesisht,
celsat e ajrosjes; Softuer i aplikacionit që shkarkohet në telefonë për përdorimin të
vëzhgimit të baterive, diagnostifikimin e baterive, dhe pajsijet e sigurisë së vëzhgimit të
494

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

performancave të baterive; Softuer i aplikacionit të shkarkueshëm në mobilë për edukimin
në lidhje me teknologjinë e baterive.”
37 “Instalimet, mirëmbajtja, dhe riparimi i automjeteve me bateri; mbushja e automjeteve
me bateri.”

(111) 25978
(151) 12/12/2019
(181) 27/02/2029
(210) KS/M/ 2019/213
(591) E zeze dhe ngjyre portokalli
(732) INNOTHERA TOPIC
INTERNATIONAL 22 avenue Aristide
Briand, 94110 Arcueil,, FR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 9 “Aparate për matjen e të dhënave; senzorë të inkorporuar në çorape të ngushta,
çorape pëlhure dhe çorape për transmetimin e të dhënave; softuer kompjuterik (programe
regjistrimi); transmetimin e të dhënave dhe pajisjet e procesimit; të gjitha për mallërat e
lartpërmendura në lidhje me sektorin medicinal dhe shtypjen e venave.”
10 “Çorape të ngushta, çorape nga pëlhura dhe çorape për qëllime medicinale dhe/apo
shëndetësore; Çorape të ngushta, çorape nga pëlhura dhe çorape mbështetëse dhe bllokuese
(immobilizuese); veshmbathje, taban për veshmbathje dhe thembër këpuce për qëllime
medicinale dhe/apo shëndetësore; artikuj ortopedik, medicinal dhe paramjekësor, të gjitha
në lidhje me veshjet të bëra nga materiali i pëlhurës së endur elastike dhe të
padëpërtueshme, në veçanti çorapet e ngushta, çorapet nga pëlhura dhe çorapet; ortozë
kompresuese, fashë mbështetëse; dollakë (ngrohës për këmbë) për qëllime medicinale
dhe/apo shëndetësore.”
25 “Veshje, në veçanti çorape të ngushta, veshje për këmbë, taban për veshmbathje;
veshmbathje; dollakë (pantollona); ngrohës për këmbë; veshje të bëra nga materiali i
pëlhurës së endur elastike dhe të padepërtueshme, në veçanti çorapet e ngushta, çorapet nga
pëlhura dhe çorapet, për të gjitha përpos përodrimit për qëllime medicinale.”

(111) 25884
(151) 21/11/2019
(181) 28/02/2029
(210) KS/M/ 2019/218
(591) Ngjyrë e kuqe, e bardhë, ngjyrë hiri.
(732) ERSAŞ ALÜMİNYUM ANONİM
ŞİRKETİ Topçular Mah. İncirlik Cad. Ersaş
İş Merkezi No:18 34055 Eyüp İstanbul

(540)
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TURKEY, TR
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(511) 6 Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali;
ndërtime të transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll
joelektik dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; tuba
prej metali të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të
papërfshira në klasa të tjera; minerale.
7 Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit tokësore);
komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit tokësor);
vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh
19 Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran dhe
bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali.
35 Reklamim, marketing dhe mardhënijeme publikun; organizim i ekspozitave dhe
pnaireve të tregut për qëllime komerciale ose reklamuese; dizajnim për reklama; furnizim
on linetë tregut për blerësit dhe shitësit e shërbimeve dhe mallrave. Funksione zyre;
shërbime sekretarie; organizim i abonimit të gazetave për të tjerët; përpilim i statistikës;
dhënije me qera të makinave të zyrave; sitematizim i të dhënave në bazën e kopjuterit;
përgjigje telefonatash për abonues të pakapshëm. Menaxhim biznesi, administrim biznesi
dhe konsulta biznesi; kontabilitet; shërbime të konsultave komerciale; Rekrutim personeli,
vendosje e personelit, agjenci punësimi, agjenci eksport-importi; shërbime të vendosjes së
përkohshme të personelit. Ankande; Të bërit bashkë për dobi të tjerëve, të mallrave të
ndryshëm (duke përjashtuar transportin për ato), duke ju mundësuar konsumatorëve ti
shikojnë dhe ti blejnë këto mallra; këto shërbime mund të jepen nëpërmjet shitjeve me
pakicë, shitjes me shumëcë outlet, nëpërmjet makinave për shitje, porosisë me katalog
poste ose nëpërmjet mediave elektronike, për shembull, nëpërmjet ueb faqeve ose
programeve shitëse të televizionit; shërbime që përmbajnë regjistrime, transkriptim,
kompozim, përpilim ose sitematizim të komunikkimeve me shkrim dhe regjistrimet, dhe
poashtu përpilim i tëdhënave matematikore ose statistikore; shërbime të agjencive
reklamuese dhe shërbime siç janë distribuimi i prospekteve, drejtpërdrejtë ose nëpërmjet
postës, ose distribuim të mostrave. Kjo klasë mund ti referohet reklamimit lidhur me
shërbimet tjera, siç janë ato që kanë të bëjnë me kredi bankare ose reklamimit nëpërmjet
radios.
37 Shërbime ndërtimi, qiradhënije e makinave dhe paisjeve për ndërtim. Shërbime
pastrami për ndërtesa (për jashtë dhe brenda), hapsirave publike, godinave industrial;
shërbime të dezinfektimit, shkatrimit të dëmtuesve, të ndryshëm nga ato për bujqësi,
qeradhënie e paisjeve dhemakinave përpastrim. Shërbime stacionimi për vetura për fetura
toksore, mirëmbajtje, riparim dhe mbushje me karburant të veturave toksore. Riparim dhe
mirëmbajtje të automjeteve ajrore. Tapiceri, riparim dhe restaurim i mobiljeve. Instalim,
mirëmbajtje dhe riparim të instalimeve për ngrohje, ftohje dhe sanitarte. Pastrim, kujdes
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dhe riparim i veshjeve. Istalim, mirëmbajtje dhe riparim të makinave dhe paisjeve
industrial, maikinave dhe pasijeve të zyrave, aparateve të komunikimit, aplikimieve
elektrike dhe elektronike. Riparim dhe mirëmbajtje të ashensorëve. Riparim sahatësh dhe
orësh. Shërbime minierash dhe nxjerje mineralesh. Riparim këpucësh, çantash dhe rripash.

(111) 25950
(151) 04/12/2019
(181) 28/02/2029
(210) KS/M/ 2019/219
(591) bojëkafe, e verdhë, e kaltërt
e bardhë, e kaltërt e mbyllur
(732) Rude Jordev "Stel Impeks” D.O.O.E.L
Skoevska Br. 1 2000 Shtip Republika
Veriore e Maqedonisë, MK
(740) Korab Rexhepi Invicta LLC; Nëna
Terezë 30 D, Prishtinë

(540)

(511) 30 Ëmbëlsira, vafel, biskota, çokoladë

(111) 25951
(151) 04/12/2019
(181) 28/02/2029
(210) KS/M/ 2019/220
(591) bojëkafe, e verdhë, e kaltërt
e bardhë, e kaltërt e mbyllur
(732) Rude Jordev "Stel Impeks” D.O.O.E.L
Skoevska Br. 1 2000 Shtip, MK
(740) Korab Rexhepi Invicta LLC; Nëna
Terezë 30 D, Prishtinë

(540)

(511) 30 Ëmbëlsira, vafel, biskota, çokoladë
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(111) 25854
(151) 19/11/2019
(181) 01/03/2029
(210) KS/M/ 2019/221
(591) zezë, bardhë, ari
(732) ARTI DOKSAN TEKSTİL TURİZM
SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. SELVİ
SOK. NO:16/2 MERTER GÜNGÖREN
İSTANBUL, TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 25 veshje, duke perfshirë ndrresa të poshtme dhe veshje të poshtme, përveç
rrobave (veshjeve) mbrojtëse për destinime të posaçme; çorapë, shamia, shalla (veshje),
shalla, shamia bandana, shamia, rrypa; mbathje, këpucë, papuçe, sandale; mbështjellëse
koke, kapela, sheshira (kapelë), beretë, kapela me strehë, kapele.
35 reklamimi, marketing dhe marëdhëniet me publikun; organizimi i ekspozitave dhe
veprimet e organizimit të ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale ose
reklamuese; dizajnimi për reklamim; sigurimi aty për aty- online i tregut për blerësit dhe
shitësit e mallërave dhe shërbimeve; funkcionimi i zyrave; shërbime të sekretarisë;
organizimi i shërbimeve të parapagimit për gazeta për të tjeret; përpilimi i statistikave;
qiradhënia e aparateve të zyrës; sistemimi i informacioneve në bazen kompjuterike të të
dhënave; përgjigjet telefonike për parapaguesit - abonentë të paarritshëm; administrimi
afarist, administrata afariste dhe këshillimi afarist; mbajtja e librave të kontabilitetit
(kontabilitet); shërbimet e konsultimit afarist; shërbimet e gjetjes - zbulimit të personelit,
strehimi për personel, agjencione për punësim, agjencione për import-eksport; shërbimet e
hulimtimit të strehimit privat; shërbimet e shitjes përmes licitimit-ofertimit; klasifikimi i
produkteve të ndryshme për llogari të personave të tretë, për tu mundësuar konsumatorëve
që ti shiqojnë dhe blejnë më lehtë, përkatësisht veshje, duke përfshirë këtu ndrresa dhe
veshje të poshtme, përveç veshjeve mbrojtëse për destinime të posaçme; çorapë, shamia
shalla (veshje), shalla, shamia bandana, shami, rryp; mbathje, këpucë, papuçe, sandale;
mbështjellese koke, kapela, sheshira, beretë, kapela me strehë, kapelë, lloje të shërbimeve
të cilat mund të ju ofrohen përmes shitjes me pakicë, shitjes me shumicë, përmes medijave
elektronike ose përmes postës për mallërat e porositura me katalog.

(111)
(151)
(181)
(210)
(591)

25941
03/12/2019
01/03/2029
KS/M/ 2019/222
Kuqe (HEX E6302F)

(540)
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Zezë (HEX 231F20)
(732) ‘KLINA-CEM’ SH.P.K. Rr. Abedin
Rexha 32000 Klinë, Republika e Kosovës
, KS
(740) Ekrem HOXHA Avokat Rr. ‘Rexhep
Luci’ H. 1 Nr. 5, Prishtinë

(511) 19 Materialet ndërtimore jometalike.
Kjo klasë përfshinë kryesisht materialet ndërtimore jometalike (Çimento)

(111) 25865
(151) 19/11/2019
(181) 05/03/2029
(210) KS/M/ 2019/223
(300) SI Z - 201871028 20/09/2018 SI
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, ,
SI
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) SYGLU

(511) 5 Preparate farmaceutike

(111) 25866
(151) 19/11/2019
(181) 05/03/2029
(210) KS/M/ 2019/224
(300) Si Z- 201871024 20/09/2018 SI
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, ,
SI
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) MAYSIGLU
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(511) 5 Preparate farmaceutike

(111) 25857
(151) 19/11/2019
(181) 05/03/2029
(210) KS/M/ 2019/225
(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) LARISSIMA

(511) 5 Preparate farmaceotike

(111) 26079
(151) 23/01/2020
(181) 05/03/2029
(210) KS/M/ 2019/226
(732) “Eurolab Internacional Grup” sh.p.k.
Rruga “Jashar Skenderi”, Kashar, Fushë
Mëzez, Tiranë, AL
(740) Ardi A.Shita, Shita & Associates
L.L.C. Prishtine

(540) EUROLAB

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

(111) 26083
(151) 24/01/2020
(181) 05/03/2029
(210) KS/M/ 2019/227
(526) KOSOVA
(732) “Eurolab Internacional Grup” sh.p.k.
Rruga “Jashar Skenderi”, Kashar, Fushë
Mëzez, Tiranë, AL
(740) Ardi A.Shita, Shita & Associates
L.L.C. Prishtine

(540) EIG KOSOVA
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(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.

(111) 26084
(151) 24/01/2020
(181) 05/03/2029
(210) KS/M/ 2019/228
(732) “Eurolab Internacional Grup” sh.p.k.
Rruga “Jashar Skenderi”, Kashar, Fushë
Mëzez, Tiranë, AL
(740) Ardi A.Shita, Shita & Associates
L.L.C. Prishtine

(540) EUROLAB INTERNACIONAL
GRUP

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

(111) 25968
(151) 11/12/2019
(181) 05/03/2029
(210) KS/M/ 2019/229
(300) 78508/2018 12/09/2018 CH
(732) Japan Tobacco Inc. 2-2-1-Toranomon
Minato-Ku Tokyo, JP
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 34 “Duhan, coftë i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan llulle,
duhan që mbështjellet me dorë, duhan që përtypet, duhan pluhur (snus tobacco); cigare,
cigare elektronike, puro, cigarillo; duhan që thithet me hundë (snuff); artikuj për
duhanpirësa të përfshira në klasën 34; letër për cigare, llulla për cigare dhe shkrepëse.”

(111)
(151)
(181)
(210)
(300)

25966
06/12/2019
06/03/2029
KS/M/ 2019/231
30 2018 114 575.2 21/12/2018 DE

(540) TECA
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(732) Ensinger GmbH Rudolf-Diesel-Strasse
8 71154 Nufringen, DE
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren
(511) 17 Mallerat e bera prej plastikes dhe kompozimet e plastikes (produktet gjysme te
gatshm), veqanerisht ne formen e fleteve, pllakave, bllokut, shufrave, shufrave te zbrazura,
profile shufrash; mallera te bera prej plastikes (produkte gjysme te gatshme), duke perfshire
profile plastike, veqanarisht per sistemet izoluese per lustrim te dritareve dhe lustrim
fasadash; profile plastike per te bere struktura kompozimesh te metaleve dhe plastikes.
19 Materiale ndertimi dhe elemente ndertimi (jo metalike);ndares plastike per sektorin e
ndertimit;profile termoplastike te ndertimit dhe shkume e plastifikuar.

(111) 25900
(151) 22/11/2019
(181) 07/03/2029
(210) KS/M/ 2019/234
(526) MIKULLOVCI
(591) E Zezë, E Verdhë.
(732) Mikullovci sh.p.k. Arsim Muzaqi pn
42000 Vushtrri - Republika e Kosoves, KS
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) MIKULLOVCI

(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.
5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore;
substanca dietetike që përdoren në mjekësi, ushqim për bebet; leukoplast, materiale për
fashim; materiale për mbushjen e dhëmbëve dhe dell dentar; mjete për dezinfektim,
preparate për shkatërrimin e dëmtuesve, fungicidë, herbicide.
25 Veshje, veshmbathje, mbulesa të kokës.
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;
shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve.
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33 Pije alkoolike (pos birës).
35 Reklamë; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; menaxhim biznesi
dhe konsultim; shërbime të menaxhimit të operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve;
shërbime të shitjes me shumicë pakicë dhe.
39 Transporti; paketim dhe magazinim të paketave dhe/ose mallrave, mbledhje,
shpërndarjen dhe dërgim të produkteve të paketuara dhe/ose mallrave;

(111) 25902
(151) 22/11/2019
(181) 07/03/2029
(210) KS/M/ 2019/235
(591) E kuqe, e bardhë, ngjzrë hirri
(732) Mikullovci sh.p.k. Arsim Muzaqi pn
42000 Vushtrri - Republika e Kosoves, KS
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(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.
5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore;
substanca dietetike që përdoren në mjekësi, ushqim për bebet; leukoplast, materiale për
fashim; materiale për mbushjen e dhëmbëve dhe dell dentar; mjete për dezinfektim,
preparate për shkatërrimin e dëmtuesve, fungicidë, herbicide.
25 Veshje, veshmbathje, mbulesa të kokës.
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;
shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve
33 Pije alkoolike (pos birës).
35 Reklamë; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; menaxhim biznesi
dhe konsultim; shërbime të menaxhimit të operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve;
shërbime të shitjes me shumicë pakicë dhe.
39 Transporti; paketim dhe magazinim të paketave dhe/ose mallrave, mbledhje,
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shpërndarjen dhe dërgim të produkteve të paketuara dhe/ose mallrave;

(111) 25981
(151) 12/12/2019
(181) 07/03/2029
(210) KS/M/ 2019/237
(732) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino California, 95014, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) APPLE CARPLAY

(511) 7 “Komponentë, pjesë dhe aksesorie për automjetet në tokë, bicikletat, motocikletat,
dhe pajisjeve me motorrë.”
9 “Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; kompjuterë
që mund të mbahen në dorë; kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi;
telefona; telefona mobil; telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për
transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale;
aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë
në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e
telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; pajisje elektronike dixhitale
që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin,
pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; ora
të mënçura (smartuaç); përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur
[instrumente matëse]; lexues të librave elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik
për instalimin, konfigurimin, operimin dhe kontrollimin e pajisjeve mobil, telefonave
mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pjesëve periferike për kompjuterë,
kutive për instalim (setap boks), televizioneve, dhe audio e video pllejerëve; softuer për
zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar dhe
e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike;
pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje
elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh,
kuti instalimi dhe audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që mund të
vishen; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil;
pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, television, kuti instalimi, dhe
audio e video pllejerë si dhe incizues; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për
matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate
për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë,
dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile,
pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, syze 3D; syze për
sy; syze dielli; syze me lente, xham optic; mallëra optike; aparate dhe instrumente optike;
kamera; dritë për kamera; ekrane për kompjuterë, telefona mobilë, pajisje eletkronike
mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mencura, syze të mencura, televizione,
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dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë,
ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate
për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues;
audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate
për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues
dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog);
radio; radio transmetues dhe pranues; aparate navigimi për automjete [për kompjuterët
brenda]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave
mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, orave të
mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe
incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe
sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil,
pajisjeve mobile elektronike, orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video pllejerëve
dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe
sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës
të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote,
stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me me të gjitha mallërat e lartpërmendura;
ndërfaqe për kompjuterë, pjesë periferike për kompjuter, telefona mobilë, pajisje
elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të mënçura,
televizione, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të
përshtatura për ekranë kompjuteri; mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe
litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje
elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti
instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për
cigare elektronike; kollare elektronike për trajnimin e kafshëve; axhendë elektronike;
aparate për të kontrolluar postën e vulosur; regjistër kace; aparate mekanizmat e së cilës
punojnë me futjen e mondedhave në to; makna diktimi; shënues i qosheve; makina votimi;
shënjues elektronik për mallëra; makinë për selektimin e cmimeve; makinë faksi; aparate
dhe instrumente peshuese; matës; tabela njoftimi elektronike; aparate matëse; lidhës [pjesë
silikoni]; qarqet e integruara; zmadhues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fije që lidhet
me dritë [fibra optike]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të operacioneve
industrial; burgosës me dritë; elektrolizer; aparate për shuarjen e zjarrit; aparate
radiologjike për qëllime industrial; aparate për shpëtimin e jetës dhe pajisje; alarme
fishkëlluese; filma vizatimor të animuar; qirinj për vezë; fishkëllues për qenë; magnetë
dekorues; gardh elektrizues; automjet I transferueshëm për persona me aftëis të kufizuar;
qorape që ngrohen me rrymë; aparate për njohjen e zërit dhe dhënien e urdhërit për
kontrollimin e operacioneve për pajisjet elektornike të konsumatorëve dhe sistemet e
banorëve; asistent personal dixhital; aparet për rregullimin e nxehtësisë; thermostat; ekran,
senzorë dhe controller për kondicionuesit e ajrit, nxehtësisë dhe sistemet dhe pajisjet e
ventilimit; aparate për rregullimin elektrik; rregullatorët e dritave elektrike (me ditë të
zbehtë); aparate për kontrollimin e ndricimit; prize leketrike; ndërprerës eklektrikë dhe
elektronik; alarme, sonezorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt të alarmeve; detektorë për
tym dhe karbon monoksid; brava elektrike dhe elektronike dhe zinxhirë për dyer dhe
dritare; kontrollimet elektrike dhe elektronike për dyert e garazhdave; sistemet e sigurisë
dhe survejimit të banimeve.”
12 “Automjetet tokësore; bicikleta; motocikleta; automjetet me motorrë; motorrë dhe
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motorrë elektronikë për automjetet tokësore, bicikletat, mtocikletat dhe automjetet me
motorrë; komponente, pjesë dhe aksesorë për automjete tokësore, bicikleta, motoikleta dhe
automjetet me motorrë.”
37 “Mirëmbajtja, instalimi, riparimi dhe servisimi i pajisjeve kompjuterike, pjesëve
periferike për kompjuterë, pajisjeve kompjuterike, programeve kompjuterike, orëve dhe
pajisjeve elektronike të konsumit; mbështetje teknike dhe shërbime për zgjidhjen e
problemeve për harduer kompjuterik, pjesët periferike për kompjuterë, pajisje
kompjuterike, softuere kompjuterike, orare dhe pajisje elektronike të konsumit;
mirëmbajtja, instalimi, riparimi dhe servisimi i akterëve audio dhe video dixhitale, marrësa
audio dhe video digjitale, pajisje elektronike dore, pajisje navigimi për automjete, sisteme
argëtimi në veturë, pajisje elektronike të automjeteve, pajisje ndihmëse për shoferë,
organizatorë elektronikë dhe fletore elektronike; instalimin, mirëmbajtjen, konsultimin dhe
shërbimet e mbështetjes teknike në lidhje me ndriçimin, ajrin, ventilimin, ngrohjen,
alarmin, sigurinë, mbikëqyrjen dhe pajisjet e automatizimit të shtëpive, kontrollet dhe
sistemet; mirëmbajtjen, instalimin, riparimin dhe servisimin e pajisjeve dhe pajisjeve
elektrike, elektronike dhe multimediale për automobila, kamionë dhe automjete të tjera
tokësore; mirëmbajtjen, riparimin dhe servisimin e automjeteve, kamionëve, automjeteve
me dy rrota; shërbimet e stacionit të shërbimit të automobilave; instalim me porosi të
pjesëve të brendshme të automjeteve; sigurimi i mbështetjes teknike, domethënë, këshilla
teknike në lidhje me instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e aparateve elektrike,
elektronike, pajisjeve dhe pajisjeve të përdorura për automobila dhe automjete tokësore;
riparimi i pajisjeve dhe pjesëve të tingujve dhe videove të automjeteve; duke siguruar një
bazë të dhënash kompjuterike online që përmban informacione teknike për instalimin dhe
mirëmbajtjen e pjesëve të automobilave dhe aksesorëve të tyre.”
42 “Dizajnimi dhe zhvillimi i pajisjeve kompjuterike, software, pjesëve periferike dhe
kompjuterw dhe video lojëra; shërbimet e konsulencës së pajisjeve kompjuterike dhe
software; programimi kompjuterik; hartimi i bazave të të dhënave kompjuterike;
magazinimin elektronik të të dhënave; shërbime informatike cloud; dhënia me qira e
pajisjeve kompjuterike, programeve kompjuterike dhe periferikësh; sigurimi i softuerit jo të
shkarkueshëm në internet; shërbime konsultimi për zhvillimin e sistemeve kompjuterike,
bazave të të dhënave dhe aplikacioneve; sigurinë kompjuterike dhe konsulencën e sigurisë
së të dhënave; shërbimet e enkriptimit të të dhënave; sigurimi i informatave kompjuterike
ose informacionit kompjuterik në internet; mirëmbajtjen, riparimin dhe përditësimin e
pajisjeve kompjuterike, software, periferikësh dhe aplikacioneve; shërbime të mbështetjes
teknike, diagnostifikim dhe problemeve të problemeve të pajisjeve kompjuterike dhe
softuerit, si dhe shërbime të ndihmës kompjuterike; krijimi, dizenjimi dhe mirëmbajtja e
internetit; shërbimet e uebfaqes së internetit; sigurimi i motorëve të kërkimit për marrjen e
të dhënave nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimeve elektronike; krijimin e
indekseve të informacionit në internet, faqeve dhe burimeve të tjera në dispozicion në
internet dhe në rrjetet e tjera të komunikimeve elektronike; shërbimet e rrjeteve sociale në
internet; sigurimi i një uebfaqe të rrjeteve sociale; kartografi dhe shërbimet e hartës;
shërbimet shkencore dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; analiza industriale
dhe shërbime kërkimore; informacione, shërbime këshilluese dhe konsulence në lidhje me
të gjitha ato që u përmendën më sipër.”
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(111) 25942
(151) 03/12/2019
(181) 07/03/2029
(210) KS/M/ 2019/238
(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe mbyllur, e
bardhë.
(732) Farmacevtska hemiska kozmetička
industrija ALKALOID AD Skopje
Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 1000
Skopje, Republika Severna Makedonija, MK
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman
Vokshi nr.20/8, Prishtinë

(540)

(511) 3 Kozmetikë jo-mjekësore dhe preparate tualeti, agjentë të pastrimit jo- mjekësor,
parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë për fëmijë, shkopinj pambuku për përdorim
kozmetik, vaj bajame, vaj livando, heqës grimi, vajra për përdorime kozmetike, shamitë e
foshnjave të ngopura me preparate pastrimi, preparate të pastrimit të dhëmbëve, pastë
dhëmbësh për fëmijë, vajra esenciale aromatike, artikuj për tualetin, parfume për fëmijë,
krem jo-mjekësor për foshnjat, dush për larjen e foshnjave, preparate banje, qumësht trupi,
dush për banjë, locion, shampoo, krem dielli, krem dielli dhe produkte për ruajtje nga dielli,
agjentë zbardhues dhe substanca të tjera për larjen, agjentë pastrimi, lustrim, heqës
yndyrave dhe gërryes, sapun, shampo, detergjentë të lëngshëm, preparate për ruajtje nga
dielli, preparate kozmetike pas diellit, facoleta të lagura për pastrim, facoleta të lagura pë
përdorim kozmetik, locione pë flokë, locione për rruajtje, locione trupi, kremra (kremra
kozmetike).
5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare, preparate sanitare për përdorim
mjekësor, substanca dietike për përdorim mjekësor, shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët,
ushqime për fëmijë, vitamina dhe shtesa të vitaminave për foshnjat, preparate minerale per
bebet, pelena, spray për insekte, spray kundër insekteve, preparate farmaceutike për
lehtësimin e dhimbjeve nga pickimi i insekteve, astar pë ndërrimin e bebeve, arnë,
materiale band, materiale për mbylljen e dhëmbve dhe paste dhëmbësh, pajisje
dezinfektuese, pajisje dezinfektuese për shkatërrimin e parazitëve, ungicide, herbicide,
analgjetikë, antibiotikë, kontraceptivë, preparate vitamine, shtesa ushqimore për përdorim
mjekësor, çaj mjekësor, çaj mjekësor për fëmijë, çaj bimor për përdorim mjekësor,
ekstrakte bimore për përdorim mjekësor, pelena për bebe, pelena për mosmbajtje, sapun
antibakterial, pajisje bakteriale për përdorim mjekësor, pajisje kimike për përdorim
mjekësor, shkopinj pambuku për përdorim mjekësor, vajra mjekësore, produkte
farmaceutike për trajtimin e zbokthit, shampo mjekësore, laksativ, produkte farmaceutike
për trajtimin e lëkurës, produkte farmaceutike për trajtimin e djegieve, solucione për lente
kontakti, produkte për pastrimin e lenteve të kontaktit.
16 Letër, karton, materiale të shtypura, material për lidhjen e librave, fotografi, materiale
zyre, ngjitës për përdorim zyre dhe shtëpi, materialet e përdorura nga artistët, brusha
pikturimi, makina shkrime dhe letër shkrimi (përveç orendive), material trajnimi dhe
materiale mësimore (përveç pajisjeve), material paketimi plastik që nuk përfshihen në klasa
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të tjera, lloje të printerave, blloqe printimi, katalogë, çanta letre, material të paketimit të
letrës dhe kartonit, kalendarë, stilolapsa, printime, postera, fletushka, revista, material
reklamues, produkte të caktuara letre për një përdorim, karta përshëndetëse, zarfa, letra të
disponueshme me bazë letre.
30 Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësues kafeje, oriz, çaj frutash për fëmijë, çaj bimor për
fëmijë, miell, produkte gruri, bukë, ëmbëlsira dhe karamele, vaj ushqimor, sheqer, akullore,
mjaltë, melasë, maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcat (si erëza), mustarda dhe
keçap, akull, quinoa, sodë buke, drithëra, muesli, biskota, ëmbëlsira, çokollata, produkte
çokollate.

(111) 25855
(151) 19/11/2019
(181) 07/03/2029
(210) KS/M/ 2019/240
(732) R. Seelig & Hille oHG Kevelaerer
Straße 21-23 40549 Düsseldorf, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 30 çaj, çaj nga frutat, çaj bimor jomedicinal, çaj bimor jomedicinal dhe zëvendësues
i tyre, gjithashtu me përbërës të tjerë; ekstrake nga çaji, çaj i ftoht; prepárate dhe pije të
gatshme me bazë çaji, çaj bimor, çaj bimor jomedicinal dhe zëvendësues i tyre, gjithashtu
me përbërës të tjerë (të përfshirë në klasen 30); aroma për pije, përveç vajrave eterik; kafe;
zëvendësues i kafesë; kakao; kakao pluhur; çokolata pluhur për pije; ëmbëlsira nga sheqeri;
ëmbëlsira nga çokolata; bukë; produkte nga bukëpjeksi dhe ëmbëlsira; produkte nga
drithrat; muesli; sheqer; ëmbëltues natyral; zëvendësues për sheqer; mjaltë.

(111) 25899
(151) 22/11/2019
(181) 08/03/2029
(210) KS/M/ 2019/241
(591) E gjelbër, e bardhë, e zezë, e kuqe, e
kaltër dhe okër.
(732) Privredno društvo za eksploataciju
mineralne vode i proizvodnju pića ‘’Knjaz

(540)
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Miloš’’ a.d. Aranđelovac, Južna industrijska
zona bb, 34300 Aranđelovac, Srbija, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(511) 5 Preparate farmaceotike dhe mjeksore, preparate vitamine, vitamina; shtesa të
vitaminave në formë tabletave për përgatitjen e pijeve të gazuara kur përzihen me ujë;
preparate vitamine; preparate dhe substanca vitamine; shtesa ushqimore të vitaminave
minerale dietike; shtesa ushqimore të vitaminave minerale.
32 Ujë seltzer; ujë i aromatizuar; ujë mineral i aromatizuar; pije joalkoolike; ujë për pije;
ujë [pije]; kokteje frutash, pa alkool; koncentrat e frutave dhe pure të cilat përdoren për
përgatitjen e pijeve; pije frutave; pije të frutave dhe lëngje të frutave; nektar i frutave
[joalkoolike]; punq frutash( perzierje e lëngjeve të frutave), joalkoolike; lëngje të frutave;
pije të gazuara joalkoolike; ujë i gazuar; ujë mineral i gazuar; lëngje frutash të gazuara;
pije guarna; pije energjike; ujë burimi; izotonik; ujë kokosi [pije]; kokteje, joalkoolike;
kole[pije joalkoolike]; lëgje frutash me koncentrat; limonadë; ujë litium; ujë mineral[pije];
ujë mineralë dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; ujë minerale dhe ujë sodik; pije për
sportistët të pasuruar me proteina; pije me shije të frutave; pije joalkoolike të pa gazuara;
pije freskuese joalkoolike; ujë soda; ujë stone; tonik; ujë në shishe për pije.

(111) 25897
(151) 22/11/2019
(181) 08/03/2029
(210) KS/M/ 2019/242
(591) E kuqe, e kaltër, e bardhë, e gjelbër, e
zezë, okër
(732) Privredno društvo za eksploataciju
mineralne vode i proizvodnju pića ‘’Knjaz
Miloš’’ a.d. Aranđelovac, Južna industrijska
zona bb, 34300 Aranđelovac, , RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 5 Preparate farmaceotike dhe mjeksore, preparate vitamine, vitamina; shtesa të
vitaminave në formë tabletave për përgatitjen e pijeve të gazuara kur përzihen me ujë;
preparate vitamine; preparate dhe substanca vitamine; shtesa ushqimore të vitaminave
minerale dietike; shtesa ushqimore të vitaminave minerale.
32 Ujë seltzer; ujë i aromatizuar; ujë mineral i aromatizuar; pije joalkoolike; ujë për pije;
ujë [pije]; kokteje frutash, pa alkool; koncentrat e frutave dhe pure të cilat përdoren për
përgatitjen e pijeve; pije frutave; pije të frutave dhe lëngje të frutave; nektar i frutave
[joalkoolike]; punq frutash( perzierje e lëngjeve të frutave), joalkoolike; lëngje të frutave;
pije të gazuara joalkoolike; ujë i gazuar; ujë mineral i gazuar; lëngje frutash të gazuara;
pije guarna; pije energjike; ujë burimi; izotonik; ujë kokosi [pije]; kokteje, joalkoolike;
kole[pije joalkoolike]; lëgje frutash me koncentrat; limonadë; ujë litium; ujë mineral[pije];
ujë mineralë dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; ujë minerale dhe ujë sodik; pije për
sportistët të pasuruar me proteina; pije me shije të frutave; pije joalkoolike të pa gazuara;
pije freskuese joalkoolike; ujë soda; ujë stone; tonik; ujë në shishe për pije.

(111) 25895
(151) 22/11/2019
(181) 08/03/2029
(210) KS/M/ 2019/243
(591) E bardhë, portokalli, e kuqe, e gjelbër,
e kaltër, e zezë dhe rozë
(732) Privredno društvo za eksploataciju
mineralne vode i proizvodnju pića ‘’Knjaz
Miloš’’ a.d. Aranđelovac, Južna industrijska
zona bb, 34300 Aranđelovac, , RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparate farmaceotike dhe mjeksore, preparate vitamine, vitamina; shtesa të
vitaminave në formë tabletave për përgatitjen e pijeve të gazuara kur përzihen me ujë;
preparate vitamine; preparate dhe substanca vitamine; shtesa ushqimore të vitaminave
minerale dietike; shtesa ushqimore të vitaminave minerale
32 Ujë seltzer; ujë i aromatizuar; ujë mineral i aromatizuar; pije joalkoolike; ujë për pije;
ujë [pije]; kokteje frutash, pa alkool; koncentrat e frutave dhe pure të cilat përdoren për
përgatitjen e pijeve; pije frutave; pije të frutave dhe lëngje të frutave; nektar i frutave
[joalkoolike]; punq frutash( perzierje e lëngjeve të frutave), joalkoolike; lëngje të frutave;
pije të gazuara joalkoolike; ujë i gazuar; ujë mineral i gazuar; lëngje frutash të gazuara;
pije guarna; pije energjike; ujë burimi; izotonik; ujë kokosi [pije]; kokteje, joalkoolike;
kole[pije joalkoolike]; lëgje frutash me koncentrat; limonadë; ujë litium; ujë mineral[pije];
ujë mineralë dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; ujë minerale dhe ujë sodik; pije për
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sportistët të pasuruar me proteina; pije me shije të frutave; pije joalkoolike të pa gazuara;
pije freskuese joalkoolike; ujë soda; ujë stone; tonik; ujë në shishe për pije.

(111) 25958
(151) 05/12/2019
(181) 08/03/2029
(210) KS/M/ 2019/244
(732) Naim Dedushaj Dardania SU-7/7
Lamela A nr.17 10000 Prishtine, KS

(540)

(511) 35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi, funksione zyre.
Ndihmë për menaxhimin e biznesit, shërbime lobim komercial,
hulumtim biznesi, konsulencë për menaxhimin e biznesit, menaxhim i biznesit dhe
konsulencën e organizimit, informacion mbi biznesin, konsulencë profesionale të biznesit,
menaxhimin e biznesit të hoteleve, menaxhimin e biznesit të sportistëve, menaxhimin e
biznesit për ofruesit e shërbimeve të pavarur, sigurimin e informacionit të biznesit
nëpërmjet një ueb site, shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit për projektet e
ndërtimit, sigurimin e informacionit të biznesit nëpërmjet një ueb site, shërbimet e
ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me përputhjen e investitorëve potencial privatë me
sipërmarrësit që kanë nevojë për fonde, asistence menagjimit komerciale apo industriale,
sigurimi i informacionit për kontakt tregtar dhe biznesi, shërbimet e inteligjencës
konkurruese, përpilimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike, përpilimi i
statistikave, menaxhimit të kompjuterizuar të skedarëve, konsulencë në lidhje me strategjitë
e komunikimit të marrëdhënieve publike, shërbimet e komunikimit të korporatave, kërkimi
i të dhënave në skedarët kompjuterikë për të tjerët, demonstrimi – prezantim i mallrave,
dizenjimi i materialeve reklamuese, shërbime te agjencisë së punësimit, parashikimi
ekonomik, shërbimet e agjencisë import-eksport, studime tregu, hulumtim marketingu,
marketing, shërbime marrëdhënieve me mediat, negocimin e kontratave të biznesit për të
tjerët, reklama online në rrjet kompjuterik, organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale
ose reklamuese, organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese,
organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime promocionale, reklama në natyrë (jashte),
menaxhim administrativ të jashtëm dhe te brendshem për kompanitë, konsulencë për
menaxhimin e personelit,
shërbime me pakicë dhe shumice për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe
furnizimet mjekësore, marrëdhëniet me publikun.
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41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.
stërvitje e trajnime, akademi dhe edukim, organizimin dhe mbajtjen e konferencave,
organizimin dhe drejtimin e kongreseve, informacion per arsim, prodhim filmash, drejtimin
e Filmash dhe distributor, sigurimin e objekteve të golfit, Transferimi i njohurive trajnim,
modelim për artistët, ofrimi i objekteve të muzeut, prezantim e ekspozitave, prodhim te
muzikës, shërbime te gazetarëve dhe lajmeve, organizimi i ekspozitave për qëllime
kulturore ose arsimore, botimi te librave, organizimin dhe mbajtjen e seminareve.
45 Sherbime ligjore, shërbime te sigurisë per mbrojtjen e pronës dhe individëve;shërbimet
personale dhe soaciale per plotësimin e nevojave te individëve.
shërbimet e arbitrazhit, te drejten e autorit, konsulencë për pronësinë intelektuale, shërbime
ligjore në lidhje me negocimin e kontratave për të tjerët, shërbime ligjore avokimi.

(111) 25931
(151) 03/12/2019
(181) 08/03/2029
(210) KS/M/ 2019/245
(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) TENPRIL

(511) 5 Produkte farmaceutike

(111) 25927
(151) 29/11/2019
(181) 08/03/2029
(210) KS/M/ 2019/246
(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) RINOBACT

(511) 5 Produkte farmaceutike
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(111) 25926
(151) 27/11/2019
(181) 08/03/2029
(210) KS/M/ 2019/247
(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) RINOBACT P

(511) 5 Produkte farmaceutike

(111) 26163
(151) 26/02/2020
(181) 11/03/2029
(210) KS/M/ 2019/249
(591) Kafe, E verdhë, E verdhë - oker
Vjollcë
(732) Besart Qerimi Bregu i Diellit, Zona e
Perëndimit H 5, Nr.2, Prishtinë, KS

(540)

(511) 41 Arsimim;ofrim trajnimesh;argetim;aktivitete sportive dhe kulturore
Në veçanti: shërbime që kanë qëllim themelor argëtimin, zbavitjen dhe rekreacion të
njerëzve

(111) 25990
(151) 13/12/2019
(181) 11/03/2029
(210) KS/M/ 2019/250
(732) Jelly Belly Candy Company
One Jelly Belly Lane, Fairfield, California
94533-6722, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,

(540) BEAN BOOZLED

513

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

Republika e Kosoves

(511) 30 “Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, kafe artificiale; miell dhe prodhime
drithërash, bukë, biskota, pasta, bonbona dhe ëmbëlsira; akull, mjaltë; melasë, tharmë,
pluhur gatimi; kripë, mustardë, uthull, salca; erëza; akull.”

(111) 25985
(151) 13/12/2019
(181) 11/03/2029
(210) KS/M/ 2019/251
(732) Colgate-Palmolive Company
A Delaware Corporation 300 Park Avenue
New York, New York 10022, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) COLGATE MAX SHINE

(511) 3 “Pasta dhëmbësh jo-mjekësore dhe shpërlarëse të gojës jo-mjekësore”.

(111) 25914
(151) 25/11/2019
(181) 11/03/2029
(210) KS/M/ 2019/252
(732) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 3 Xhel stilizues; wax( dyll) për flokë; sprej i flokëve; krem i flokëve; fiksues i
flokëve; shampoo; balsam flokësh; preparate për drejtimin e flokëve; preparatet për
trajtimin e flokëve; detangler; vajrat për kondicionimin e flokëve; xhel mbrojtës për flokë;
locion për mbrojtjen e flokëve; wax( dyll) për stilizimin e flokëve; shampo i thatë; shkumë
për flokë; hidratues i flokëve; ngjyra të flokëve; locion për ngjyrosjen e flokëve; artikuj për
514

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

tualetin; vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike.
35 Reklamim; marketing; promovimi i shitjeve; tërheqja e konsumatorëve dhe kujdesi
ndaj konsumatorëve përmes reklamimit në postës elektronike mail (postimeve); sherbime
zyrtare; shërbimet e shitjes me shumicë, ndërmjetsimi i porosive postare, porositë e
katalogjeve për mes postës, online dhe me pakicë, duke përfshirë edhe shitjen me shumicë,
ndërmjetsimi i porosive postare, porositë e katalogjeve për mes postës, online dhe me
pakicë nëpërmjet internetit dhe nëpërmjet dërgesave të teleshopingut, në lidhje me
barnatoret, kozmetikën dhe mallra shtëpiake, mallra të sektorit të shëndetësisë.

(111) 26046
(151) 13/01/2020
(181) 11/03/2029
(210) KS/M/ 2019/253
(591) Bardhë dhe zi
(732) Crown Agents Limited Blue Fin
Building, 110 Southwark Street, SE1 0SU,
UK
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1, Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 35 Menaxhim biznesi; administrim buznesi; shërbime informacioni mbi biznesin
lidhur me fushat e financave publike, bankave, investimeve, zhvillimeve institucionale,
zinxhirit tw furnizimit dhe funksioneve të zyrës së kualifikimit; shërbime kontabiliteti;
shërbimi auditimi tw biznesit; shërbime konsulence dhe këshillimi për taksat; shërbime të
konsulencës dhe këshillimit për bashkim me përthithje dhe shitje interesash apo
investimesh; menaxhim biznesi dhe shërbime konsulence dhe këshillimi për biznes;
organizim dhe menaxhim vullnetarësh në lidhje me projekte ndërkombëtare zhvillimi;
shërbime këshillimi, konsulence dhe informacioni në lidhje me rekrutimin dhe gjetjen e
vullnetarëve; fushata promocionale, marrëdhieve me publikun dhe ndërgjegjësimi publiku;
organizim fushatash promocionale dhe ndërgjegjësimi publiku; shërbime reklame dhe
publiciteti; shërbime këshillimi për drejtim organizate; shërbime të kërkimit të tregut;
shërbime konsulence të burimeve njerëzore; shërbime të informacionit dhe kërkimit të
biznesit; llogarimbajtje; auditim; shërbime personeli dhe rekrutimi; informacion, këshillim
dhe konsulencë në lidhje me të gjithë shërbimet e sipërpërmendur.
36 Shërbime të mbledhjes së fondeve të bamirësisë; shërbime bamirësie në lidhje me
fushat e financave publike, bankave, investimeive, zhvillimeve institucionale, zinzhirit të
furnizimit dhe kualifikimit; organizim të koleksioneve të bamirësisë dhe aktiviteteve të
tjerë të mbledhjes së fondeve; menaxhim financiar dhe konsulencë përfshirë menaxhimin
dhe monitorimin e fondeve të bamirësisë; shërbime organizimi, konsulence, informacioni
dhe manexhimi në lidhje me furnimizimin me mallra dhe shërbime të klientëve;
sponsorizime financiare dhe marrje të granteve financiarë; shërbime këshillimi, konsulence
dhe informacioni në lidhje me paranë dhe financën; çështje financiare; çështje monetare;
shërbime të menaxhimit financiar, asistencës, këshillimit, konsulencës, informacionit dhe
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kërkimit; shërbime konsultimi detyrimesh dhe taksash; shërbime falimentimi; shërbime
investimesh; shërbime vlerësimi; shërbime këshillimi dhe konsulence në investime dhe
bankë; informacion, këshillim dhe konsulencë në lidhje me të gjithë shërbimet e
sipërpërmendur.

(111) 25946
(151) 03/12/2019
(181) 11/03/2029
(210) KS/M/ 2019/254
(732) Grimaldi Industri AB Hovslagargatan
5 B, 111 48 STOCKHOLM, SE, SE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5, 10000 Prishtinë

(540) BIANCHI

(511) 12 Automjete; aparatura për lëvizje në tokë; biçikleta; karroca fëmijësh; motorë që
shnndërrojnë energjinë në lëvizje dhe motorë me djegie të brendshme për biçikleta; motorë
elektrikë për automjete tokësorë; motorë që shnndërrojnë energjinë në lëvizje dhe motorë
me djegie të brendshme për automjete tokësorë; ҫanta për biçikleta; skeletë biçikletash;
shala; mbulesa shalësh; poste shalësh; shtrënguese ndenjësesh; timonë; bazamente timoni;
kushineta timoni; doreza biçikletash; frena biçikletash; leva frenash për biçikleta; kabllo
dhe tela për biçikleta; ferrota frenash; pirunj për biçikleta me pjesët dhe pajisje; reflektorë
(pjesë automjetesh); valvula ajri; bucela të rrotave; goma; komardare; tela rrote biçiklete;
disqe për rrota biçiklete; baltëpritësa; marshe; kabllo të marsheve; leva të ndërrimit të
marsheve; rrotëza me dhëmbë; kaseta të shumëfishta friksioni për lëvizje të rrotës pa
pedalim; krah të pjatës së biçikletës; sete manivelash; pedalë; kaseta krahu të poshtëm;
rripa pedalesh; rripa të siguresës së këmbëzës së biçikletave; pyka pedalesh biçiklete; borde
lëvizës me dy rrota; zinxhirë dhe pajisje pastrimi të projektuara posaçërisht për zinxhirë;
mbrojtëse zinxhiri; zgara; pompa; këmbëleca biçiklete; zile biçiklete; ҫanta për biçikleta;
kosha të përshtatur për biçikleta; zgara për biçikleta të përdorur në automjete; rrota zinxhiri
për biçikleta; shirita sigurie; sinjale treguese të drejtimit për biçikleta; mbulesa shale për
biçikleta; bori për biçikleta; mbajtëse shishesh të montuara në trupin e biçikletave dhe
kryesisht shishe të projektuara për to; rrota për biçikleta; aksesorë valvule për komardare;
takëme riparimi për shpime; materiale parandaluese të shpimit; ulëse fëmijësh; rimorkio
biçikletash; rimorkio me pedalë; pjesë dhe pajisje për të gjithë mallrat e përmendur të
përfshirë në këtë klasë.
25 Veshje, veshje koke; veshje, veshje për këmbë dhe kokë për ҫiklizëm duke përfshirë
fanella, brekë ҫiklizmi, kapele helmetë, kapele për ҫiklizëm, shirita për në kokë, doreza
ҫiklizmi, çorape, mbulesa këpucësh, këpucë ҫiklizmi/trajnimi, bluza ҫiklizmi, veshje të
jashtme për erë dhe shi, veshje të jashtme dimri, veshje kundër shiut; pjesë dhe pajisje për
të gjithë mallrat e përmendur të përfshirë në këtë klasë.
28 Lojra dhe lodra; artikuj gjimnastikorë dhe sportivë që nuk përfshihen në klasa të tjera;
makineri dhe pajisje për ushtrime fizike; biçikleta të stacionuara për ushtrime; biçikleta për
ambiente të mbrendshme (të stacionuara); modele automjetesh; mbushje mbrojtëse (pjesë
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kostumesh sportive); pjesë, elementë dhe shtesa për mallrat e përmendur të përfshirë në
këtë klasë.

(111) 25911
(151) 25/11/2019
(181) 11/03/2029
(210) KS/M/ 2019/255
(732) Del Posto SH.P.K. Enver Maloku,
Mati 1, Prishtinë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1, Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) DEL POSTO

(511) 35 Shërbime promovuese për specialitete ushqimi, shërbim të menaxhimit në
organizimin dhe funksionimin e restoranteve.
42 Shërbime në lidhje me dizajnimin dhe mobilimin e restoranteve, objektet dhe hapësirat
për t’u ushqyer.
43 Shërbime restoranti (ushqime); akomodim i përkohshëm; rezervime hoteli dhe lloje të
akomodimit.
Shërbimet e kryera ose te ndërlidhura me operimin e restoranteve dhe objekteve ose
hapësirave tjera qe kane te bëjnë me sigurimin e ushqimit dhe pijeve te përgatitura për
konsum; përgatitja e ushqimeve për bartje jashtë lokalit

(111) 25910
(151) 25/11/2019
(181) 11/03/2029
(210) KS/M/ 2019/256
(591) Ngjyrë e zezë, e bardhë dhe e verdhë
(732) Del Posto SH.P.K. Enver Maloku,
Mati 1, Prishtinë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1, Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 35 Shërbime promovuese për specialitete ushqimi, shërbim të menaxhimit në
organizimin dhe funksionimin e restoranteve.
42 Shërbime në lidhje me dizajnimin dhe mobilimin e restoranteve, objektet dhe hapësirat
për t’u ushqyer.
43 Shërbime restoranti (ushqime); akomodim i përkohshëm; rezervime hoteli dhe lloje të
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akomodimit.
Shërbimet e kryera ose te ndërlidhura me operimin e restoranteve dhe objekteve ose
hapësirave tjera qe kane te bëjnë me sigurimin e ushqimit dhe pijeve te përgatitura për
konsum; përgatitja e ushqimeve për bartje jashtë lokalit.

(111) 25889
(540)
(151) 21/11/2019
(181) 12/03/2029
(210) KS/M/ 2019/258
(732) NO MAS VELLO, S.L. Navarra, num.
1 Nave C 28691 VILLANUEVA DE LA
CAÑADA, ES
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren
(511) 3 Parfume, uje kolonje, kozmetikë; preparate kozmetike për hollim; ngjyrues për
qëllime tualeti; sapune; pastë dhëmbësh; preparate depiluese, vajra për qëllime kozmetike;
makijazh dhe preparate për heqjen e makijazhit, deodorantët.
35 Shërbimet e reklamimit dhe shërbimet e asistencës në lidhje me operimin ose
menaxhimin e kompanive komerciale ose industriale; administrimin e biznesit, funksionet e
zyrës, import-eksportin dhe përfaqësimet komerciale; shitja me pakicë e artikujve të
bukurisë në dyqane; vendosja e reklamave dhe prezantimeve promovuese në faqet
elektronike të internetit të qasura nëpërmjet rrjeteve kompjuterike; promovimin e shitjes së
mallrave dhe shërbimeve për të tjerët duke dërguar reklama dhe materiale promocionale
palëve të treta përmes postës elektronike.
44 Kujdesi për higjienën dhe bukurinë e personave; shërbime salloni bukurie.

(111) 25888
(540)
(151) 21/11/2019
(181) 12/03/2029
(210) KS/M/ 2019/259
(732) NO MAS VELLO, S.L. Navarra, num.
1 Nave C 28691 VILLANUEVA DE LA
CAÑADA, ES
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(511) 35 Shërbimet e reklamimit dhe shërbimet e asistencës për menaxhimin e
ndërmarrjeve komerciale ose industriale; administrimin komercial, funksionet e zyrës,
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shërbimet e import-eksportit dhe përfaqësimit tregtar; shërbimet e shitjes me pakicë në
dyqane për artikuj të bukurisë; vendosja e reklamave dhe prezantimeve promovuese në
faqet elektronike të qasura nëpërmjet rrjeteve kompjuterike; promovimin e shitjeve,
mallrave ose shërbimeve për të tjerët duke dërguar reklama dhe materiale promocionale te
të tjerët nëpërmjet postës elektronike.
44 Kujdesi higjienik dhe i bukurisë për qeniet njerëzore; shërbimet e sallonit të bukurisë;
shërbime mjekësore.

(111) 25887
(540)
(151) 21/11/2019
(181) 12/03/2029
(210) KS/M/ 2019/260
(732) NO MAS VELLO, S.L. Navarra, num.
1 Nave C 28691 VILLANUEVA DE LA
CAÑADA, ES
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(511) 35 Shërbimet e reklamimit dhe shërbimet e asistencës për menaxhimin e
ndërmarrjeve komerciale ose industriale; administrimin komercial, funksionet e zyrës,
shërbimet e import-eksportit dhe përfaqësimit tregtar; shërbimet e shitjes me pakicë në
dyqane për artikuj të bukurisë; vendosja e reklamave dhe prezantimeve promovuese në
faqet elektronike elektronike të qasura nëpërmjet rrjeteve kompjuterike; promovimin e
shitjeve, mallrave ose shërbimeve për të tjerët duke dërguar reklama dhe materiale
promocionale te të tjerët nëpërmjet postës elektronike; ndihmë në lidhje me funksionimin e
kompanive komerciale si franshizat.
44 Shërbime mjekësore; Kujdesi higjienik dhe i bukurisë për persona.

(111) 25886
(540)
(151) 21/11/2019
(181) 12/03/2029
(210) KS/M/ 2019/261
(732) NO MAS VELLO, S.L. Navarra, num.
1 Nave C 28691 VILLANUEVA DE LA
CAÑADA, ES
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren
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(511) 35 Shërbimet e reklamimit dhe shërbimet e asistencës për menaxhimin e
ndërmarrjeve komerciale ose industriale; administrimin komercial, funksionet e zyrës,
shërbimet e import-eksportit dhe përfaqësimit tregtar; shërbimet e shitjes me pakicë në
dyqane për artikuj të bukurisë; vendosja e reklamave dhe prezantimeve promovuese në
faqet elektronike të qasura nëpërmjet rrjeteve kompjuterike; promovimin e shitjeve,
mallrave ose shërbimeve për të tjerët duke dërguar reklama dhe materiale promocionale te
të tjerët nëpërmjet postës elektronike.
44 Kujdesi higjienik dhe i bukurisë për qeniet njerëzore; shërbimet e sallonit të bukurisë.

(111) 26081
(151) 23/01/2020
(181) 14/03/2029
(210) KS/M/ 2019/263
(591) E zezë, e artë.
(732) NDERIMI SH.P.K Magjistralja
Ferizaj-Prishtinë, KS

(540)

(511) 35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm
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(111) 26030
(151) 27/12/2019
(181) 14/03/2029
(210) KS/M/ 2019/264
(732) AGRON RAMADANI Jakov Xoxa
nr.1 Kompleksi Blini Lamela D 10000
Prishtine, KS

(540)

(511) 44 Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit
dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë

(111) 26080
(151) 23/01/2020
(181) 14/03/2029
(210) KS/M/ 2019/265
(732) Sennheiser electronic GmbH &Co.KG
Am Labor 1, 309000, Wedemark, DE
(740) Virtyt Ibrahimaga Zyra Juridike Virtyt
Ibrahimaga Rr. Anton Cetta 5A, Prishtinë

(540)

(511) 9 aparate regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve dhe të
dhënash; mikrofonë, zmadhues zëri, dëgjues zëri, dëgjues zëri për kokë, aparate
telekomunikimi dhe pajisje telekomunikimi, transportues të dhënash, përkatësisht disqe të
dhënash, disqe lëvizëse, DVD, Video, disqe USB, karta memoriesh, Softuer Kompjuterik,
Aplikacione Softuer, përfshirë aplikacionet; mbulesa dhe çanta për mallra e
sipërpërmendura, pjesë dhe aksecorë për mallrat e sipëmendura.

(111) 25969
(151) 11/12/2019
(181) 14/03/2029
(210) KS/M/ 2019/266
(732) Coca-Cola Bulgaria EOOD 8, Racho
Petkov Kazandzhiyata, 1766 Sofia,, BG
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.

(540) BANKIA
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"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 32 Ujra mineralë dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje
frutash; shurupa dhe preparate të tjera për bërjen e pijeve.

(111) 26058
(151) 15/01/2020
(181) 14/03/2029
(210) KS/M/ 2019/267
(591) Ari, E zezë
(732) "Berto" Sh.p.k "Magjistralja PrishtinëMitrovicë Pa nr., KS
(740) Fatos Zeqiri Rr.Fehmi Agani 79/8,
Prishtinë

(540)

(511) 20 Mobilje dhe pjesë të saj, si dhe mallra të caktuara prej druri, tape, kallami, thurje,
bri, kocka, fildish, Kocka te balenës, guaskë, qelibar, nënë-perla, argjile e bardhe dhe
zëvendësues për të gjitha këto materiale, apo plastike.

(111) 26063
(151) 15/01/2020
(181) 14/03/2029
(210) KS/M/ 2019/268
(591) E zeze, Ari
(732) "Berto" Sh.p.k "Magjistralja PrishtinëMitrovicë Pa nr., KS
(740) Fatos Zeqiri Rr.Fehmi Agani 79/8,
Prishtinë

(540)

(511) 20 Mobilje dhe pjesë të saj, si dhe mallra të caktuara prej druri, tape, kallami, thurje,
bri, kocka, fildish, Kocka te balenës, guaskë, qelibar, nënë-perla, argjile e bardhe dhe
zëvendësues për të gjitha këto materiale, apo plastike.

(111)
(151)
(181)
(210)

26068
16/01/2020
14/03/2029
KS/M/ 2019/269

(540)
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(591) E hint e mbylltë
(732) "Berto" Sh.p.k "Magjistralja PrishtinëMitrovicë Pa nr., KS
(740) Fatos Zeqiri Rr.Fehmi Agani 79/8,
Prishtinë

(511) 20 Mobilje dhe pjesë të saj, si dhe mallra të caktuara prej druri, tape, kallami, thurje,
bri, kocka, fildish, Kocka te balenës, guaskë, qelibar, nënë-perla, argjile e bardhe dhe
zëvendësues për të gjitha këto materiale, apo plastike.

(111) 25971
(151) 12/12/2019
(181) 14/03/2029
(210) KS/M/ 2019/270
(591) Kaltërt,Bardhë,Gjelbërt,Kuqe.
(732) Gëzim Halili Ibrahim Pacolli nr 45,
60000 Gjilan , KS

(540)

(511) 6 Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali;
konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë
treni; kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet,
artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh
te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet
11 Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,
furnizim me ujë dhe qëllime sanitare
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
19 Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për
ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të
transportueshme; monumentet jo metalike
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(111) 25986
(151) 13/12/2019
(181) 14/03/2029
(210) KS/M/ 2019/271
(732) Biogen MA Inc. 225 Binney Street
Cambridge, Massachusetts 02142, U.S.A.
(a corporation of Massachusetts), US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) IMRALDI

(511) 5 “Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve autoimune.”

(111) 25975
(151) 12/12/2019
(181) 15/03/2029
(210) KS/M/ 2019/272
(591) Kuqe, zeze
(732) Astrit Bekaj Rruga Tirana, Lakrishtë
nr 42 Prishtinë, KS
(740) Arijetë Bekaj Rruga Tirana nr 42,
Lakrishtë

(540)

(511) 6 Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali;
ndërtime të transportueshë prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll
jo elektikë dhe telat prej metali të zakonshëm; hekurishte,copëra të vogla prej metali;tuba
prej metali të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të
papërfshira në klasa të tjera; minerale.
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
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ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash magnetike, disqe
regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që vihen në punë me
monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të
dhëna; aparate për të fikur zjarrin.
20 Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej druri,
tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, qelibari,
sedefi, meerschaum dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të materialeve
plastike.

(111) 25953
(151) 04/12/2019
(181) 15/03/2029
(210) KS/M/ 2019/273
(591) E bardhë, e zezë
(732) Wirecard AG Einsteinring 35
85609 Aschheim, DE
(740) Gazmend Pallaska, Pallaska &
Associates L.L.C. Bulevardi Nëna Tereze
47/5, Prishtinë

(540) boon

(511) 9 Databaza (elektronike); Softuer i regjistruar dhe i shkarkueshëm i kompjuterit;
Aparate elektronike për verifikimin e vërtetësisë së pre-paid, kartelë debiti, krediti dhe
kartela të tjera për pagesë; Transportues dhe marrës digjital, në veçanti telefona mobil, për
sisteme stacionare dhe mobile të pagesave, pajisje dhe instrumente elektrike, elektronike
dhe optike, dhe pjesë, për regjistrim, procesim, marrje, trasmetim, dërgim, ruajtje, ndërrim
dhe prodhim të mesazheve, fotografive, fjalimeve dhe të dhënave, të përfshira në klasën 9;
Transportuesit e të dhënave me softuer të regjistruar, veçanërisht transportues magnetik dhe
optik të të dhënave që përmbajnë softuer të kompjuterit, përkatësisht softuer aplikues,
softuer i sistemit operativ, softuer i të dhënave, softuer i enkriptimit të të dhënave, softuer i
dekriptimit të të dhënave dhe softuer i procesimit të nënshkrimeve elektronike; Makineri
kalkuluese, pajisje për procesimin e të dhënave dhe kopjuter dhe pjesë nga kjo; Komponent
elektronik aktiv ose pasiv, veçanërisht pjesë të komponentëve semikonduktorë të integruar
dhe gjysëm të integruar; Qarqe tabelore të printuara, me dhe pa pjesë të komponentëve
elektronik.
35 Menaxhimi i dosjeve të kompjuetrizuara.
36 Shërbime të sigurimit, Informata sigurimi; Pastrimi i shtëpive, financiare; Procesimi
dhe vërtetimi i kartelave të kreditit dhe transaksioneve të pagesave të tjera elektronike;
Procesimi i pagesave; Administrimi i trasanksioneve të pagesave elektronike; Shërbime
kompjuterike, përkatësisht sigurimi i një databaze interaktive kompjuterike në fushën e të
dhënave të pagesave dhe sjelljes së pagesave.
38 Sigurimi i qasjes në databaza; Trasmetimi i informatave të databazës përmes rrjeteve të
telekomunikacionit.
41 Shërbime kompjuterike, përkatësisht sigurimi i databazës interaktive të qasshme
përmes internetit me informata për determinimin e vlerave të rezultateve.
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42 Krijimi dhe mirëmbajtja e databazave kompjuterike; Konsulencë në lidhje me sistemin
informativ duke përdorur rrjete elektronikë online të komunikimit online; Mundësimi i
përdorimit të përkohëshëm të softuerit kompjuterik të pa shkarkueshëm për verifikimin e
kartelave të kreditit dhe kartelave të pagesave bankare, procesimi i kartelave të kreditit dhe
të trasanksioneve të kartelave bankare, hetimi i mashtrimeve në lidhje me kartelat e kreditit
dhe kartelat bankare, procesimi i trasanksioneve të pagesave elektronike, procesimi i
pagesave automatike të kleringut, menaxhimi automatik i databazës; Mbështetja teknike,
përkatësisht rregullimi i pengesave kopjuterike të softuerit dhe integrimi i sisitemit
kompjuterik dhe i rrjeteve; Shërbime këshilluese dhe menaxhuese, përkatësisht asistencë
teknike për biznes në lidhje me përdorimin e rrjeteve të komunikimit elektronik dhe online;
Shërbim për shkëmbime elektronike në mes të rrjeteve të procesimit të të dhënave (qendrat
e pastrimit), përkatësisht shtimi i të dhënave, konvertimi i të dhënave në deponent-marrës
forma/struktura dhe/ose përputhja e të dhënave (shkenca e bizneseve kompjuterike);
Analizimi i informatave për validim dhe verifikim (shërbime ekonomike); Konfirmimi i
certifikatave elektronike.
45 Hetimi i mashtrimeve në lidhje me kartelat e kreditit dhe kartelat tjera për kryerjen e
pagesave; Konfirmimi i licencave.

(111) 26008
(151) 18/12/2019
(181) 18/03/2029
(210) KS/M/ 2019/274
(732) Cannadips LLC 708 Civic Center
Drive, c/o Branfman Law Group, P.C.,
Oceanside, CA 92054, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) CANNADIPS

(511) 5 “Shtojca bimore; shtojca natyrale bimore; barishte për qëllime mjekësore;
ekstrakte të barishteve mjekësore; barishte mjekësore; barishte mjekësore në formë të thatë;
duhan dhe preparate për ndërprerjen e duhanit; shtesa dietale dhe preparate dietale; shtesa
ushqimore dhe dietale; shtesa ushqimore; çamçakëz për qëllime mjekësore; barishte duhan
që mund të pihen për qëllime mjekësore; farmaceutikë dhe ilaçe natyrale”.
25 “Veshje dhe rroba, si bluza, kapele dhe xhemperë”.
34 “Cigare; puro; cigarillo dhe artikuj tjerë të gatshëm për pirjen e duhanit; barishte duhan
për pirje; snus; artikuj që përdoren me duhan; duhan dhe produkte duhani (duke përfshirë
zëvendësimet); inhalator personal dhe cigare elektronike; si dhe aroma e solucione për to;
zëvendësues të duhanit; zëvendësues të duhanit, jo për qëllime mjekësore; duhan për
përtypje”.
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(111) 25972
(151) 12/12/2019
(181) 18/03/2029
(210) KS/M/ 2019/275
(732) Spectrumleaf Cannadips sp. z o.o. ul.
27 Grudnia 3, 61-737 POZNAN, Poland, PL
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 5 “Shtojca bimore; barishte për qëllime mjekësore; ekstrakte të barishteve
mjekësore; barishte mjekësore; shtesa ushqimore dhe dietale; shtesa ushqimore; çamçakëz
për qëllime mjekësore; barishte duhan që mund të pihen për qëllime mjekësore;
farmaceutikë”.
25 “Veshje, mbathje për kokë dhe mbathje për këmbë”.
34 “Cigare; puro; cigarillo; barishte për pirjen e duhanit; snus; artikuj të duhanpirësve;
duhan; cigare elektronike; zëvendësues të duhanit; zëvendësues të duhanit, jo për qëllime
mjekësore; duhan për përtypje; lëngje për cigare elektronike”.

(111) 25984
(151) 13/12/2019
(181) 18/03/2029
(210) KS/M/ 2019/276
(732) Spectrumleaf Cannadips sp. z o.o. ul.
27 Grudnia 3, 61-737 POZNAN, Poland, PL
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 5 “Shtojca bimore; barishte për qëllime mjekësore; ekstrakte të barishteve
mjekësore; barishte mjekësore; shtesa ushqimore dhe dietale; shtesa ushqimore; çamçakëz
për qëllime mjekësore; barishte duhan që mund të pihen për qëllime mjekësore;
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farmaceutikë”.
25 “Veshje, mbathje për kokë dhe mbathje për këmbë”.
34 “Cigare; puro; cigarillo; barishte për pirjen e duhanit; snus; artikuj të duhanpirësve;
duhan; cigare elektronike; zëvendësues të duhanit; zëvendësues të duhanit, jo për qëllime
mjekësore; duhan për përtypje; lëngje për cigare elektronike”.

(111) 25973
(151) 12/12/2019
(181) 18/03/2029
(210) KS/M/ 2019/277
(732) MONINI S.P.A. Strada Statale 3
Flaminia Km 129 snc, 06049 SPOLETO
(PG), IT
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) MONINI

(511) 29 “Vajëra për ushqim, ullinj të konzervuar, pastë ulliri, pelte ulliri (olive pate),
pelte nga perimet, produkte ulliri, produkte nga perimet të përfshira në këtë klasë, tapenade
(pastë e përbara ng aullinjët e zi dhe përbërës tjerë), gjalp.”
30 “Mallëra furre, përbërës, erëza, uthull, uthull balsamuese, produkte me bazë uthulle
dhe produkte me bazë të uhtullës balsamuese të përfshira në këtë klasë, majonez, pesto,
mustard, erëza perimesh, salcë domatesh.”

(111) 25974
(151) 12/12/2019
(181) 18/03/2029
(210) KS/M/ 2019/278
(732) MONINI S.P.A. Strada Statale 3
Flaminia Km 129 snc, 06049 SPOLETO
(PG), IT
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 29 “Vajëra dhe yndyrë për ushqim; vaj ulliri; vaj kikiriku; vaj luledielli për ushqim;
vaj misri; vaj gruri; vaj i farave; vaj soje; vaj perimesh; ullinjë, [të përgaditur]; ullinjë, të
konzervuar; pastë ulliri; pemë dhe perimë të konzervuara, të ngrira, të thara dhe të ziera;
turshi; salcë; xhelatinë; marmeladë; salcë frutash; vezë; qumsht dhe produkte qumshti;
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produkte djathi; jogurt; mish; peshk; shpezë; kafshë gjahu; ekstrakt mishi.”
30 “Uthull; uthull me aromë; melmesa; erëza me bazë-perimesh për pasta; salcë për
përdorim me pasta; salcë-e gatshme; përzierje për përgaditjen e salcave; preparate
aromatike për ushqim; aroma gatimi; pastë ushqimesh e miellizuar; miell; drithëra; gjëra
ushqimore të bëra nga drithërat; bukë; simite; pica; pite; ëmbëlsira pastiqerie; torte e lehtë;
mallëra furre; çokollada; aroma për torte; ëmbëlsues (natyral-); akull për ushqim; mjaltë;
shurup dhe melasë; majë buke; pluhur për pjekje; melmesa; krypë; mustardë; kakao;
sheqer; oriz; tapioka; sago; kafe; kafe artificiale; çaj; akull.”

(111) 25976
(151) 12/12/2019
(181) 18/03/2029
(210) KS/M/ 2019/279
(732) JT International SA Rue KazemRadjavi 8, 1202 Geneva, CH
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) PLOOM

(511) 11 “Aparatë për ngrohjen e duhanit dhe produktet e duhanit; apartë për ngrohjen e
lëngjeve; aparatë për gjenerimin e ajrit.”
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) 25474
(151) 11/10/2019
(181) 18/03/2029
(210) KS/M/ 2019/280
(732) DSQUARED2 TM S.A. 18, RUE DE
L’EAU L-1449, LUXEMBOURG, LU
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) DSQUARED2

(511) 3 Kozmetikë; parfuma; makijazh; deodorant dhe antiperspirant personal; vajra
esenciale për përdorim personal; sapune; vajra për banjo; shkuma për banjo; krema për
banjo; sapune dushi; krema për rrojë; krema bukurije; krema zhdukëse; losione për lëkurë;
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losione bronzantë për lëkurë; losione për pas rroje; losione për flokë; qumësht trupi; vajra
për dalje në diell; qumësht për dalje në diell; facoleta të mbushura me losione kozmetike;
lapsa për vetulla; lapsa vijëzues për sy; maskara; pluhur për fytyrë; buzëkuq; qumësht për
pastrim; preparate për kujdes ndaj flokut; shampona; ngjyrë këna; kremë për flokë; sprej
për flokë; ngjyrë për thonjë; takëme kozmetike; temjan.
9 Syze, syze dielli, lenta dhe korniza për to, lenta kontakti, këllëfë për syze dhe syze
dioptrie, zingjirë dhe kordonë (spango) për gjyzlykë dhe syze, pjesë dhe artikuj për gjitha
mallrat e përmendura; mbështjellëse për pllejerë portativ multimedial; mbështjellëse për
telefona mobil; mbështjellëse për DVD; mbështjellëse për CD; mbështjellëse për kabllo
kompjuteri; mbështjellëse për agjenda elektronike; mbështjellëse për kamera fotografike
dhe mbështjellëse për filma të kamerave; telefona celularë; smartfona; pajisje të
komunikimit pa tela që përfshijnë funksionin e telekomunikimit për të mundësuar
transmetimin e tekstit, të dhënave, materialit audio, imazheve dhe video materalit; sensorë
që mund të vishen për qëllime të trajnimit dhe fitnesit fizik personal për qëllime të
grumbullimit të të dhënave biometrike dhe që poashtu përfshijnë monitorë dhe ekrane e që
shiten si njësi; ora të mençura; përcjellës aktiviteti që mund të vishen; pedometër (matës të
hapave); memorie USB.
14 Ora dore dhe ora muri; kronografë dhe kronometër; vathë; unaza; qafore; byzylykë;
gjilpëra zbukurimi të bëra nga metali i çmuar; zbukurime këpucësh nga metali i çmuar; kuti
nga metali i çmuar; karfica; karfica për kravata; mansheta; rripa për orë dore; shirita për orë
dore; stoli të çmuara; tregues kohe që kryesisht përbëhen nga ora dore që përfshijnë softuer
për dërgimin dhe pranimin e të dhënave që përdoren për të përcjellur aktivitetin personal të
fitnesit; byzylykë, unaza apo qafore që përfshijnë në vete softuer për dërgimin dhe pranimin
e të dhënave që përdoren për të përcjellur aktivitetin personal të fitnesit.
18 Çanta dore; çanta udhëtimi; çanta dokumentesh, çanta lëkure për dokumente; mbajtëse
lëkure për kredit kartela; kuleta; valixhe lëkure për dokumente; këllëfe për çelsa nga lëkura
dhe gëzofi; çantë dore femrash; valixhe; çanta kozmetike që shiten të zbrazta; çanta për
palestër; çanta për mbrëmje apo për krah për femra; çanta pazari nga lëkura; çanta shkolle;
çanta të veshjeve për udhëtime; çanta për bartjen e kostumeve gjatë udhëtimit; çanta
këpucësh për udhëtime; çanta për plazh; çanta për pelena; çanta shpine; çanta bostoni;
bagazh për udhëtim; çantë kampimi; çanta për një natë; bagazhe të mbartura; çantë thesi;
çanta për opera; çanta për kozmetikë (jo të pajisura); lëkura kafshësh; këllëfe dhe kuti nga
lëkura; çanta të bëra nga lëkura për qëllime paketimi; shirita lëkure; ombrella; rripa lëkure;
takëme kuajsh.
25 Pallto; xhaketa; pantollona; funda; jelekë; mushama; pardesy; rrip; shirita për veshje;
kostume; xhaketë; xhempera; xhinse; fustane; mantela; gëzofe me kapuça; këmisha;
fanella; pulovër; veshje të brendshme; mantela për banjo; kostume për banjo; kostume noti;
robdëshambër; shalla supesh; pëlhurë si shallë për qafë; shalla; kravata; kravata flutur;
jelekë trikotazhi; polo këmisha; komplete për trup; shorce; fustane për dasma; çorapë gete;
çorapë; këpucë; papuqe; galloshe për këpucë; galoshe; nallane druri; shuall për këpucë;
pjesë të sipërme të këpucëve; qizme; qizme skijimi; qizme për borë; gjysëm qizme;
sandale; sandale për banjo; dorëza; dorëza pa gishta; kapela dhe kasketa; streha kasketash
(veshje për kokë).
35 Bashkimin dhe shoqërimin e qëllimeve për përfitimin e të tjerëve të kozmetikës;
parfumave; makijazhit; deodorantëve dhe antiperspirantëve personal; vajrave esenciale për
përdorim personal; sapuneve; vajrave për banjo; shkumave për banjo; kremave për banjo;
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sapuneve të dushit; kremave për rrojë; kremave të bukurisë; kremave zhdukëse; losioneve
për lëkurë; losioneve bronzantë për lëkurë; losioneve për pas rroje; losioneve për flokë;
qumështeve të trupit; vajrave për dalje në diell; qumështëve për dalje në diell; facoletave të
mbushura me losione kozmetike; lapsave për vetulla; lapsave vijëzues për sy; maskaras;
pluhurit për fytyrë; buzëkuqit; qumështit për pastrim; preparateve për kujdes ndaj flokut;
shamponave; ngjyrës këna; kremëve për flokë; sprejit për flokë; ngjyrës për thonjë;
takëmeve kozmetike; temjanit; bashkimin dhe shoqërimit e qëllimit për përfitimin e tjerëve
të syzeve, syzeve të diellit, lentave dhe kornizave për to, lentave të kontaktit, këllëfëve për
syze dhe syze dioptrie, zingjirëve dhe kordonëve (spango) për gjyzlykë dhe syze, pjesëve
dhe artikujve për gjitha mallrat e përmendura; mbështjellësve për pllejerë portativ
multimedial; mbështjellësve për telefona mobil; mbështjellësve për DVD; mbështjellësve
për CD; mbështjellësve për kabllo kompjuteri; mbështjellësve për agjenda elektronike;
mbështjellësve për kamera fotografike dhe mbështjellësve për filma të kamerave;
telefonave celularë; smartfonave; pajisjeve të komunikimit pa tela që përfshijnë funksionin
e telekomunikimit për të mundësuar transmetimin e tekstit, të dhënave, materialit audio,
imazheve dhe video materalit; sensorëve që mund të vishen për qëllime të trajnimit dhe
fitnesit fizik personal për qëllime të grumbullimit të të dhënave biometrike dhe që poashtu
përfshijnë monitorë dhe ekrane e që shiten si njësi; orave të mençura; përcjellësve të
aktivitetit që mund të vishen; pedometrëve; bashkimin dhe shoqërimit e qëllimit për
përfitimin e tjerëve të orave të dorës dhe orave të murit; kronografëve dhe kronometrave;
vathëve; unazave; qaforeve; byzylykëve; gjilpërava të zbukurimit të bëra nga metali i
çmuar; zbukurimeve të këpucëve nga metali i çmuar; kutive nga metali i çmuar; karficave;
karficave për kravata; manshetave; rripave për orë dore; shiritave për orë dore; stolive të
çmuara; treguesve të kohës që kryesisht përbëhen nga ora dore që përfshijnë softuer për
dërgimin dhe pranimin e të dhënave që përdoren për të përcjellur aktivitetin personal të
fitnesit; byzylykëve, unazave apo qaforeve që përfshijnë në vete softuer për dërgimin dhe
pranimin e të dhënave që përdoren për të përcjellur aktivitetin personal të fitnesit;
bashkimin dhe shoqërimit e qëllimit për përfitimin e tjerëve të çantave të dorës; çantave të
udhëtimit; çantave për dokumente, çantave të lëkurës për dokumente; mbajtësve të lëkurës
për kredit kartela; kuletave; valixheve të lëkurës për dokumente; këllëfëve për çelsa nga
lëkura dhe gëzofi; çantave dore femrash; valixheve; çantave kozmetike që shiten të zbrazta;
çantave për palestër; çantave për mbrëmje apo për krah për femra; çantave të pazarit nga
lëkura; çantave të shkollës; çantave të veshjeve për udhëtime; çantave për bartjen e
kostumeve gjatë udhëtimit; çantave të këpucëve për udhëtime; çantave për plazh; çantave
për pelena; çantave të shpines; çantave bostoni; bagazheve për udhëtim; çantave kampimi;
çantave për një natë; bagazheve të mbartura; çantave thesi; çantave për opera; çantave për
kozmetikë (jo të pajisura); lëkurat e kafshëve; këllëfëve dhe kutive nga lëkura; çantave të
bëra nga lëkura për qëllime paketimi; shiritave të lëkurës; ombrellave; rripave të lëkurës;
takëmëve për kuaj; bashkimin dhe shoqërimit e qëllimit për përfitimin e tjerëve të palltove;
xhaketave; pantollonave; fundave; jelekëve; mushamave; pardesyve; rripave; shiritave për
veshje; kostumeve; xhaketave; xhemperave; xhinseve; fustaneve; mantelave; gëzofeve me
kapuça; këmishave; fanellave; pulovërave; veshjeve të brendshme; mantelave për banjo;
kostumeve për banjo; kostumeve për not; robdëshambërve; shallave supesh; pëlhurës si
shallë për qafë; shallave; kravatave; kravatave flutur; jelekëve të trikotazhit; polo
këmishave; kompleteve për trup; shorceve; fustaneve për dasma; çorapëve gete; çorapëve;
këpucëve; papuqeve; gallosheve për këpucë; galosheve; nallaneve të drurit; shualleve për
531

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

këpucë; pjesëve të sipërme të këpucëve; qizmeve; qizmeve të skijimit; qizmeve për borë;
gjysëm qizmeve; sandaleve; sandaleve për banjo; dorëzave; dorëzave pa gishta; kapelave
dhe kasketave; strehave kasketash (veshje për kokë); prezentime komerciale të mallrave për
qëllime promovimi (pajisjet) dhe bashkimin e gjitha të përmendurave (duke përjashtuar
transportimin e tyre), për të u mundësuar konsumatorëve që në mënyrë të përshtatshme të i
shohin dhe blejnë ato mallra.

(111) 25469
(151) 11/10/2019
(181) 18/03/2029
(210) KS/M/ 2019/281
(732) DSQUARED2 TM S.A. 18, RUE DE
L’EAU L-1449, LUXEMBOURG, LU
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) DSQ

(511) 18 Çanta dore; çanta udhëtimi; çanta dokumentesh, çanta lëkure për dokumente;
mbajtëse lëkure për kredit kartela; kuleta; valixhe lëkure për dokumente; këllëfe për çelsa
nga lëkura dhe gëzofi; çantë dore femrash; valixhe; çanta kozmetike që shiten të zbrazta;
çanta për palestër; çanta për mbrëmje apo për krah për femra; çanta pazari nga lëkura; çanta
shkolle; çanta të veshjeve për udhëtime; çanta për bartjen e kostumeve gjatë udhëtimit;
çanta këpucësh për udhëtime; çanta për plazh; çanta për pelena; çanta shpine; çanta bostoni;
bagazh për udhëtim; çantë kampimi; çanta për një natë; bagazhe të mbartura; çantë thesi;
çanta për opera; çanta për kozmetikë (jo të pajisura); lëkura kafshësh; këllëfe dhe kuti nga
lëkura; çanta të bëra nga lëkura për qëllime paketimi; shirita lëkure; ombrella; rripa lëkure;
takëme kuajsh.
25 Pallto; xhaketa; pantollona; funda; jelekë; mushama; pardesy; rrip; shirita për veshje;
kostume; xhaketë; xhempera; xhinse; fustane; mantela; gëzofe me kapuça; këmisha;
fanella; pulovër; veshje të brendshme; mantela për banjo; kostume për banjo; kostume noti;
robdëshambër; shalla supesh; pëlhurë si shallë për qafë; shalla; kravata; kravata flutur;
jelekë trikotazhi; polo këmisha; komplete për trup; shorce; fustane për dasma; çorapë gete;
çorapë; këpucë; papuqe; galloshe për këpucë; galoshe; nallane druri; shuall për këpucë;
pjesë të sipërme të këpucëve; qizme; qizme skijimi; qizme për borë; gjysëm qizme;
sandale; sandale për banjo; dorëza; dorëza pa gishta; kapela dhe kasketa; streha kasketash
(veshje për kokë).
35 Bashkimin dhe shoqërimin e qëllimeve për përfitimin e të tjerëve të kozmetikës;
parfumave; makijazhit; deodorantëve dhe antiperspirantëve personal; vajrave esenciale për
përdorim personal; sapuneve; vajrave për banjo; shkumave për banjo; kremave për banjo;
sapuneve të dushit; kremave për rrojë; kremave të bukurisë; kremave zhdukëse; losioneve
për lëkurë; losioneve bronzantë për lëkurë; losioneve për pas rroje; losioneve për flokë;
qumështeve të trupit; vajrave për dalje në diell; qumështëve për dalje në diell; facoletave të
mbushura me losione kozmetike; lapsave për vetulla; lapsave vijëzues për sy; maskaras;
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pluhurit për fytyrë; buzëkuqit; qumështit për pastrim; preparateve për kujdes ndaj flokut;
shamponave; ngjyrës këna; kremëve për flokë; sprejit për flokë; ngjyrës për thonjë;
takëmeve kozmetike; temjanit; bashkimin dhe shoqërimit e qëllimit për përfitimin e tjerëve
të syzeve, syzeve të diellit, lentave dhe kornizave për to, lentave të kontaktit, këllëfëve për
syze dhe syze dioptrie, zingjirëve dhe kordonëve (spango) për gjyzlykë dhe syze, pjesëve
dhe artikujve për gjitha mallrat e përmendura; mbështjellësve për pllejerë portativ
multimedial; mbështjellësve për telefona mobil; mbështjellësve për DVD; mbështjellësve
për CD; mbështjellësve për kabllo kompjuteri; mbështjellësve për agjenda elektronike;
mbështjellësve për kamera fotografike dhe mbështjellësve për filma të kamerave;
telefonave celularë; smartfonave; pajisjeve të komunikimit pa tela që përfshijnë funksionin
e telekomunikimit për të mundësuar transmetimin e tekstit, të dhënave, materialit audio,
imazheve dhe video materalit; sensorëve që mund të vishen për qëllime të trajnimit dhe
fitnesit fizik personal për qëllime të grumbullimit të të dhënave biometrike dhe që poashtu
përfshijnë monitorë dhe ekrane e që shiten si njësi; orave të mençura; përcjellësve të
aktivitetit që mund të vishen; pedometrëve; bashkimin dhe shoqërimit e qëllimit për
përfitimin e tjerëve të orave të dorës dhe orave të murit; kronografëve dhe kronometrave;
vathëve; unazave; qaforeve; byzylykëve; gjilpërava të zbukurimit të bëra nga metali i
çmuar; zbukurimeve të këpucëve nga metali i çmuar; kutive nga metali i çmuar; karficave;
karficave për kravata; manshetave; rripave për orë dore; shiritave për orë dore; stolive të
çmuara; treguesve të kohës që kryesisht përbëhen nga ora dore që përfshijnë softuer për
dërgimin dhe pranimin e të dhënave që përdoren për të përcjellur aktivitetin personal të
fitnesit; byzylykëve, unazave apo qaforeve që përfshijnë në vete softuer për dërgimin dhe
pranimin e të dhënave që përdoren për të përcjellur aktivitetin personal të fitnesit;
bashkimin dhe shoqërimit e qëllimit për përfitimin e tjerëve të çantave të dorës; çantave të
udhëtimit; çantave për dokumente, çantave të lëkurës për dokumente; mbajtësve të lëkurës
për kredit kartela; kuletave; valixheve të lëkurës për dokumente; këllëfëve për çelsa nga
lëkura dhe gëzofi; çantave dore femrash; valixheve; çantave kozmetike që shiten të zbrazta;
çantave për palestër; çantave për mbrëmje apo për krah për femra; çantave të pazarit nga
lëkura; çantave të shkollës; çantave të veshjeve për udhëtime; çantave për bartjen e
kostumeve gjatë udhëtimit; çantave të këpucëve për udhëtime; çantave për plazh; çantave
për pelena; çantave të shpines; çantave bostoni; bagazheve për udhëtim; çantave kampimi;
çantave për një natë; bagazheve të mbartura; çantave thesi; çantave për opera; çantave për
kozmetikë (jo të pajisura); lëkurat e kafshëve; këllëfëve dhe kutive nga lëkura; çantave të
bëra nga lëkura për qëllime paketimi; shiritave të lëkurës; ombrellave; rripave të lëkurës;
takëmëve për kuaj; bashkimin dhe shoqërimit e qëllimit për përfitimin e tjerëve të palltove;
xhaketave; pantollonave; fundave; jelekëve; mushamave; pardesyve; rripave; shiritave për
veshje; kostumeve; xhaketave; xhemperave; xhinseve; fustaneve; mantelave; gëzofeve me
kapuça; këmishave; fanellave; pulovërave; veshjeve të brendshme; mantelave për banjo;
kostumeve për banjo; kostumeve për not; robdëshambërve; shallave supesh; pëlhurës si
shallë për qafë; shallave; kravatave; kravatave flutur; jelekëve të trikotazhit; polo
këmishave; kompleteve për trup; shorceve; fustaneve për dasma; çorapëve gete; çorapëve;
këpucëve; papuqeve; gallosheve për këpucë; galosheve; nallaneve të drurit; shualleve për
këpucë; pjesëve të sipërme të këpucëve; qizmeve; qizmeve të skijimit; qizmeve për borë;
gjysëm qizmeve; sandaleve; sandaleve për banjo; dorëzave; dorëzave pa gishta; kapelave
dhe kasketave; strehave kasketash (veshje për kokë); prezentime komerciale të mallrave për
qëllime promovimi (pajisjet) dhe bashkimin e gjitha të përmendurave (duke përjashtuar
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transportimin e tyre), për të u mundësuar konsumatorëve që në mënyrë të përshtatshme të i
shohin dhe blejnë ato mallra.

(111) 26044
(151) 13/01/2020
(181) 19/03/2029
(210) KS/M/ 2019/283
(591) zeze
(732) Astrit Bekaj Rruga Tirana , Lakrishte
numer 42 Prishtine, KS
(740) Arijetë Bekaj Rruga Tirana nr 42 ,
Lakrishtë

(540)

(511) 6 Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali;
ndërtime të transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll
joelektik dhe tela prej metali të zakonshëm; hekurishte, copëra të vogla prej metali; tuba
prej metali të madhësive të ndryshme; kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm të
papërfshira në klasa të tjera; minerale.
9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë,
optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për shpëtimin e jetës dhe për
mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, transformimin,
grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi
ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash magnetike, disqe
regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që vihen në punë me
monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të
dhëna; aparate për të fikur zjarrin.

(111) 26064
(151) 15/01/2020
(181) 19/03/2029
(210) KS/M/ 2019/284
(591) kaltert
(732) Astrit Bekaj Rruga Tirana , Lakrishte
numer 42 Prishtine, KS
(740) Arijetë Bekaj Rruga Tirana nr 42 ,
lakrishtë

(540)

(511) 4 Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; thithës pluhuri; përbërje lagëse dhe
ngjitëse; karburante (përfshirë vaj motori) dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndezje
7 Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (pëveç mjeteve të transportit tokësor);
komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të trasportit tokësor);
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vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh
11 Aoarate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim,ftohje, tharje, ventilim, furnizim
me ujë dhe qëllime sanitare.

(111) 26111
(540)
(151) 05/02/2020
(181) 19/03/2029
(210) KS/M/ 2019/285
(591) E Kuqe, E bardhë, E Verdhë, E kaftë,E
Zezë,E Kaltërt.
(732) New Co “MINEX” L.L.C Qendrim
Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS

(511) 29 Prodhime patatesh; brumë patatesh; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të
fërguara me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore, siç janë chips, flips, snacks, tortilla dhe
dinos (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave) me shije kikirik, domateje, spec djegës,
mish skare, pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me
shtojca ose të kripur, krokante (që kërcasin)
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli dhe
produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa; tharmi,
pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat(mëlmesat),erëzat,akulli.

(111) 26024
(151) 26/12/2019
(181) 19/03/2029
(210) KS/M/ 2019/286
(732) Teladoc Health, Inc. 2 Manhattanville
Road, Suite 203 Purchase, New York 10577,
US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) TELADOC HEALTH

(511) 9 Softuere të cilët mund të mirren (shkarkohen), përkatësisht, aplikacione për
softuere të cilat mund të përdoren lidhur me ofrimin e mbrojtjës shëndetësore, telemjekësia,
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kujdesi nga së largu, kujdesi shëndetësorë përmes shërbimeve virtuale; softuere të cilat
mund të mirren bazuar në intelegjencën artificiale për përdorimin në ofrimin e shërbimeve
të diagnostifikimit në mjekësi, rekomandimeve të shërimit, dhe kujdesit mjeksorë; softuere
të cilët mund të shkarkohen të cilët përmbajnë intelegjencë artificiale për përdorimin ne
lëminë e mjeksisë dhe kujdesit mjeksorë.
35 Shërbime të konsultimit lidhur me planifikimin e benefiteve për të punësuarit dhe
planeve për shëndetin dhe mirëqenien e të punësuarëve; shërbime të cilat kanë të bëjnë me
rekomandimet e mjekut; shërbime të cilat kanë të bejnë me referimin e pacientëve në
trajtim spitalor; shërbime të caktimit të ekzaminimeve mjeksore për të tjerët; menaxhimi i
qendrave telefonike mjeksore të cilat ofrojnë informacione shëndetësore dhe shërbime tjera
përmes internetit, telefoni dhe paisjeve tjera; shërbime të administrimit elektronik të
dokumentacionit mjeksor; ofrimi i shërbimeve të evidentimit të mjekëve dhe institucioneve
spitalore dhe evidentimi i planeve shëndetësore; shërbime të marketingut të mbrojtjës
shëndetësore.
42 Sigurimi i shërbimeve të ueb faqeve me softuer i cili nuk mund të mirret për përdorim
lidhur me ofrimin e mbrojtjës shëndetësore, telemjekësia, kujdesi nga së largu dhe kujdesi
shëndetësor përmes shërbimeve virtuale; sigurimi i shfrytëzimit të përkohshëm të softuerit i
cili nuk mund të mirret për pacienta dhe ofruesit e shërbimeve shëndetësore për përdorim
në lëminë e bashkëpunimit, mbikqyrja, administrimi, përcjellja dhe komunikimi lidhur me
mbrojtjën shëndetësore, shërbime të kujdesit të trupit, relaksimit, etj.(Wellness), ushqimit,
mënyrën e të jetuarit dhe shërimit të sëmundjeve; ofrimi i përkohëshem i shërbimeve për
shfrytëzimin e softuerit i cili nuk mund të mirret për automatizimin dhe sigurimin e
shërbimeve mjekësore; ofrimi drejt për se drejti (online) i shërbimeve përmes aplikimit në
internet e cila shfrytëzuesve ju mundëson të kenë qasje në shërbime telemjeksore duke
shfrytëzuar intelegjencën artificiale për caktimin e diagnozave (diagnostifikimin) dhe
ofrimin e kujdesit mjeksorë; shërbimet e softuerit si shërbime (SAAS) të cilat i përmbanë
softueri për përdorim në analizimin e të dhënave shëndetësore; shërbimet e aplikimit të cilat
i përmbanë softueri për përdorim nga ana e parapaguesëve shëndetësor, ofruesit të
shërbimeve, punëdhenësit dhe bartësit e të dhënave financiare dhe shëndetësore për qëllime
analitike; shërbime të softuerit si shërbime të (SAAS) të cilat i përmbanë softueri për
përdorim në magazinimin e të dhënave, minierave, përcjellja dhe administrimi i shënimeve
shëndetësore elektronike dhe analizave të informacioneve shëndetësore dhe mjeksore të
cilat përdoren nga ana e parapaguesëve shëndetësorë, ofruesve të shërbimeve,
punëdhënësve dhe bartëseve; ofrimi i shërbimeve të softuerit –si-shërbime (SAAS) për
ofruesit e shërbimeve shëndetësore për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e informatave lidhur me
pacientët dhe dokumentacionin mjekësor, ofrimi i shërbimeve telemjekësore, mbrojtjen
shëndetësore dhe shërbime të mbrojtjës virtuale, për mbledhje, administrim dhe regjistrim
te informacioneve lidhur me kërkesat për administrimin dhe paraqitjen e informacioneve
lidhur me kërkesat për dorëzimin e sigurimeve dhe kontrollin e përfitimeve
44 Shërbime mjekësore, përkatësisht ofrimi i shërbimeve mjekësore dhe këshillimin
përmes telefonit dhe internetit dhe përmes kompjuterëve personal, telefonave të mençur,
tabloitëve, pajisjeve mobile dhe nga lartësia (pa kabëll) dhe pajisjeve tjera
telekomunikuese; ofrimi i shërbimeve të mbrojtjës shëndetësore, telemjekësore, kujdesi nga
se largu dhe mbrojtjës shëndetësore virtuale; sigurimi i ueb faqeve për informacione
shëndetësore dhe mjekësore dhe informacione për ushqimin dhe shërbime të kujdesit të
trupit, relaksimit, etj. (Wellness); ofrimi i shërbimeve të shendetit mental dhe shërbimet e
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këshillimit; ofrimi i shërbimeve profesionale dhe shërbimeve mjekësore të një mendimit
tjetër; ofrimi i shërbimeve të diagnostifikimit mjekësor; ofrimi i shërbimeve të
administrimit të kujdesit konstant; ruajtja dhe mirëmbajtja e të dhënave personale dhe
dosjeve për historikun mjekësorë të shfrytëzuesve.

(111) 26032
(151) 27/12/2019
(181) 19/03/2029
(210) KS/M/ 2019/287
(732) Teladoc Health, Inc. 2 Manhattanville
Road, Suite 203 Purchase, New York 10577,
US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 9 Softuere të cilët mund të mirren (shkarkohen), përkatësisht, aplikacione për
softuere të cilat mund të përdoren lidhur me ofrimin e mbrojtjës shëndetësore, telemjekësia,
kujdesi nga së largu, kujdesi shëndetësorë përmes shërbimeve virtuale; softuere të cilat
mund të mirren bazuar në intelegjencën artificiale për përdorimin në ofrimin e shërbimeve
të diagnostifikimit në mjekësi, rekomandimeve të shërimit, dhe kujdesit mjeksorë; softuere
të cilët mund të shkarkohen të cilët përmbajnë intelegjencë artificiale për përdorimin ne
lëminë e mjeksisë dhe kujdesit mjeksorë.
35 Shërbime të konsultimit lidhur me planifikimin e benefiteve për të punësuarit dhe
planeve për shëndetin dhe mirëqenien e të punësuarëve; shërbime të cilat kanë të bëjnë me
rekomandimet e mjekut; shërbime të cilat kanë të bejnë me referimin e pacientëve në
trajtim spitalor; shërbime të caktimit të ekzaminimeve mjeksore për të tjerët; menaxhimi i
qendrave telefonike mjeksore të cilat ofrojnë informacione shëndetësore dhe shërbime tjera
përmes internetit, telefoni dhe paisjeve tjera; shërbime të administrimit elektronik të
dokumentacionit mjeksor; ofrimi i shërbimeve të evidentimit të mjekëve dhe institucioneve
spitalore dhe evidentimi i planeve shëndetsore; shërbime të marketingut të mbrojtjës
shëndetsore.
42 Sigurimi i shërbimeve të ueb faqeve me softuer i cili nuk mund të mirret për përdorim
lidhur me ofrimin e mbrojtjës shëndetsore, telemjekësia, kujdesi nga së largu dhe kujdesi
shëndetsor përmes shërbimeve virtuale; sigurimi i shfrytëzimit të përkohshëm të softuerit i
cili nuk mund të mirret për pacienta dhe ofruesit e shërbimeve shëndetsore për përdorim në
lëminë e bashkëpunimit, mbikqyrja, administrimi, përcjellja dhe komunikimi lidhur me
mbrojtjën shëndetsore, shërbime të kujdesit të trupit, relaksimit, etj. (Wellness), ushqimit,
mënyrën e të jetuarit dhe shërimit të sëmundjeve; ofrimi i përkohëshem i shërbimeve për
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shfrytëzimin e softuerit i cili nuk mund të mirret për automatizimin dhe sigurimin e
shërbimeve mjekësore; ofrimi drejt për se drejti (online) i shërbimeve përmes aplikimit në
internet e cila shfrytëzuesve ju mundëson të kenë qasje në shërbime telemjeksore duke
shfrytëzuar intelegjencën artificiale për caktimin e diagnozave (diagnostifikimin) dhe
ofrimin e kujdesit mjeksorë; shërbimet e softuerit si shërbime (SAAS) të cilat i përmbanë
softueri për përdorim në analizimin e të dhënave shëndetësore; shërbimet e aplikimit të cilat
i përmbanë softueri për përdorim nga ana e parapaguesëve shëndetësor, ofruesit të
shërbimeve, punëdhenësit dhe bartësit e të dhënave financiare dhe shëndetësore për qëllime
analitike; shërbime të softuerit si shërbime të (SAAS) të cilat i përmbanë softueri për
përdorim në magazinimin e të dhënave, minierave, përcjellja dhe administrimi i shënimeve
shëndetësore elektronike dhe analizave të informacioneve shëndetësore dhe mjeksore të
cilat përdoren nga ana e parapaguesëve shëndetësorë, ofruesve të shërbimeve,
punëdhënësve dhe bartëseve; ofrimi i shërbimeve të softuerit –si-shërbime (SAAS) për
ofruesit e shërbimeve shëndetësore për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e informatave lidhur me
pacientët dhe dokumentacionin mjekësor, ofrimi i shërbimeve telemjekësore, mbrojtjen
shëndetësore dhe shërbime të mbrojtjës virtuale, për mbledhje, administrim dhe regjistrim
te informacioneve lidhur me kërkesat për administrimin dhe paraqitjen e informacioneve
lidhur me kërkesat për dorëzimin e sigurimeve dhe kontrollin e përfitimeve
44 Shërbime mjekësore, përkatësisht ofrimi i shërbimeve mjekësore dhe këshillimin
përmes telefonit dhe internetit dhe përmes kompjuterëve personal, telefonave të mençur,
tabloitëve, pajisjeve mobile dhe nga lartësia (pa kabëll) dhe pajisjeve tjera
telekomunikuese; ofrimi i shërbimeve të mbrojtjës shëndetësore, telemjekësore, kujdesi nga
se largu dhe mbrojtjës shëndetësore virtuale; sigurimi i ueb faqeve për informacione
shëndetësore dhe mjekësore dhe informacione për ushqimin dhe shërbime të kujdesit të
trupit, relaksimit, etj. (Wellness); ofrimi i shërbimeve të shendetit mental dhe shërbimet e
këshillimit; ofrimi i shërbimeve profesionale dhe shërbimeve mjekësore të një mendimit
tjetër; ofrimi i shërbimeve të diagnostifikimit mjekësor; ofrimi i shërbimeve të
administrimit të kujdesit konstant; ruajtja dhe mirëmbajtja e të dhënave personale dhe
dosjeve për historikun mjekësorë të shfrytëzuesve.

(111) 25959
(151) 05/12/2019
(181) 19/03/2029
(210) KS/M/ 2019/293
(300) 2018-123031 28/09/2018 JP
(732) Dynabook Inc. 6-15, Toyosu 5-Chome
Koto-ku, Tokyo 135-8505, JP
(740) Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C"
Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë
Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5,
Prishtinë

(540) Dynabook

(511) 9 AC adaptuesit; makina dhe aparate për distribuim dhe kontrollë të rrymës; bateri
të cilat mbushen;bateri dhe çelia; komplete baterive për kompjuterë; inçizues të ngjarjeve;
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kamera digjitale; paisje për radio transmetim pa tel; makina dhe aparate telekomunikuese;
pjesë dhe aksesorë për makina dhe aparate telekomunikuese; telefona mobil; smartphonë
(telefona të mençur); mbushës të baterive për telefona mobil dhe telefona të mençur; pjesë
dhe aksesorë për telefona mobil dhe tefona të mençur; mbulesa dhe qeska për telefona
mobil dhe telefona të mençur; adapterë për rrjeta kompjuterike, sviçerë, ruterë dhe haba;
TV tjunera për kompjuterë; asistent (ndihmës) personal digjital (PDA); syza të mençura;
kompjuter të cilët ndahen; kompjuter portativ; kompjuter personal; server kompjuterik;
makina tjera elektronike; softver i sigurisë kompjuterike (i shkarkuarshëm/ i inçizuar);
softver për managjimin e sistemeve kompjuterike (i shkarkueshëm nga interneti/ i inçizuar);
softver kompjuterik për klodim (cloud computing software) (i shkarkueshëm/ i inçizuar);
softver tjetër kompjuterik ( i shkarkueshëm/ i inçizuar); njësi displeji për komjuterë;
tastatura për kompjuter; minjë (mice) për kompjuterë; lapsi digjitizer; stilusë për
kompjuterë; njësi replikuese të portave; pllaka memorike për kompjuterë; pjesë periferike
dhe paisje kompjuterike; fajla imazhesh, video fajla, fajla filmash të cilët shkarkohen nga
interneti; publikime elektronike.
35 Sigurimi i informatave lidhur me shitjet komerciale; ndërmjetësimi nëpërmjet internetit
në shitje rrugëve postare; ofrimi i informatave të cilat lidhen me shitjen komerciale
nëpërmjet internetit apo postës elektronike; ofrimi i informatave dhe përcjellja e
konsultimeve në lidhje me novitetet në lëminë e teknologjive informative; sherbime të
shitjes me pakicë dhe sherbime të shitjes me shumicë në lidhje me makina dhe aparate
elektrike; administrim të fajlave kompjuterik; administrim i kompjuterizuar i bazave të të
dhënave; kompajlimi dhe sistemimi i informatave në baza kompjuterike të të dhënave.
37 Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i hardverit kompjuterik; riparimi ose mirembajtja e
makinave dhe aparateve elektronike; riparimi dhe mirëmbajtja e makinave dhe aparateve
telekomunikuese.
40 Grumbullimi, sortimi, riciklimi dhe asgjësimi i mbeturinave dhe plehrave.

(111) 25960
(151) 05/12/2019
(181) 19/03/2029
(210) KS/M/ 2019/294
(300) 2018-123032 28/09/2018 JP
(732) Dynabook Inc. 6-15, Toyosu 5-Chome
Koto-ku, Tokyo 135-8505, JP
(740) Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C"
Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë
Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5,
Prishtinë

(540)

(511) 9 AC adaptuesit; makina dhe aparate për distribuim dhe kontrollë të rrymës; bateri
të cilat mbushen;bateri dhe çelia; komplete baterive për kompjuterë; inçizues të ngjarjeve;
kamera digjitale; paisje për radio transmetim pa tel; makina dhe aparate telekomunikuese;
pjesë dhe aksesorë për makina dhe aparate telekomunikuese; telefona mobil; smartphonë
(telefona të mençur); mbushës të baterive për telefona mobil dhe telefona të mençur; pjesë
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dhe aksesorë për telefona mobil dhe tefona të mençur; mbulesa dhe qeska për telefona
mobil dhe telefona të mençur; adapterë për rrjeta kompjuterike, sviçerë, ruterë dhe haba;
TV tjunera për kompjuterë; asistent (ndihmës) personal digjital (PDA); syza të mençura;
kompjuter të cilët ndahen; kompjuter portativ; kompjuter personal; server kompjuterik;
makina tjera elektronike; softver i sigurisë kompjuterike (i shkarkuarshëm/ i inçizuar);
softver për managjimin e sistemeve kompjuterike (i shkarkueshëm nga interneti/ i inçizuar);
softver kompjuterik për klodim (cloud computing software) (i shkarkueshëm/ i inçizuar);
softver tjetër kompjuterik (i shkarkueshëm/ i inçizuar); njësi displeji për komjuterë;
tastatura për kompjuter; minjë (mice) për kompjuterë; lapsi digjitizer; stilusë për
kompjuterë; njësi replikuese të portave; pllaka memorike për kompjuterë; pjesë periferike
dhe paisje kompjuterike; fajla imazhesh, video fajla, fajla filmash të cilët shkarkohen nga
interneti; publikime elektronike.
35 Sigurimi i informatave lidhur me shitjet komerciale; ndërmjetësimi nëpërmjet internetit
në shitje rrugëve postare; ofrimi i informatave të cilat lidhen me shitjen komerciale
nëpërmjet internetit apo postës elektronike; ofrimi i informatave dhe përcjellja e
konsultimeve në lidhje me novitetet në lëminë e teknologjive informative; sherbime të
shitjes me pakicë dhe sherbime të shitjes me shumicë në lidhje me makina dhe aparate
elektrike; administrim të fajlave kompjuterik; administrim i kompjuterizuar i bazave të të
dhënave; kompajlimi dhe sistemimi i informatave në baza kompjuterike të të dhënave.
37 Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i hardverit kompjuterik; riparimi ose mirembajtja e
makinave dhe aparateve elektronike; riparimi dhe mirëmbajtja e makinave dhe aparateve
telekomunikuese.
40 Grumbullimi, sortimi, riciklimi dhe asgjësimi i mbeturinave dhe plehrave.

(111) 25970
(151) 11/12/2019
(181) 19/03/2029
(210) KS/M/ 2019/295
(732) STADA Arzneimittel AG Stadastraße
2 – 18 61118 Bad Vilbel Germany, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) IBUDOLOR

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorimin në lavanderi; pastrim,
lustrim, preparate abrazive dhe fërkuese ; sapun; parfume, vajra esenciale, kozmetikë,
losion për flokë; pastat e dhëmbëve; të gjitha mallrat e lartpërmendur me përjashtim të
preparateve për kujdes dentare mjekësore dhe kujdesit oral
5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore;
substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për bebe; leukoplast,
materiale për fashim; materiale për mbushjen dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese;
preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicidet; të gjitha mallrat e
lartpërmendur me përjashtim të preparateve për kujdese dentare mjekësore dhe kujdesit
oral.
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(111) 26088
(151) 28/01/2020
(181) 19/03/2029
(210) KS/M/ 2019/296
(732) Ruzhdi Haxhijaha Bodrumi i Vjeter
Sh.p.k. Rr. Gezim Hamza, Rahovec, KS
(740) Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë
Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1,
Prishtinë

(540) BODRUMI I VJETER

(511) 32 Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joaloolike; pije dhe
lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve
33 Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës), verëra.

(111) 26073
(151) 22/01/2020
(181) 19/03/2029
(210) KS/M/ 2019/301
(591) E VERDHË, E ZEZË, E KUQE, E
PORTOKALLËR
(732) Ruzhdi Haxhijaha Bodrumi i Vjeter
Sh.p.k. Rr. Gezim Hamza, Rahovec, KS
(740) Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë
Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1,
Prishtinë

(540)

(511) 32 Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joaloolike; pije dhe
lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve
33 Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës), verëra.

541

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(111) 26074
(151) 22/01/2020
(181) 19/03/2029
(210) KS/M/ 2019/302
(591) E KUQE, E VERDHË, E ZEZË
(732) Ruzhdi Haxhijaha Bodrumi i Vjeter
Sh.p.k. Rr. Gezim Hamza, Rahovec, KS
(740) Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë
Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1,
Prishtinë

(540)

(511) 32 Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joaloolike; pije dhe
lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve
33 Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës), verëra.

(111) 26087
(151) 28/01/2020
(181) 19/03/2029
(210) KS/M/ 2019/303
(591) E VERDHË, E ZEZË,
(732) Ruzhdi Haxhijaha Bodrumi i Vjeter
Sh.p.k. Rr. Gezim Hamza, Rahovec, KS
(740) Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë
Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1,
Prishtinë

(540)

(511) 32 Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joaloolike; pije dhe
lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve
33 Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës), verëra.

(111) 25965
(151) 06/12/2019
(181) 19/03/2029
(210) KS/M/ 2019/304
(732) Christian Louboutin 1, rue Volney, F75002 Paris,, FR
(740) Trim Gjota - ADAS Counsel Kosovo
LLC Rr. “Agim Ramadani” A1 nr. 5, 10000

(540)
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Prishtinë
(511) 18 Lëkurë dhe imitime prej lëkurë, dhe mallra të bërë prej këtyre materialeve që nuk
përfshihen në klasa të tjera; baule dhe ҫanta udhëtimi; ҫanta dore; portofolë; ҫanta grash pa
rrip; çanta të mëdha me dy bishta; ҫanta (në formë këllëfi, qesesh) prej lëkure; ҫanta shpine;
rripa (lëkure për në shpatull); çanta për libra dhe dokumenta; kuti prej lëkure ose lëkure
artificiale prej materiali fibroz; kuleta; ҫanta për psonisje; ҫanta për të mbajtur gjëra të
ndryshme.
25 Veshje për këmbë, rripa

(111) 25940
(151) 03/12/2019
(181) 20/03/2029
(210) KS/M/ 2019/305
(732) Fresh Nuts GmbH Pinkertweg 10
22113 Hamburg, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Kerem

(511) 29 Mish,peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të
konservuara, ngrira, thara dhe ziera; xhelatinë, gjem, kompot; vezë; qumësht, djath, gjalpë,
jogurt dhe produkte tjera të qumështit; vaj dhe yndyrë për ushqim; fara të lulediellit të
fërguara dhe kriposura; leblebija të fërguara (verdha); leblebija të fërguara të bardha;
leblebija, të ëmbëlsuara (bardha); leblebija të ëmbëlsuara (ngjyrosura); fara të kungullit, të
fërguara dhe të kriposura; patatina me kikiriki; salcë nga frutat e thata me lëvozhga;
përzierje të frutave të thata me lëvozhga– të pa kripura; përzierje e frutave të thata me
lëvozhgë-të kripura; leblebija të freskëta; fara të shalqinit; fara të lule diellit të fërguara të
njelmëta; fara të lulediellit të fërguara jo të njelmëta; leblebi e verdhë e fërguar, e njelmët;
ashtu edhe patate të skuqura misri me djath; bërthama kikiriki të fërguara dhe kriposura;
fara të fërguara dhe kriposura të lulediellit; fara të kungullit, në formë topthi bore të
fërguara dhe kriposura; fara të lule diellit të fërguara dhe kriposura; fara të lulediellit të
fërguara dhe të njelmëta; fara të kungullit, të fërguara dhe të kriposura; leblebija të bardha
të kriposura; leblebija të fërguara (verdha) ; fara të kungullit të fërguara dhe të kriposura;
30 Kafe, çaj, kakao dhe zavendësues të kafes; oriz, makarona dhe peta; tapioka dhe sago;
miell dhe produkte të drithërave; buk, pjekurina dhe produkte të embëlsirave; çokolatë;
akullore, akull me lëng frutash dhe akull tjetër për ushqim; sheqer, mjaltë, melasë; tharem
buke, pluhur për pjekurina (fryerje); krip, shtesa për gjella, melmesa, bimë të konservuara
për melmesa; uthull, salca dhe shtesa tjera për gjella; akull [ujë i ngrirë]; ëmbëlsira nga
melasa në formë salçiçe, me arra.
31 produkte të freskëta dhe të pa përpunuara bujqësore, akuakulturë, hortikulturë dhe
produkte pylltarie; kokrra dhe fara të freskëta dhe të pa përpunuara; fruta dhe perime të
freskëta, bimë mëlmesash e freskët; bimë dhe lule natyrale; buqete lulesh, rasad dhe fara
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për mjellje; kafshë të gjalla; ushqim dhe pije për kafshë; ëmbëltues.

(111) 25929
(151) 02/12/2019
(181) 20/03/2029
(210) KS/M/ 2019/306
(591) E Kuqe, e Bardhë dhe e Gjelbër.
(732) " Doni Fruits" SH.P.K. Rruga Driton
Islami, Ferizaj., KS
(740) Dardan Shala Soliteri Avalla P+12

(540)

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët,
qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.
30 Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet
e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli
31 Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë
në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet
natyrore; ushqimi për kafshë; malta.
32 Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng
frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.

(111) 25928
(151) 02/12/2019
(181) 20/03/2029
(210) KS/M/ 2019/307
(591) E Bardhë, e Kuqe, e Gjelbër, e
Verdhë, e Zezë, e Kaltër, Vjollce, Hiri dhe
Portokalli
(732) " Doni Fruits" SH.P.K. Rruga Driton
Islami, Ferizaj., KS
(740) Dardan Shala Soliteri Avalla P+12
Prishtine

(540) Doni fruits

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët,
qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.
30 Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet
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e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli
31 Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë
në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet
natyrore; ushqimi për kafshë; malta
32 Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng
frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.

(111) 25952
(151) 04/12/2019
(181) 20/03/2029
(210) KS/M/ 2019/311
(591) Portokalli dhe Gjelbër
(732) " TREGU DITOR " SH.P.K. Rruga
Vëllezrit Gërvalla, Ferizaj., KS
(740) Dardan Shala Soliteri Avalla P+12

(540)

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët,
qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.
30 Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet
e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli
31 Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë
në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet
natyrore; ushqimi për kafshë; malta.
32 Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng
frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.

(111) 25954
(151) 04/12/2019
(181) 20/03/2029
(210) KS/M/ 2019/312
(591) Portokalli dhe Gjelbër
(732) " TREGU DITOR " SH.P.K. Rruga
Vëllezrit Gërvalla, Ferizaj., KS

(540)
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(740) Dardan Shala Soliteri Avalla P+12
(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët,
qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.
30 Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet
e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli
31 Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë
në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet
natyrore; ushqimi për kafshë; malta.
32 Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng
frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.
39 Transporti;ambalazhimi dhe deponimi i mallrave;menaxhim udhëtimi.

(111) 25955
(151) 04/12/2019
(181) 20/03/2029
(210) KS/M/ 2019/313
(591) E Bardhë, e Kuqe, e Gjelbër, e
Verdhë, e Zezë, e Kaltër, Vjollce, Hiri dhe
Portokalli
(732) " TREGU DITOR " SH.P.K. Rruga
Vëllezrit Gërvalla, Ferizaj., KS
(740) Dardan Shala Soliteri Avalla P+12
Prishtine

(540) Orange Fruits

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët,
qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.
30 Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet
e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli
31 Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë
në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet
natyrore; ushqimi për kafshë; malta.
32 Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng
frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.
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(111) 26077
(151) 22/01/2020
(181) 21/03/2029
(210) KS/M/ 2019/316
(591) E portokallte, e gjelbert
(732) “Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir
Pajaziti”, p.n., Podujevë, Kosovë, KS
(740) VetonSahiti Shita& Associates L.L.C.
Anton Cetta 5a, 10000, 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.
31 Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta.
39 Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.

(111) 26075
(151) 22/01/2020
(181) 21/03/2029
(210) KS/M/ 2019/317
(591) E portokallte, e gjelbert, e kuqe.
(732) “Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir
Pajaziti”, p.n., Podujevë, Kosovë, KS
(740) VetonSahiti Shita& Associates L.L.C.
Anton Cetta 5a, 10000, 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.
31 Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta.
39 Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.
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(111) 26078
(151) 22/01/2020
(181) 21/03/2029
(210) KS/M/ 2019/318
(732) “Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir
Pajaziti”, p.n., Podujevë, Kosovë, KS
(740) Shita & Associates L.L.C. Anton Cetta
5a, Prishtine

(540) VEGIANA

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe
preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull
31 Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta
39 Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.

(111) 26076
(151) 22/01/2020
(181) 21/03/2029
(210) KS/M/ 2019/319
(732) “Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir
Pajaziti”, p.n., Podujevë, Kosovë, KS
(740) VetonSahiti Shita& Associates L.L.C.
Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë

(540) HERBAVITA

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe
preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.
31 Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta.
39 Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.

(111) 26132
(151) 18/02/2020
(181) 21/03/2029
(210) KS/M/ 2019/332
(732) Wolverine Outdoors, Inc. 9341
Courtland Drive NE Rockford, Michigan
49351, US
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) BOUNCE
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(511) 25 Rrobat, këpucët, kapelat

(111) 26114
(151) 07/02/2020
(181) 22/03/2029
(210) KS/M/ 2019/334
(732) Ty Inc. 280 Chestnut Ave. 60559
Westmont Illinois, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) TY

(511) 28 Lodra prej pelushi.

(111) 26115
(151) 07/02/2020
(181) 22/03/2029
(210) KS/M/ 2019/335
(732) Ty Inc. 280 Chestnut Ave. 60559
Westmont Illinois, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) TY KOSOVO

(511) 35 Shërbimet e shitjes me shumicë të porosive të lodrave dhe produkteve tjera të
asortimentit të gjërë; Distribuimi me shumicë i lodrave dhe produkteve të tjera të
asortimentit të gjërë; Shitja me shumicë e lodrave dhe produkteve të tjera të asortimentit të
gjërë; Shërbimet e shitjes me shumicë përmes ofertës drejtpërdrejtë të lodrave dhe
produkteve të tjera të asortimentit të gjërë; Shfrytëzuesve të fundit nga ana e distributorëve;
Shërbimet e shitjes me shumicë përmes ofertave të drejtpërdrejta të lodrave dhe produkteve
të tjera të asortimentit të gjërë shfrytëzuesve të fundit nga ana e shitësve; Shërbimet e
shitjes me shumicë përmes ofertës së drejtpërdrejt për lodra dhe produkteve të tjera të
asortimentit të gjërë nga e agjentëve të shitjes; Shërbimet e drejtpërdrejta (online) të shitjes
me shumicë dhe shitjes me pakicë të lodrave dhe produkteve të tjera të asortimentit të gjërë;
Shërbimet e drejtperdrejta (online) të shitjes me shumicë të lodrave dhe produkteve të tjera
te asortimentit te gjërë; Shërbimet e shitjes me shumicë dhe shitjes me pakicë të lodrave
dhe produketeve të tjera të asortimentit te gjërë; Shërbimet e shitjes me shumicë të
produkteve të tjera të asortimentit të gjërë; Stërshitja e lodrave dhe produkteve të tjera të
asortimentit te gjërë.
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(111) 26242
(151) 11/03/2020
(181) 22/03/2029
(210) KS/M/ 2019/336
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, Japan, JP
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) Lexus Self Charging Hybrid

(511) 12 “Automobilë dhe pjesë strukturore për to.”

(111) 26102
(151) 04/02/2020
(181) 22/03/2029
(210) KS/M/ 2019/337
(732) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea,
KR
(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë
Xhevdet R. Rama Rr. " Ndue Përleshi" Alko Impex Obj.2-1/9

(540) TIMELESS TIME

(511) 34 Duhan;cigare;puro;burnot ( lloj duhani );leter për cigare;kamish të duhanit, të
cilët nuk janë nga metalet fisnike;filetra për cigare;kuti për cigare, tabakera, të cilat nuk
janë nga metalet fisnike;qese për duhan;çakmak për duhan, i cili nuk është nga metali i
qmuar;shkretëse;pastrues për kamish të duhanit;shpuzore ( take tuke ) për duhanpirës, të
cilat nuk janë nga metalet fisnike;prerëse për cigare.

(111) 26103
(151) 04/02/2020
(181) 22/03/2029
(210) KS/M/ 2019/338
(732) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea,
KR

(540) CARNIVAL
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(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë
Xhevdet R. Rama Rr. " Ndue Përleshi"- Alko
Impex Obj. 2-1/9
(511) 34 Duhan;cigare;puro;burnot ( lloj duhani );leter për cigare;kamish të duhanit, të
cilët nuk janë nga metalet fisnike;filetra për cigare;kuti për cigare, tabakera, të cilat nuk
janë nga metalet fisnike;qese për duhan;çakmak për duhan, i cili nuk është nga metali i
qmuar;shkretëse;pastrues për kamish të duhanit;shpuzore ( take tuke ) për duhanpirës, të
cilat nuk janë nga metalet fisnike;prerëse për cigare.

(111) 26101
(151) 04/02/2020
(181) 22/03/2029
(210) KS/M/ 2019/339
(732) KT & G Corporation 71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea,
KR
(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë
Xhevdet R. Rama

(540) BLOOMING

(511) 34 Duhan; cigare; puro; burnot ( lloj duhani ); leter për cigare; kamish të duhanit, të
cilët nuk janë nga metalet fisnike; filetra për cigare; kuti për cigare, tabakera, të cilat nuk
janë nga metalet fisnike; qese për duhan; çakmak për duhan, i cili nuk është nga metali i
qmuar; shkretëse; pastrues për kamish të duhanit; shpuzore ( take tuke ) për duhanpirës, të
cilat nuk janë nga metalet fisnike; prerëse për cigare.

(111) 26098
(151) 03/02/2020
(181) 25/03/2029
(210) KS/M/ 2019/341
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto,
SI
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) ROSAMERA

(511) 5 Preparate farmaceutike
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(111) 26238
(151) 10/03/2020
(181) 26/03/2029
(210) KS/M/ 2019/342
(732) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New
York, New York 10017, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) LORVIQUA

(511) 5 “Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime
medicinale; ushqim dietal dhe substanca të përshtatura për mjeksi apo përdorim në
veterinari, ushqim për beba; shtojca dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, material për
lidhje; material për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparet për
shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.”

(111) 26239
(151) 10/03/2020
(181) 26/03/2029
(210) KS/M/ 2019/343
(732) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New
York, New York 10017, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) LORBRENA

(511) 5 “Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime
medicinale; ushqim dietal dhe substanca të përshtatura për mjeksi apo përdorim në
veterinari, ushqim për beba; shtojca dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, material për
lidhje; material për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparet për
shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.”

(111) 26230
(151) 09/03/2020
(181) 26/03/2029
(210) KS/M/ 2019/344
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL,
S.A. (INDITEX, S.A.) Avenida de la

(540) ZARA
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Diputación, Edificio Inditex, Arteixo (A
Coruña), ES
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(511) 43 “Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; shërbime
bari; shërbime nga bar-restorant me ushqime të shpejta (snack bar); shërbime për kafene;
shërbime të kafeterisë; shërbime për shtëpi turistike; furnizim me ushqim dhe pije;
shërbimet të kuzhinierit personal; shërbime të kantinave; çerdhe ditore [shërbimet e
çerdheve]; shërbime hoteliere; shërbime të motelit; shërbime për shtëpi me qëndrim ditor;
rezervime për qëndrim të përkohshëm; shërbime restoranti; shërbime restoranti me vetëshërbim; dhënia me qira e dhomave të takimeve; dhënia me qira e karrikave, tavolinave,
mbulesave për tavolinë, enëve të qelqit”.

(111) 26156
(151) 24/02/2020
(181) 26/03/2029
(210) KS/M/ 2019/346
(732) SCHARPER SPA Viale Ortles, 12
20139 Milano, IT
(740) Gazmend Pallaska, Pallaska &
Associates L.L.C. Bulevardi Nëna Tereze
47/5, Prishtinë

(540) SOPULMIN

(511) 5 Preparate farmaceutike

(111) 26091
(151) 30/01/2020
(181) 26/03/2029
(210) KS/M/ 2019/347
(591) Bardhë dhe zi
(732) Dr. Oetker d.o.o. Vuka Karadžića 13,
22310 Šimanovci, RS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000, Prishtinë

(540)
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(511) 16 letra dhe kartoni; sende të shtypura; afishet për stenda afishimi; kalendarë;
projektues; materialet për ushtrimin dhe mësimin (përveç aparateve); materiali plastik për
paketim; shkronja të shtypshkronjës; klishetë; veçanërisht etiketat për prodhimet dhe
ambalazhi për paketim, udhëzimet për përdorimin dhe fletat e garancisë, katalogjet dhe
materiali për marketing; të gjitha të përmendurat për budingjet, përgatitjet dhe shtesat për
përdorim në përgatitjen e budingut duke përfshir budingjet e ngrira; përgatitjet dhe shtesat
në gjendjen e lëngshme dhe pluhur për budingjet, budingjet e ngrira; si dhe shtesat për të
përmendurat e mësipërme.
30 budingjet; përbërësit dhe shtesat për përdorimin në përgatitjen e budingut, duke
përfshirë budingjet e ngrira; përbërësit dhe shtesat në gjendje të lëngët dhe pluhur për
budingjet dhe budingjet e ngrira; shtesat për të gjitha të përmendurat e mësipërme.
35 reklamat; duke përfshirë të gjitha format e fushatave të reklamave dhe promovimeve;
menaxhimi i biznesit; drejtimi i biznesit; biznesi i zyrave; biznesi i marketingut; shërbimi i
shitjes me shumicë dhe me pakicë, të importit dhe të eksportit; të gjitha të përmendurat për
budingjet, përbërësit dhe shtesat për përdorimin në përgatitjen e budingut, duke përfshirë
budingjet e ngrira; përbërësit dhe shtesat në gjendje të lëngët dhe pluhur për budingjet dhe
budingjet e ngrira; si dhe shtesat për të përmendurat e mësipërme.

(111) 26113
(151) 06/02/2020
(181) 27/03/2029
(210) KS/M/ 2019/348
(591) E kuqe, e bardh dhe e zezë
(732) UNIVERSITETI AAB SH.P.K. Rr.
“Elez Berisha”, nr. 56 Zona Industriale
Prishtinë - Fushë Kosovë, KS
(740) Florije Manaj Zogaj N.SH. “Manaj &
Associates” Rruga Shaqir Ingrishta, A11,
Hyrja 8, nr. 39, 10000

(540)
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(511) 16 Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale, që nuk përfshihen në
klasat e tjera; materiale instruksioni dhe mësimdhënieje (përveç aparateve); materiale te
vizatuara dhe materiale për artistët; materiale te shtypura; kartolina; etiketa-bileta;
fotografi; broshura; pamflete; prospekte; pastër; banderolë (baner); materiale plastike për
ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjera); çanta (zarfet, çanta] të letrës ose plastikës,
për paketim; plan projekte; diagrame; stilolapsa; pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose
kartonit, kalendare.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; këshillimi dhe
trajnim; hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik.
41 Arsimim; sigurimi i trajnimeve; aktivitete kulturore dhe edukative; organizimi dhe
mbajtja e trajnimeve; organizim dhe mbajtja e konferencave; organizim dhe mbajtja e
seminareve dhe punëtorive; informacione arsimore; mentorimë organizimi i teatrove,
koncerteve dhe aktiviteteve për qëllim rekreacioni; organizimi i forumeve, garave dhe
shfaqjeve edukative dhe aktivitete sportive; trajnime praktike; publikimi librave, revistave
dhe adresarëve shërbime e përgatitjeve para-shtypjes dhe para publikimit; shërbime te
përkthimeve; aktivitete te fotografimit dhe publiciteti përmes mediave; ofrimi i
publikimeve elektronike drejtpërdrejte (online).
42 Shërbime dhe studime shkencore dhe teknologjike dhe projekte që lidhen me to;
analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektimi dhe zhvillimi i harduerëve-it dhe
softuerit -it të kompjuterëve dhe pajisjeve të lidhura me punën shkencore dhe teknologjike;
shërbime të laboratorit shkencor (inkubator); konsulencë teknologjike; aktivitet të
specializuara të dizajnit; hulumtime lidhur me teknologjinë informative; shërbime
kompjuterike; hulumtime teknologjikë; përpunimi dhe ruajtja e të dhënave; programime
kompjuterike dhe këshillimi lidhur me to; menaxhimi i instalimeve kompjuterike.

(111) 26203
(151) 04/03/2020
(181) 27/03/2029
(210) KS/M/ 2019/349
(591) E kuqe, e bardh dhe e zezë
(732) UNIVERSITETI AAB SH.P.K. Rr.
“Elez Berisha”, nr. 56 Zona Industriale
Prishtinë - Fushë Kosovë, KS
(740) Florije Manaj Zogaj N.SH. “Manaj &
Associates” Rruga Shaqir Ingrishta, A11,
Hyrja 8, nr. 39, 10000

(540)

(511) 16 Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale, që nuk përfshihen në
klasat e tjera; materiale instruksioni dhe mësimdhënieje (përveç aparateve); materiale te
vizatuara dhe materiale për artistët; materiale te shtypura; kartolina; etiketa-bileta;
fotografi; broshura; pamflete; prospekte; pastër; banderolë (baner); materiale plastike për
ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjera); çanta (zarfet, çanta] të letrës ose plastikës,
për paketim; plan projekte; diagrame; stilolapsa; pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose
kartonit, kalendare.
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35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; këshillimi dhe
trajnim; hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit publik.
41 Arsimim; sigurimi i trajnimeve; aktivitete kulturore dhe edukative; organizimi dhe
mbajtja e trajnimeve; organizim dhe mbajtja e konferencave; organizim dhe mbajtja e
seminareve dhe punëtorive; informacione arsimore; mentorimë organizimi i teatrove,
koncerteve dhe aktiviteteve për qëllim rekreacioni; organizimi i forumeve, garave dhe
shfaqjeve edukative dhe aktivitete sportive; trajnime praktike; publikimi librave, revistave
dhe adresarëve shërbime e përgatitjeve para-shtypjes dhe para publikimit; shërbime te
përkthimeve; aktivitete te fotografimit dhe publiciteti përmes mediave; ofrimi i
publikimeve elektronike drejtpërdrejte (online).
42 Shërbime dhe studime shkencore dhe teknologjike dhe projekte që lidhen me to;
analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektimi dhe zhvillimi i harduerëve-it dhe
softuerit -it të kompjuterëve dhe pajisjeve të lidhura me punën shkencore dhe teknologjike;
shërbime të laboratorit shkencor (inkubator); konsulencë teknologjike; aktivitet të
specializuara të dizajnit; hulumtime lidhur me teknologjinë informative; shërbime
kompjuterike; hulumtime teknologjikë; përpunimi dhe ruajtja e të dhënave; programime
kompjuterike dhe këshillimi lidhur me to; menaxhimi i instalimeve kompjuterike.

(111) 26116
(151) 07/02/2020
(181) 27/03/2029
(210) KS/M/ 2019/350
(591) E kaltër e mbyllur dhe e bardhë
(732) KOMPANIA E SIGURIMEVE
PRISIG SH.A. Rr.Eduard Lir Ob-2, Lagja
Arbëria, 10000 Prishtinë, KS
(740) Florije Manaj Zogaj N.SH. “Manaj &
Associates” Rruga Shaqir Ingrishta, A11,
Hyrja 8, nr. 39, 10000

(540)

(511) 36 Çeshtje të sigurimit; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurive të
paluajtshme.

(111)
(151)
(181)
(210)
(591)

26204
04/03/2020
27/03/2029
KS/M/ 2019/352
Ngjyrë e kaltër e hapur dhe mbyllur, e

(540)
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bardhë, e kuqe, e verdhë, portokalli dhe bezh
(732) Farmacevtska hemiska kozmetička
industrija ALKALOID AD Skopje
Bul.Aleksandar Makedonski br. 12
1000 Skopje, Republika Severna Makedonija
, MK
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman
Vokshi nr.20/8, Prishtinë

(511) 3 Agjentë zbardhues dhe substancat e tjera për larje, agjentë pastrimi, lustrim,
sapun, shampo, detergjentë të lëngshëm, sapun të lëngët, zbutës për lavanderi, parfumeri,
kremra për diell, produkte për ruajtje nga dielli, vajra esenciale, produkte kozmetike,
facoleta të lagura pastrimi, facoleta të lagura për qëllime kozmetike, krem fytyre,
kozmetikë për fëmijë, pastë dhëmbësh për fëmijë, facoleta me fije të ngopura me pastrues,
pluhur për foshnje, produkt i shkumëzuar për larje, shkumë për larjen e duarve dhe fytyrë,
shkopinj pambuku me ngjyra për përdorim kozmetik, krem hidratues, qumësht hidratues.
5 çajra mjekësor, çajra bimor për qëllime mjekësore, pika bimore, shtesa dietike, ushqime
për fëmijë, pelena, pelena për mosmbajtje, sapunë antibakterialë, agjentë bakterialë për
përdorim mjekësor, shkopinj pambuku për përdorim mjekësor, vajra mjekësore, shampo
mjekësore, shtesa dietike, produkte farmaceutike për trajtimin e lëkurës, produkteve
farmaceutike për trajtimin e djegieve.
16 Letër, karton dhe artikujt prej tyre, që nuk mbulohen nga klasat e tjera, materialet e
shtypura, fotografitë, furnizimet e zyrës, material paketimi plastik që nuk përfshihen në
klasa të tjera, blloqe printimi, katalogë, çanta letre, kuti paketimi letre dhe plastike,
kalendarë, stilolapsa, printime, postera, fletushka, revista, korniza referimi, material
reklamues, produkte të caktuara letre për një përdorim, kartolinë, zarfa.

(111) 26205
(151) 04/03/2020
(181) 27/03/2029
(210) KS/M/ 2019/353
(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe mbyllur, e
bardhë, e gjelbër e kuqe, e verdhë, portokalli,
kafe dhe bezh .
(732) Farmacevtska hemiska kozmetička
industrija ALKALOID AD Skopje
Bul.Aleksandar Makedonski br. 12
1000 Skopje, Republika Severna Makedonija
, MK
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman

(540)
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Vokshi nr.20/8, Prishtinë
(511) 3 Agjentë zbardhues dhe substancat e tjera për larje, agjentë pastrimi, lustrim,
sapun, shampo, detergjentë të lëngshëm, sapun të lëngët, zbutës për lavanderi, parfumeri,
kremra për diell, produkte për ruajtje nga dielli, vajra esenciale, produkte kozmetike,
facoleta të lagura pastrimi, facoleta të lagura për qëllime kozmetike, krem fytyre,
kozmetikë për fëmijë, pastë dhëmbësh për fëmijë, facoleta me fije të ngopura me pastrues,
pluhur për foshnje, produkt i shkumëzuar për larje, shkumë për larjen e duarve dhe fytyrë,
shkopinj pambuku me ngjyra për përdorim kozmetik, krem hidratues, qumësht hidratues.
5 çajra mjekësor, çajra bimor për qëllime mjekësore, pika bimore, shtesa dietike, ushqime
për fëmijë, pelena, pelena për mosmbajtje, sapunë antibakterialë, agjentë bakterialë për
përdorim mjekësor, shkopinj pambuku për përdorim mjekësor, vajra mjekësore, shampo
mjekësore, shtesa dietike, produkte farmaceutike për trajtimin e lëkurës, produkteve
farmaceutike për trajtimin e djegieve.
16 Letër, karton dhe artikujt prej tyre, që nuk mbulohen nga klasat e tjera, materialet e
shtypura, fotografitë, furnizimet e zyrës, material paketimi plastik që nuk përfshihen në
klasa të tjera, blloqe printimi, katalogë, çanta letre, kuti paketimi letre dhe plastike,
kalendarë, stilolapsa, printime, postera, fletushka, revista, korniza referimi, material
reklamues, produkte të caktuara letre për një përdorim, kartolinë, zarfa.

(111) 26187
(151) 04/03/2020
(181) 27/03/2029
(210) KS/M/ 2019/354
(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe mbyllur, e
bardhë, e gjelbër e kuqe,e verdhë dhe bezh .
(732) Farmacevtska hemiska kozmetička
industrija ALKALOID AD Skopje
Bul.Aleksandar Makedonski br. 12
1000 Skopje, Republika Severna Makedonija
, MK
(740) Agron Curri - “Pepeljugoski
Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr.
20/8, Prishtinë

(540)

(511) 3 Agjentë zbardhues dhe substancat e tjera për larje, agjentë pastrimi, lustrim,
sapun, shampo, detergjentë të lëngshëm, sapun të lëngët, zbutës për lavanderi, parfumeri,
kremra për diell, produkte për ruajtje nga dielli, vajra esenciale, produkte kozmetike,
facoleta të lagura pastrimi, facoleta të lagura për qëllime kozmetike, krem fytyre,
kozmetikë për fëmijë, pastë dhëmbësh për fëmijë, facoleta me fije të ngopura me pastrues,
pluhur për foshnje, produkt i shkumëzuar për larje, shkumë për larjen e duarve dhe fytyrë,
shkopinj pambuku me ngjyra për përdorim kozmetik, krem hidratues, qumësht hidratues.
5 çajra mjekësor, çajra bimor për qëllime mjekësore, pika bimore, shtesa dietike, ushqime
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për fëmijë, pelena, pelena për mosmbajtje, sapunë antibakterialë, agjentë bakterialë për
përdorim mjekësor, shkopinj pambuku për përdorim mjekësor, vajra mjekësore, shampo
mjekësore, shtesa dietike, produkte farmaceutike për trajtimin e lëkurës, produkteve
farmaceutike për trajtimin e djegieve.
16 Letër, karton dhe artikujt prej tyre, që nuk mbulohen nga klasat e tjera, materialet e
shtypura, fotografitë, furnizimet e zyrës, material paketimi plastik që nuk përfshihen në
klasa të tjera, blloqe printimi, katalogë, çanta letre, kuti paketimi letre dhe plastike,
kalendarë, stilolapsa, printime, postera, fletushka, revista, korniza referimi, material
reklamues, produkte të caktuara letre për një përdorim, kartolinë, zarfa.

(111) 26180
(151) 04/03/2020
(181) 27/03/2029
(210) KS/M/ 2019/355
(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe mbyllur, e
bardhë, kafe, e kuqe dhe bezh .
(732) Farmacevtska hemiska kozmetička
industrija ALKALOID AD Skopje
Bul.Aleksandar Makedonski br. 12
1000 Skopje, Republika Severna Makedonija
, MK
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman
Vokshi nr.20/8, Prishtinë

(540)

(511) 3 Agjentë zbardhues dhe substancat e tjera për larje, agjentë pastrimi, lustrim,
sapun, shampo, detergjentë të lëngshëm, sapun të lëngët, zbutës për lavanderi, parfumeri,
kremra për diell, produkte për ruajtje nga dielli, vajra esenciale, produkte kozmetike,
facoleta të lagura pastrimi, facoleta të lagura për qëllime kozmetike, krem fytyre,
kozmetikë për fëmijë, pastë dhëmbësh për fëmijë, facoleta me fije të ngopura me pastrues,
pluhur për foshnje, produkt i shkumëzuar për larje, shkumë për larjen e duarve dhe fytyrë,
shkopinj pambuku me ngjyra për përdorim kozmetik, krem hidratues, qumësht hidratues.
5 çajra mjekësor, çajra bimor për qëllime mjekësore, pika bimore, shtesa dietike, ushqime
për fëmijë, pelena, pelena për mosmbajtje, sapunë antibakterialë, agjentë bakterialë për
përdorim mjekësor, shkopinj pambuku për përdorim mjekësor, vajra mjekësore, shampo
mjekësore, shtesa dietike, produkte farmaceutike për trajtimin e lëkurës, produkteve
farmaceutike për trajtimin e djegieve.
16 Letër, karton dhe artikujt prej tyre, që nuk mbulohen nga klasat e tjera, materialet e
shtypura, fotografitë, furnizimet e zyrës, material paketimi plastik që nuk përfshihen në
klasa të tjera, blloqe printimi, katalogë, çanta letre, kuti paketimi letre dhe plastike,
kalendarë, stilolapsa, printime, postera, fletushka, revista, korniza referimi, material
reklamues, produkte të caktuara letre për një përdorim, kartolinë, zarfa.
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(111) 26206
(151) 04/03/2020
(181) 27/03/2029
(210) KS/M/ 2019/356
(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe mbyllur, e
bardhë, e kuqe, e verdhë, portokalli dhe bezh
(732) Farmacevtska hemiska kozmetička
industrija ALKALOID AD Skopje
Bul.Aleksandar Makedonski br. 12
1000 Skopje, Republika Severna Makedonija
, MK
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman
Vokshi nr.20/8, Prishtinë

(540)

(511) 3 Agjentë zbardhues dhe substancat e tjera për larje, agjentë pastrimi, lustrim,
sapun, shampo, detergjentë të lëngshëm, sapun të lëngët, zbutës për lavanderi, parfumeri,
kremra për diell, produkte për ruajtje nga dielli, vajra esenciale, produkte kozmetike,
facoleta të lagura pastrimi, facoleta të lagura për qëllime kozmetike, krem fytyre,
kozmetikë për fëmijë, pastë dhëmbësh për fëmijë, facoleta me fije të ngopura me pastrues,
pluhur për foshnje, produkt i shkumëzuar për larje, shkumë për larjen e duarve dhe fytyrë,
shkopinj pambuku me ngjyra për përdorim kozmetik, krem hidratues, qumësht hidratues.
5 çajra mjekësor, çajra bimor për qëllime mjekësore, pika bimore, shtesa dietike, ushqime
për fëmijë, pelena, pelena për mosmbajtje, sapunë antibakterialë, agjentë bakterialë për
përdorim mjekësor, shkopinj pambuku për përdorim mjekësor, vajra mjekësore, shampo
mjekësore, shtesa dietike, produkte farmaceutike për trajtimin e lëkurës, produkteve
farmaceutike për trajtimin e djegieve.
16 Letër, karton dhe artikujt prej tyre, që nuk mbulohen nga klasat e tjera, materialet e
shtypura, fotografitë, furnizimet e zyrës, material paketimi plastik që nuk përfshihen në
klasa të tjera, blloqe printimi, katalogë, çanta letre, kuti paketimi letre dhe plastike,
kalendarë, stilolapsa, printime, postera, fletushka, revista, korniza referimi, material
reklamues, produkte të caktuara letre për një përdorim, kartolinë, zarfa.

(111) 26135
(151) 19/02/2020
(181) 28/03/2029
(210) KS/M/ 2019/357
(591) E kaltër, portokalli, e zezë, e kuqe
(732) CJ CORPORATION 12, SOWOL-RO
2-GIL, JUNG-GU, SEOUL, KR
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)
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(511) 9 Kamera; syze (optikë); syze dielli; syze; syzet e teatrit; syze për sport; jelek për
shpëtim të jetës; ngarkuesit e baterive; kabllot për USB; aparatura dhe instrumente elektrike
audio dhe vizuale; harduer kompjuterik dhe pajisjet kompjuterike periferike; aparatura për
leximin e muzikës digjitale; altoparlantët; kufje; mbajtëset e telefonit mobil; softuer i
lojërave elektronike; softuer për lojëra ne realitetin virtual; aplikacione për telefona të
mençur; softuer kompjuterik; katrixha (fishek) të video lojërave; dorëza mbrojtëse;
helmetat mbrojtëse; maska mbrojtëse; regjistrat e fonografisë; CD-të; DVD-të; regjistrimet
digjitale të shkarkueshme; media për regjistrime digjitale; përmbajtja e mediave të
shkarkueshme; animacion i shkarkueshëm; skedarë muzikorë të shkarkueshëm; skedarë
imazhesh të shkarkueshëm; skedar multimedial i shkarkueshëm; kupon i shkarkueshem;
karikatura të animuara; publikimet elektronike të shkarkueshme; programet e lojërave
kompjuterike; makinat dhe aparaturat kinematografike; kartelat magnetike të koduara;
matëse te peshës jo për qëllime mjekësore; makinat dhe instrumentet e telekomunikacionit;
aparaturat elektronik për parandalimin e vjedhjeve, të ndryshme prej atyre të automjeteve;
sistem teatër në shtëpi; aparaturat dhe instrumentet matëse; instrumentet matematikore;
sensorët e temperaturës së ajrit; kompletet e kufjeve për komunikim; aparaturat rrezeX;
magnete frigoriferike dekorative.
35 Ofrimi i një shumëllojshmërie mallrash dhe shërbimesh për përdorim personal dhe të
amvisërisë; ofrimi i shërbimeve të blerjeve në shtëpi përmes internetit dhe/ose TV-së;
shërbimet online te e dyqaneve me pakicë; ofrimi i një tregu online
për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; shërbime me pakicë të ofruara nga
dyqanet; supermarkete; shitjet e përshtatshme ne dyqanet me pakicë; bashkimi, për të mirën
e të tjerëve, i një shumëllojshmërie të mallrave (duke përjashtuar transportin e tyre), duke u
mundësuar konsumatorëve që të shikojnë dhe blejnë ato mallra nga një katalog i
përgjithshëm mallrash me porosi ose nëpërmjet telekomunikimeve; blerje në qendër
tregtare gjithëpërfshirëse nga interneti; shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me
tregtinë e mallrave; reklamim; promovimi i shitjeve për të tjerët; aranzhimi i transaksioneve
tregtare, për të tjerët, nëpërmjet shitoreve online; shërbime të marketingut; demonstrimi i
produkteve për qëllime reklamimi; lizingu i hapësirës reklamuese në faqet e internetit;
dhënia me qira e kohës së reklamimit në media komunikimi; reklamim përmes mediave
elektronike ose internetit; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamimi;
menaxhimi dhe përpilimi i informacionit në lidhje me menaxhimin e biznesit në bazat e të
dhënave kompjuterike; menaxhim biznesi dhe konsulencë organizimi; promovimi i
mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; shërbimet e agjencive të import-eksportit;
menaxhimi i biznesit të artistëve interpretues; administrimi tregtar i licencimit të mallrave
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dhe shërbimet e të tjerëve; shërbime me pakicë ose shumicë për drithërat e përpunuara,
kafe, tortë, ëmbëlsira, çokollata, sheqer, përmirësues të shijes dhe aromës, erëza, shtojca,
erëza kimike, aromatizues ushqimore (të ndryshme nga vajrat esenciale), oriz, miell gruri,
shuk buke, pije të frutave të përpunuara (përkatësisht lëngje frutash), ujë mineral [pije], pije
uji, qumësht, preparate farmaceutike, ushqim për funksionalizim shëndetësor, shtojca
ushqimore, preparate të vitaminave, shtojca te ushqimit dietik, mish i përpunuar, mish viçi
me rriska dhe i kalitur (Bulgogi), ushqime perimesh të fermentuara [Kimchi], ushqim për
kafshë, shpezë dhe produkte ujore, aditivët për ushqim, jo për qëllime mjekësore, material
për stacionar, lodra, stolitë personale (në veçanti stoli], çanta dhe kuleta, veshje, këpucë,
veshje të brendshme, pajisje për palestër, aparatura për ushtrime fizike, kozmetikë, vegla
kozmetike, mjete për makiazh, pajisje bukurie (ne veçanti që zbatohen me duar për të bërë
flokët kaçurrela), artikujt e tualetit (në veçanti furçat e tualetit), preparatet pastruese dhe
pasta për pastrim të gojës, qirinj të parfumuar, dekorime të flokëve (në veçanti shirita të
flokëve, kunjat e flokëve), shishet e ujit, gota, mobile, rroba të shtratit, enë shtëpiake,
gjësende tavoline [thika, pirunë dhe lugë], aparate dhe instrumente fotografike, aksesor (ne
veçanti kamera, filtra, monopod qe mbahen me dorë), stoli dhe orë, makina dhe mekanizma
të telekomunikimit (ne veçanti transmetuesit), aparatura dhe instrumente audio elektrike
dhe vizuale, DVD-të, aplikacione mobile [softuer të shkarkueshëm ose të regjistruar],
revista [periodike] dhe libra, aparatura për pastrimin e ajrit, aparatura për ventilim dhe
kondicionimin e ajrit, filtra për pastrues të ajrit, gjeneratorë të oksigjenit për pastrim të ajrit
(pjesë e makinës së pastrimit të ajrit), sterilizues për maskë, mobile, ulëse te teatrit, karrige
dhe ulëse, karrige dhe ulëse me efekte speciale, brisqe jo elektrike, artikuj të foshnjave,
lecka tekstili te para-lagura për pastrim, ushqim i foshnjave.
38 Shërbimet e transmetimit satelitor dhe transmetimit televiziv; transmetimi i
imazheve, përmbajtjeve audio dhe multimediale përmes internetit; shërbimet e transmetimit
në internet; transmetimi i programeve të teleshitjes; transmetimi i programeve televizive
duke përdorur video-me-kërkesë dhe shërbime televizive paguaj-për-pamje; transmetimi
me video sipas kërkesës; transmetimi e filmit dhe tipareve televizive nëpërmjet rrjeteve
mobile të komunikimit; shërbimet e abonimit të transmetimit televiziv; ofrimi i qasjes në
portalet mobile të internetit; shërbimet e transmetimit të mediave digjitale; ofrimi i qasjes
në faqet e muzikës digjitale në internet; shërbime transmetimi video-me-kërkesë; dërgimin
e mesazhit elektronik për informacionin e shërbimit të blerjes; shërbimet e portalit të
internetit; transmetimi i lajmeve; shërbimet e transmetimit të videos; shërbimet e shtrirjes
kabllore; transmetimi i programeve televizive kabllore; transmetimet televizive;
transmetimi i përmbajtjes multimediale nëpërmjet rrjeteve të komunikimit; transmetimi i
skedarëve dixhitalë.
41 Teatrot e kinemave; teatrot e kinemave që ofrojnë efekte te filmave për
audiencën të tilla si era, aroma, sprej uji, lëvizje, vibrimi, tymi, flluskë, lazer,
ose ndriçim; prodhimi dhe shpërndarja e programeve radio dhe televizive; ofrimi i filmave
dhe programeve televizive që nuk mund të shkarkohen nëpërmjet shërbimit video-mekërkesë; prezantime kinematografike të realitetit virtual; prodhimi i regjistrimeve audio;
shpërndarja (përveç transportimit) e regjistrimeve audio; ofrimi i muzikës online, që nuk
mund të shkarkohen; prezantimi i performancave te shfaqjeve live; prezantimi i
performancave muzikore; shërbime sipërmarrëse, përkatësisht, organizimi i performancave
te shfaqjes live në fushën e filmave; shërbimet e prodhimit të animacionit; argëtim në
natyrën e shfaqjeve live të skenës në fushën e shfaqjeve dhe koncerteve; aranzhimi dhe
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realizimi i ngjarjeve të përvojës kulturore; organizimi dhe realizimi i perfromancave dhe
shfaqjeve kulturore; shpërndarja e filmave të animuar; shërbimet e argëtimit, në veçanti,
planifikimi dhe realizimi i një serie të festivaleve filmike; prodhimi i filmit; studiot e
filmave; dhënia me qira e kino-filmave; publikimi dhe redaktimi i materialit të shtypur;
klubet e natës; regjistrimi i videos ne shirit; shërbimet e gazetarëve të lajmeve; ofrimi i
objekteve për argëtim; aranzhimi i rezervimeve të biletave për filma; aranzhimi i
rezervimeve të biletave për shfaqje dhe ngjarjet argëtuese të tjera; organizimi dhe realizimi
i ekspozitave për qëllime argëtimi, kulturore ose edukimi; ofrimi i informacionit dhe të
dhënave në lidhje me filmat; shërbimet e lojërave; parku i zbavitjes dhe shërbimet e parkut
të lojërave; fotografi; shërbimet e edukimit, ne veçanti, ofrimi i stërvitjes dhe trajnimit në
fushën e filmave, efekteve speciale, teknologjia e imazhit dixhital, argëtim, muzikë,
rregullim të shfaqjeve të modës për qëllime argëtim; ofrimi dhe funksionimi i objekteve për
argëtim; ofrimi i hapësirave për zbavitje, ne veçanti, hapësira të teatrit filmik, makinat e
lojës arkadore, ngasje në parkun e lojërave, makina ngasëse për lojëra me efekte speciale;
ofrimi i hapësirave për filma, shfaqje, lojëra, muzikë ose trajnim edukimi; ofrimi i
hapësirave sportive; planifikimi i ndejave [zbavitje]; udhëzimi në veprimin, këndimin dhe
vallëzimin; rezervimi i biletave dhe rezervimi i shërbimeve për argëtim, sportive dhe
kulturore.

(111) 26052
(151) 14/01/2020
(181) 28/03/2029
(210) KS/M/ 2019/361
(732) ETEX BUILDING PERFORMANCE
INTERNATIONAL SAS 500 rue Marcel
Demonque Zone du Pôle Technologique
Agroparc, F-84000 Avignon FRANCE, FR
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) CREATEX

(511) 6 Gjëra të vogla nga hekurishtet; ndarëse nga metali; profile nga metali; sisteme
fiksuese për borde ndërtimi; vida, bulona, gozhda, shtrëngues.
17 Izolues dhe artikuj barierash dhe materiale; volosësh, përbërës zaptues dhe mbushës;
komponime bashkimi; borde (tabela) izoluese ndërtimi; tabla izoluese gjipsi.
19 Tabela ndërtimi (jo metalike); mbulesa muri (jo metalike); mbulesa tavani (jo
metalike); ndarës (jo metalik); shtroje për dysheme (jo metalike); gipskarton; përgatitje për
suva; gips.

(111) 26248
(151) 12/03/2020
(181) 28/03/2029

(540)
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(210) KS/M/ 2019/372
(591) Bardhë dhe zi
(732) SPAR International B.V. Rokin 101,
1012 KM Amsterdam, NL
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000, Prishtinë
(511) 3 Përgatitje për zbardhim dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; përgatitje
për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryese; artikuj kozmetikë; sapunë; produkte për kujdes
për flok dhe për stilim flokësh; përgatitje për mbrojtje nga dielli (jo-mjeksore); parfumë;
vajra esencialë; pasta dhëmbësh; deodorantë për përdorim personal.
16 Letër, kartonë, produkte të bërë prej letre ose celuloze për përdorim personal, letër
higjenike (e thatë ose e lagësht), rulo letre për kuzhinë, peceta, mbulesa tavoline, shami dhe
copa letra; artikuj për shkrim; ngjitëse për artikuj për shkrim ose qëllime shtëpiake; pajisje
zyre (përjashtuar mobiljet); materiale udhëzues dhe mësimdhënie (përjashtuar aparatura);
qese plastike dhe fletë të holla për amballazhim dhe ruajtje të produkteve (që nuk
përfshihen në klasa të tjera); materiale të shtypur përfshirë fletëpalosje, broshura, revista,
libra dhe periodikë.
29 Mish, peshk, shpend dhe kafshë gjahu; produkte të bërë prej mishi, peshku, shpendi
dhe kafshësh gjahu, përderisa nuk përfshihen në klasa të tjera; mish, peshk, shpend dhe
kafshë gjahu të konservuar; ekstrakte mishi; lëng mishi, gjithashtu në formë pluhuri ose
paste; supra; fruta dhe perime të ngrira, të thara dhe të gatuara; xhelatina, reçelna,
komposto; vajra dhe yndyrna për ushqim; produkte prej patateje të përgatitur përderisa
përfshihen në këtë klasë duke përfshirë patate të qëruara, patate të parapërgatitura; cifla
patatesh të skuqura, patate të skuqura dhe pure patatesh; produkte baxhoje përfshirë
qumësht, produkte qumështi, gjalp, margarinë, vezë, shllak dhe djath.
30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe përgatitje
bërë nga drithërat, bukë, drithëra; biskota të thata; pica; pasta dhe ëmbëlsira përfshirë,
biskota (të ëmbla dhe të kripura), kekra dhe bonbone; akull; mjalt, kripë, mustard; uthull,
salca (kondimente); erëza (të thra dhe të ngrira).
31 Produkte bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë dhe drithëra që nuk përfshihen në
klasa të tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; farëra, bimë dhe lule natyrale;
ushqim për kafshë; fruta arore përderisa përfshihen në këtë klasë.
32 Birra; ujra minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje
frutash; shurupra dhe përgatitje të tjera për të bërë pije; pije energjike.

(111) 26019
(151) 24/12/2019
(181) 28/03/2029
(210) KS/M/ 2019/373
(591) Bardhë dhe zi
(732) SPAR International B.V. Rokin 101,
1012 KM Amsterdam, NL

(540)
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(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000, Prishtinë

(511) 35 Shërbime të shitjes me pakicë në supermarket dhe hipermarkete; shërbime të
shitjes me pakicë dhe shërbime të shitjes me shumicë (dmth, ndërmjetësimin komercial në
shitjen) në lidhje me ushqimin dhe pijet, pijet alkolike, mallrat shtëpiake, artikujt kimikë,
duke përfshirë gjithashtu artikujt farmaceutikë, kozmetikë dhe produktet e pastrimit,
artikujt e kopshtarisë, artikujt DIY (bëje mirë bëje vetë), duke përfshirë veglat, orenditë dhe
artikujt për zbukurim shtëpie, pajisjet elektronike duke përfshirë gjithashtu aparatet për
qëllime shtëpiake, aparatet audio dhe video, aparatet fotografikë, aparatet e
telekomunikacionit, kompjuterat; lodrat, artikujt sportivë, veshjet, kapelet dhe këpucët,
automjetet përfshirë biçikletat, artikujt për shkrim dhe pjesët dhe pajisje për produktet joushqimorë të sipërpërmendur; shërbimet e blerjeve në internet të supermarketeve dhe
hipermarketeve; promovim shitjesh; publicitet; demostrim produktesh.

(111) 26021
(151) 24/12/2019
(181) 28/03/2029
(210) KS/M/ 2019/374
(591) Bardhë dhe zi
(732) SPAR International B.V. Rokin 101,
1012 KM Amsterdam, NL
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000, Prishtinë

(540)

(511) 35 Shërbime të shitjes me pakicë në supermarket dhe hipermarkete; shërbime të
shitjes me pakicë dhe shërbime të shitjes me shumicë (dmth, ndërmjetësimin komercial në
shitjen) në lidhje me ushqimin dhe pijet, pijet alkolike, mallrat shtëpiake, artikujt kimikë,
duke përfshirë gjithashtu artikujt farmaceutikë, kozmetikë dhe produktet e pastrimit,
artikujt e kopshtarisë, artikujt DIY (bëje mirë bëje vetë), duke përfshirë veglat, orenditë dhe
artikujt për zbukurim shtëpie, pajisjet elektronike duke përfshirë gjithashtu aparatet për
qëllime shtëpiake, aparatet audio dhe video, aparatet fotografikë, aparatet e
telekomunikacionit, kompjuterat; lodrat, artikujt sportivë, veshjet, kapelet dhe këpucët,
automjetet përfshirë biçikletat, artikujt për shkrim dhe pjesët dhe pajisje për produktet joushqimorë të sipërpërmendur; shërbimet e blerjeve në internet të supermarketeve dhe
hipermarketeve; promovim shitjesh; publicitet; demostrim produktesh.
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(111) 26018
(151) 24/12/2019
(181) 28/03/2029
(210) KS/M/ 2019/375
(591) Bardhë dhe zi
(732) SPAR International B.V. Rokin 101,
1012 KM Amsterdam, NL
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000, Prishtinë

(540)

(511) 35 Shërbime të shitjes me pakicë në supermarket dhe hipermarkete; shërbime të
shitjes me pakicë dhe shërbime të shitjes me shumicë (dmth, ndërmjetësimin komercial në
shitjen) në lidhje me ushqimin dhe pijet, pijet alkolike, mallrat shtëpiake, artikujt kimikë,
duke përfshirë gjithashtu artikujt farmaceutikë, kozmetikë dhe produktet e pastrimit,
artikujt e kopshtarisë, artikujt DIY (bëje mirë bëje vetë), duke përfshirë veglat, orenditë dhe
artikujt për zbukurim shtëpie, pajisjet elektronike duke përfshirë gjithashtu aparatet për
qëllime shtëpiake, aparatet audio dhe video, aparatet fotografikë, aparatet e
telekomunikacionit, kompjuterat; lodrat, artikujt sportivë, veshjet, kapelet dhe këpucët,
automjetet përfshirë biçikletat, artikujt për shkrim dhe pjesët dhe pajisje për produktet joushqimorë të sipërpërmendur; shërbimet e blerjeve në internet të supermarketeve dhe
hipermarketeve; promovim shitjesh; publicitet; demostrim produktesh.

(111) 26027
(151) 26/12/2019
(181) 28/03/2029
(210) KS/M/ 2019/376
(591) e kuqe
(732) Ajinomoto Co., Inc., a corporation
organized and existing under the laws of
Japan, Manufacturers and Merchants of,
15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo,
JP
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 29 atrorë melmesash për supa; concentrate te katroreve te melmesave per supa;
Preparate për përkatitjen e katroreve te melmesave per supa; Preparate për përkatitjen e
supave; Supa; supa rezervë; pergaditje te supave te çastit-menjiherëshme; supa me
brumëra(Noodle soup); supa te mënjiherëshme te përziera me brumera; Supa me pasta;
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supa te menjëhershme te përziera me pasta; Supë e menjëhershme e përzier me oriz; Supë
më leng mishi; Mish, I ruajtur-konservuar; Peshk, I ruajtur-konservuar; Perime, te
konservuara; Pasta domatësh; Fruta, te konservuara; fasule, e konservuar; Manafera, te
konservuara; Mish I ngrirë;Peshk I ngrirë; Perime te ngrira; Fruta te ngrira; Produkte te
përpunuara të mishit; Produkte te frutave te detit të përpunuara; Perime te perpunuara;
Frutav të përpunuara; Sallata nga perimet; yndyra ushqimore; vaj për ushqim; Vaj ulliri për
ushqim; Mish; Ekstrakte nga mishi; xhelatinë mishi; mish derri; shpendë, jo te gjalla;
Kompote; salcë boronicash [kompote];krokete; ve; vezë të përpunuara; arra te
aromatizuara;arra të përpunuara; shpezë të egra, jo të gjalla; pershutë; reçel; xhelatinë për
ushqim; dhjamë derri; Mëlçi; gjalpë; Margarinë; Marmelatë; Qumësht; Produkte të
qumështit; Qumësht pluhur, jo për foshnje; zavëndësues të qumështit; qumësht bajamesh;
Pije me bazë të qumështit të bajameve; gjizë; jogurt; përzierje më bazë të qumështit( Milk
shakes); Bazë për përgaditjën e përzierjeve të qumështit (milk shakes); shtesa të përziera
bazuar ne preparate puder-pluhur për përgaditjen e përzierjeve te qumështit(shakes) ose
pudingut; shtesa të përziera bazuar ne preparate puder-pluhur për përgaditjen e perzierjeve
te qumështit(shakes); pluhur me qumësht të aromatizuar për përgaditjën e pijeve; Pijet dhe
pluhurat e bazuara në bulmet; Hirrë.
30 Melmesa(përzierje); Përzierjet që përmbajnë glutamate monosodium si përbërësit e saj
kryesor; Përmirësues të arromave; përzierje të melmesave-erëzave te perziera; erëza-piper;
krip për ushqim; salcë domatesh(Ketchup); salcë domatesh; Majonez; salcë për sallatë;
Salca [ erëza]; salca te ndryshme; salca me fruta deti; Salca te marinuar; Salcë Teriyaki ;
salcë e djegës; alga deti [erëza]; Salcë soje; ekstrakt Malti për ushqim; salca më lëng mishi;
Mish I marinuar për qellime përdorimi shtepiak; Pasta salcash; Farërat e përpunuar për
përdorim si erëza; Sheqer; embëltues natyral;shurupe te arta; melmesa-erëza; uthull;
Mustard; Piper; kafe; pije me bazë të kafes; pije te kafes me qumësht; aromatizime te kafes;
Preparate për përgaditjën e pijeve te kafes; kafe artificiale; Cocoa; kakao- bazë per pije;
pije nga kakao me qumësht; Preparate për përgaditjen e kakaos; çaj; çaj I bazuan ne pije;
Preparate per pergaditjen e çajit; Embëlsira; Puding; keksa; drithëra; ushqim I bazuar me
bazë te dritherave; preparate te dritherave; pjekurina te thata; Bukë; Sandviqe; therrime
buke; kuleç; Misër I pjekur; kremë karamele; Mjaltë; aromatizues, ndryshe nga vajërat
esencial, për pije; aromatizues për ushqim, ndryshe nga vajërat esenciale; akullore; akull,
natural ose artificial; fasule per ushqim; Makarona-brumëra; brumëra-peta; brumëra te
menjehershem; brumëra me supë; brumëra te bazuara me preparate te mishit; brumëra
japoneze –bazuar ne ushqim(Ramen); peta brumi; bollgur; Pasta; Shpageta; Pica; Pite;
pasta me patate( Ravioli); oriz; produkte te perziera te orizit; Oriz- I bazuar ne ushqime te
lehta; toptha orizi; Rizoto(Risotto); ushqim kinez- supë ose qull I pergaditur nga
orizi(Congee); peta te mbeshtjellura me perime dhe salca (Spring roll; Sushi-pjatë
tradicionale ne Japoni; simite [kuleq te mbushur]; toptha të vegjël brumi (Dumplings);
toptha brumi kinez te zier ne avull (Shumai, cooked); toptha brumi te mbushura (Wonton);
paste trekëndore e mbushur (Samosa); takos; Tapioka; Petulla te perziera; Miell; Miell
gruri; Vanile [ zavendesues I vaniles]; pluhur per pjekurina; sodë buke [bicarboni I sodes
per qellime te ushqimit]; tharem buke; embëlsita te perziera te menjehershme; Preparate per
prgaditjen e deserteve; Pluhur per pergaditjen e akulloreve; perzierje pe r deserte te
menjihershme te pudingut; aromatizues per pije; aromatizues per perzzierje te qumështit(
milk shakes); Preparate per pergaditjen e salcave per deserte.
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32 Pije jo alkoolike; pije jo –alkoolike te pergaditura me aromatizues te kafes; pije jo –
alkoolike te aromatizuara me aromatizues çaji; ekstrakte tjo alkoolike te frutave; Preparate
për pergaditjen e pijeve jo-alkoolike; pije jo –alkoolike ne formë te xhelatines; pije te
pasura me proteina per sportist; lengje per sportist; lengje per sportiest ne formë te
xhelatines; Preparate per pergaditjen e pijheve –lengjeve per sportist; pije energjike; pije
Isotonike; gjus frutash; Preparate per pergaditjen e gjusave(lengjeve te trasha) te frutave;
Limonada; pije nga mjalta(Smoothies); ujë mineral [pije]; Shurupe per pije jo-alkoolike;
lengje te trasha(gjus) nga perimet [pije]; pije me hirrë; perzierje pluhurash per pije; Birra.

(111) 26020
(151) 24/12/2019
(181) 29/03/2029
(210) KS/M/ 2019/377
(732) Deroni Ltd. 86, Saedinenie Blvd.
6300 Haskovo, BG
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët,
qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet
e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli.

(111) 26004
(151) 18/12/2019
(181) 01/04/2029
(210) KS/M/ 2019/384
(732) Arijana Zhubi Roka Rruga: Ymer
Prizereni Nr.41 Kosovë,Gjakovë, KS
(740) Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit,
zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540)

(511) 5 Ushqime për bebe.
29 Pemë dhe perime të konzervuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; zhele; xhemëra dhe
kompote; vezë, qumësht dhe prodhime qumështi
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35 Publikime të produkteve në kanalin youtube, emisione televizive, facebook dhe
instagram; publikime elektronike në portale; krijimi i vebsajtëve (faqeve) për produktet me
qellim të shitjes me shumicë dhe pakicë; shitje elektronike dhe shitje me shumicë dhe
pakicë; publikime librash.

(111) 26065
(151) 15/01/2020
(181) 01/04/2029
(210) KS/M/ 2019/387
(591) E kuqe dhe e bardhë
(732) SARAY BİSKÜVİ VE GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Ereğli Yolu
Üzeri Organize Sanayi Bölgesi Merkez
Karaman, TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 30 Kafe, kakao, kafe ose pije me bazë të kafës ose kakaos, pije me bazë çokolate,
brumëra (Makarona), pite me mish, peta, produkte bukëpjekësish dhe pjekurina me bazë të
miellit; ëmbëlsira me bazë të miellit dhe çokollates; bukë, gjevrek; pogaçe, pite, sanduiç,
katmer (produkt turk i bukëpjekësëve/pite e embël), pite, torte, bakllava, kadaif; ëmbëlsira
me bazë brumi të lyer-mveshur me shurup; puding, krem nga vanilla, puding nga qumështi
me sheqer të karamelizuar (kazandibi – lloj pudingu turk), sutlijash, puding, mjaltë, dyll
bletesh-vojshtina, propolis për qellime të ushqimit, erëza për ushqim, vanillë (erëz), erëza,
salca (erëza), salcë domatesh, tharem buke, pluhur për pjekurina, miell, griz, nisheste për
ushqim, sheqer, sheqer kokërr, sheqer pluhur, çaj, çaj i akullt, ëmbëlsira, çokollata, keksa,
pjekurina, keksa të mbushur (uafëlls), gomë për përtypje (çam çakëz), akullore, akull për
ushqim, krip, grimësira me bazë të drithërave, kokoshka-kupa, tërshërë e bluar, patatina
nga misri (patate te skuqura me miser), drithëra për perdorim për ushqim për mëngjes,
grurë i përpunuar për përdorim njerëzorë, elb i bluar për përdorim tek njerëzit, tërsherë e
përpunuar për ushqim, thekër e përpunuar për përdorim tek njerëzit, oriz, melasë për
ushqim.

(111) 26053
(151) 14/01/2020
(181) 01/04/2029
(210) KS/M/ 2019/388
(732) Elzbieta Inglot Zbigniew Inglot
Spolka Cywilna Ul. Grunwaldzka 62a,
37-700 Przemysl, PL
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”

(540) INGLOT
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë
(511) 35 Shitje me pakicë dhe shumicë (përfshi nëpërmjet uebfaqeve), për të tjerë, të
mallrave të ndryshëm, biznes menaxhim dhe organizim i konsultave, veprimtari të
duqaneve dhe depove, përfshi ato nëpërmjet internetit, shitje të mallrave të
lartëpërmendura, shitje të mallrave të lartëpërmendura nëpërmjet porosisë postare, trajtim të
urdhërave për blerje, udhëheqje e panaireve on line për blerje, shitje dhe/ose këmbim i
mallrave dhe shërbimeve, marketing, reklamim, reklamim i mallrave të lartëpërmendura
dhe shërbimeve të ofruara në uebfaqe, organizim dhe pjesmarje në panairet e tregut,
ekspozita dhe demonstrime lidhur me promovimin e mallrave të lartëpërmendura dhe
shërbimeve të ofruara.
44 Kujdes higjiene dhe bukurie për qenje njerzore dhe kafshë; salone masazhi, qendra të
shendetit të mire (wellness) dhe spa sallone, sauna, solariume, aromaterapi, qendra
parukerie, sallone bukurie, manykiri, pedikyri, tatuve, kujdes për kafshë, aranxhimit të
luleve, shërbime zbukurimi (visagiste), konsulta dhe këshilla lidhur me higjienën dhe
kujdesin e bukurisë për qenje njerzore ose kafshë, shërbime konsultash dhe këshillash
lidhur me bukurinë, konsulta dhe këshilla lidhur me kozmetikën, konsulta dhe këshilla
lidhur me kujdesin e trupit, konsulta dhe këshilla lidhur me kujdesin për lëkurën, informata
dhe këshilla për bukurinë, shërbime konsultash dhe këshilla për vendosjen ose heqjen e
makiazhit, konsulta dhe këshilla online për makiazh, shërbime makiazhi, konsulta dhe
këshilla për kozmetikë, shërbime mjeksore.

(111) 25997
(151) 18/12/2019
(181) 01/04/2029
(210) KS/M/ 2019/389
(591) Ngjyrë e kaltër e hapur dhe e mbyllur,
e gjelbër, e bardhë, e verdhë dhe e
portokallët.
(732) FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37
Rakitje, 10437 Bestovje, Republika
Hrvatska, HR
(740) Agron Curri - “Pepeljugoski
Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr.
20/8, Prishtinë

(540)

(511) 5 Balsame për qëllime mjekësore; preparate albuminoze për qëllime mjekësore;
ushqime dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; substanca dietetike përshtatur për
përdorim mjekësor; pije dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; preparate farmaceutike;
shtesa ushqimore; pomada për qëllime mjekësore; barishte çaj për qëllime mjekësore; çaj
mjekësor; pije mjekësore; preparate të elementeve gjurmuese për përdorim tek njerëzit dhe
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kafshët; shtesa ushqimore minerale; shtesa dietike protein; tableta për qëllime
farmaceutike/lozenge për qëllime farmaceutike; preparate vitaminash.

(111) 25998
(151) 18/12/2019
(181) 01/04/2029
(210) KS/M/ 2019/390
(591) Ngjyrë e e gjelbër, e bardhë dhe e
kuqe.
(732) FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37
Rakitje, 10437 Bestovje, Republika
Hrvatska, HR
(740) Agron Curri - “Pepeljugoski
Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr.
20/8, Prishtinë

(540)

(511) 5 Balsame për qëllime mjekësore; preparate albuminoze për qëllime mjekësore;
ushqime dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; substanca dietetike përshtatur për
përdorim mjekësor; pije dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; preparate farmaceutike;
shtesa ushqimore; pomada për qëllime mjekësore; barishte çaj për qëllime mjekësore; çaj
mjekësor; pije mjekësore; preparate të elementeve gjurmuese për përdorim tek njerëzit dhe
kafshët; shtesa ushqimore minerale; shtesa dietike protein; tableta për qëllime
farmaceutike/lozenge për qëllime farmaceutike; preparate vitaminash.

(111) 25994
(151) 18/12/2019
(181) 02/04/2029
(210) KS/M/ 2019/391
(300) UK00003348581 25/10/2018 UK
(732) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) GLO

(511) 9 Pajisje kyqëse (docking station); pajisje kyqëse për cigare elektronike; pajisje
kyqëse për pajisje elektronike të cilat përdoren për ngrohjen e duhanit; pajisje mbushëse;
pajisje mbushëse për cigare elektronike; pajisje mbushëse për pajisje elektronike të cilat
përdoren për ngrohjen e duhanit; kabllo të energjisë; kabllo të energjisë për cigare
elektronike; kabllo të energjisë për pajisje elektronike të cilat përdoren për ngrohjen e
571

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

duhanit; mbushës për pajisje elektronike; mbushës për mbushësit e cigareve elektronike;
mbushës për pajisje elektronike të cilat përdoren për ngrohjen e duhanit; bateri për pajisje
elektronike të cilat përdoren për ngrohjen e duhanit, USB mbushës për cigare elektronike;
USB mbushës për pajisje elektronike të cilat përdoren për ngrohjen e duhanit; mbushës
automjeti për cigare elektronike; mbushës automjeti për pajisje elektronike te cilat përdoren
për ngrohjen e duhanit; mbushës i transferueshëm për cigare elektronike; mbushës i
lëvizëshëm për rastet e pajisjeve elektronike të cilat përdoren për ngrohjen e duhanit;
pajisje mbrojtëse për produktet e lartëpërmendura.
14 Metalet e çmuara dhe leguret e metaleve të çmuara; produkte nga metale të
çmuara ose të veshura me to, domethënë rrathë (bylyzyk dore), gjerdan fyti, unaza, vathë,
varëse zbukuruese, hajmalia, kapëse zbukuruese (brosha), mansheta, kapëse zbukuruese për
kollare, medalona kryesore, medalona çelës duke perfshirë unaza çelës, rripa orësh, kuti
dekorative; stoli; gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar; instrumente horologjike dhe
kronometrike
16 Materiale (rekuizita) të shkrimit për zyre, duke përfshirë mobile; lapsa [pajisje për
zyre]; stilolapsa; materiale për aftësim dhe mësim; lëter; tabelë shkrimi; produkte të
punuara nga letra, domethën fletore pune, fletore shënimesh me kopertinë, ditarë, libër
shënimesh e zbrazur, bllok shënimesh dhe lëter shënimesh; produkte të punuara nga
kartuçi, domethenë dosje dokumentash dhe regjistratorë, kordele për dhurata, kuti për
dhurata; materiale të shtypura,duke përfshirë revista, libra, broshura, kalendare, katalogje;
fotografi; artikuj shkrimi; leter, kartuç dhe materiale plastike për mbeshtjellje dhe paketim,
e që nuk janë përfshirë në klasë tjera; fleta të holla dhe çanta për mbeshtjellëje dhe paketim.
18 Cigare elektronike, kuti nga lëkura ose emitimi i lëkures; kuti nga lëkura ose emitimi i
lëkures për cigare elektronike, aksesorë; kuti nga lëkura ose emitimi i lëkures pajisje
elektronike të cilat përdoren për ngrohjen e duhanit; artikuj për duhanpirës të punuara nga
lëkura ose emitimi i lëkures; kuti udhëtimi nga lëkura; lëkura dhe emitimi i lëkurës, dhe
produkte (mallëra të punuara nga këto materiale, për raste të destinuara, çanta diplomatike,
mëngëve, valigjeve, zarfave (plikove), arkave, kutive të kartelave të kreditimit, kuletave,
rripave, kuletave, çantave të shpinës, rripa të shpatullave, mbathje sportive, çanta të
udhëtimit dhe komplete nga lëkura, stendë lëkure, lekurë urithi [emitim i lëkures]; gëzofa
dhe lëkura; çanta për shumë destinime, çanta te vogëla, çanta mbajtëse, kuleta gjepi,
portofole, çels rastesh, raste te kartelave, valixhe bagazhi, çanta të dores;portbagazhë,
valixhe, çanta udhëtimi, çanta për ndresa për udhëtim, çanta dore, çanta të krahrorit, çantë
toaleti; ambrella, çadra dhe shkopi për hecje.
25 Veshje, këpucë; kapelë.
34 Mbajtës për cigare elektronike; mbajtës për aksesorëet e cigareve elektronike; mbajtjës
për pajisje elektronike të cilat përdoren për ngrohjen e duhanit; mbajtëse për cigare; kuti për
cigare elektronike; kuti për pajisje elektronike të cilat përdoren për ngrohjen e duhanit; kuti
për cigare; mbajtëse për artikuj për duhanpirës; kuti për artikuj për duhanpirës; arka për
cigare elektronike; arka për pajisje elektronike të cilat përdoren për ngrohjen e duhanit;
arka për aksesorë të cigareve elektronike; arka për cigare; artikuj për duhanpirës; artikuj për
duhanpirës për cigare elektronike; artikuj për duhanpirës për ngrohjen e produkteve të
duhanit; kuti për cigare dhe taketuke, kuti, mbajtëse ose arka për kamish duhani; kuti,
mbajtëse ose arka për produkte të duhanit për qëllime të ngrohjes; artikuj për duhanpirës
për cigare elektronike; pjesë dhe pajisje për produktet e lartëcekura të përfshira në klasen
34; pajisje për shuarjen e cigareve të nxehta ose shkopinjë të nxehtë të duhanit; karikuesit
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elektronik te cigareve; pajisje mbrojtëse dhe pajisje për mbajtjen e cigareve elektronike,
pajisje elektronike për tymosje ose produkte për ngrohjen e duhanit.

(111) 26045
(540)
(151) 13/01/2020
(181) 02/04/2029
(210) KS/M/ 2019/392
(300) 88/270,205 21/01/2019 US
(732) AMVAC C.V. 4695 MacArthur Court,
Suite 1200 92660 Newport Beach,
California, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo
(511) 1 “Rregullatorë dhe hormone për rritjen e bimëve për përdorim në agrikulturë”.
5 “Kimikate agrikulturore, gjegjësisht insekticide, pesticide, herbicide, fungicide,
nemotocide dhe molluskocide për përdorim në tregti, agrikulturë dhe hortikulturë”.

(111) 26047
(540)
(151) 13/01/2020
(181) 02/04/2029
(210) KS/M/ 2019/393
(300) 88/270,222 21/01/2019 US
(732) AMVAC C.V. 4695 MacArthur Court,
Suite 1200 92660 Newport Beach,
California, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo
(511) 1 “Rregullatorë dhe hormone për rritjen e bimëve për përdorim në agrikulturë”.
5 “Kimikate agrikulturore, gjegjësisht insekticide, pesticide, herbicide, fungicide,
nemotocide dhe molluskocide për përdorim në tregti, agrikulturë dhe hortikulturë”.
7 “Pjesë të komponentëve për sisteme të makinave për përhapje mekanike, agrikulturore
dhe kimike, gjegjësisht enë plastike që përdoren për të ruajtur materialet agrikulturore dhe
kimike që shpërndahen nga sistemi; enë jo-metalike për pesticide pa një pajisje matëse, për
përdorim me përhapës mekanik, për përhapejn e materialit nga ena, e për përdorim në
agrikulturë, e që shiten të zbrazta”.
9 “Sisteme për përhapjen e materialeve të lëngshme që përbëhen nga enë jo-metalike për
pesticide me një pajisje matëse për shpërndarjen e materialit nga ena, e për përdorim në
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agrikulturë, që shiten të zbrazta; pajisje kontrolluese për kontrollimin e përhapjes së
materialieve nga një sistem për përhapjen e pesticideve dhe për shfaqjen e të dhënave lidhur
me atë përhapje, që përdoren në agrikulturë; sisteme elektronike të përhapjes për përhapjen
e pesticideve e që përbëhen nga një apo dy enë dhe një pajisje matëse për përhapjen e
materialit nga një enë, ku një enë është e parambushur me pesticide, për përdorim në
agrikulturë; sistem elektronik të përhapjes për përdorim në agrikulturë që përbëhet nga një
apo dy enë, ku një enë është e parambushur me pesticide, një pajisje matëse për përhapjen e
materialit nga njëra enë, një apo më shumë sensorë dhe/apo monitorë për përcjelljen e
kushteve të jashtme dhe përformansën e sistemit, një pajisje kontrolli për shfaqjen e të
dhënave dhe kontrollimin e përhapjes, dhe një apo më shumë pajisje të memories për
kalibrimin dhe për incizimin e të dhënave të trajtimit”.

(111) 26070
(151) 22/01/2020
(181) 02/04/2029
(210) KS/M/ 2019/394
(732) IPKO Telecommunications L.L.C. Rr.
Zija Shemsiu Nr. 34, KS
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena
Tereze 47/5, Prishtine

(540) VOD Video Libraria

(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
574

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

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, detare, fotografike, kinematografike, optike,
përveç atyre për makina ose kamionë, për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (inspektim),
aparatet dhe instrumentet për shpëtim të jetës dhe për mësimdhënie, përveç atyre për
makina ose kamionë; Aparatet dhe instrumentet për përçimin, ndërprerjen, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike; Aparatet për regjistrim,
transmetim ose riprodhim të tingujve ose imazheve, përveç atyre për makina ose kamionë;
bartës magnetikë të të dhënave, disqet e regjistrimit; Disqet kompakte, DVD-të dhe mediat
e tjera dixhitale të regjistrimit; Mekanizmat për aparate që punojnë me monedha ari; Arkat
e parave, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave, kompjuterët; Softuer
kompjuterik, përveç atyre për makina ose kamionë; Aparaturë për shuarjen e zjarrit, përveç
atyre për makina ose kamionë; Aparatet e telekomunikacionit, përveç atyre për makina ose
kamionë; Aparatet portative të telekomunikacionit; aparatet celularë të telekomunikimit;
Aparatet dhe pajisjet e komunikimit digjital, përveç atyre për makina ose kamionë; Tableta
dixhitale, përveç atyre për makina ose kamionë; Tabletët, përveç atyre për makina ose
kamionë; Kompjuterët, përveç atyre për makina ose kamionë; Softueri kompjuterik, përveç
atyre për makina ose kamionë; Softueri i shkarkueshëm nga interneti; Programet e
regjistruara kompjuterike, përveç atyre për makina ose kamionë; Aplikacione softuerike për
mobilë, përveç për makina ose kamionë; Aplikacionet e shkarkueshme për pajisje
multimediale, përveç për makina ose kamionë; Softuer i lojërave; Asistentë dixhital
personal; kompjuterë xhepi; Telefonat celularë; Shkopinj për selfie [monopodët me dorë];
Unazat e zgjuara; telefonat e mençur; orë të mençur; Kompjuterë laptopë; Aparatet e
rrjeteve të telekomunikacionit; Drajverët për rrjetet e telekomunikacionit dhe për aparatet e
telekomunikacionit; Veshje mbrojtëse; Mbrojtja e kokës; Aparat televiziv; kufje; Pajisjet e
navigacionit, sistemet e pozicionimit global (GPS), përveç për makina ose kamionë;
Aparatet për navigim satelitor, përveç për makina ose kamionë; Softueri i regjistruar në
CD-ROM, përveç për makina ose kamionë; Kartela SD (karta dixhitale të sigurta);
Syzet[optikë]; thjerrëzat për syze; syze dielli; syzet mbrojtëse dhe kutitë mbrojtëse për to;
thjerrëzat e kontaktit (për sy); kamerat; objektivët fotografik; aparate MP3; Shiritë dhe
kaseta audio; audio disqet; Audio-video shiritë; Audio-video kaseta; (audio-video) disqe;
Videokaseta; videodisqet; CD-të, DVD-të; Publikimet elektronike të shkarkueshme, përveç
atyre për makina ose kamionë; Skedarë imazhesh të shkarkueshëm; Skedarë muzikorë të
shkarkueshëm; jastëk për maus; Spirale magnetike; Mbulesa për telefonë celularë; Këllëfët
e përshtatura për telefonat mobil; Komplete për bisedë pa duar për telefonat, përveç për
makina ose kamionë; Kartë magnetike; Kartat e koduara; Aplikacion softuerik për telefonat
mobil; Programet kompjuterike për përdorim në telekomunikacion; softuer për përpunimin
e transaksioneve financiare; tabelat elektronike të shpalljeve; Bateritë, elektrike; Karrikues
të baterive, përveç atyre për makina ose kamionë; Alarmet e sigurisë, përveç e njoftimeve;
Kamera të sigurisë, përveç e njoftimeve; Pajisjet paralajmëruese të sigurisë, përveç për
makina ose kamionë; Aparate kontrolluese të sigurisë, përveç për makina ose kamionë;
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Aparatet e sigurisë për mbikëqyrje; softuer kompjuterik për qëllime të sigurisë; softuer
kompjuterik për qëllime të siguracionit; SIM kartela; Terminale interaktive të ekranit me
prekje; Antenat; Alarmet, përveç për makina ose kamionë; Kabllot elektrike; Aparatet dhe
instrumentet për kimi; Çip; Programet operative kompjuterike, të regjistruara; Pajisjet
periferike të përshtatura për përdorim me kompjuterë; Aparat të përpunimit të të dhënave;
Aparat diagnostikues, jo për qëllime mjekësore; Aparat për matje të distancës; Aparatet për
regjistrim të distancës; Tonet për zile të shkarkueshme për telefona celularë; Etiketa (tag)
elektronike për mallra; okulari; Syze sportive; Kartat e identitetit, magnetike; Aparatura
ndërkomunikimi; Altoparlantët; Media magnetike të të dhënave; Instrumentet matematike;
Modemët; Aparatet monitoruese, elektrike; Aparat televiziv; Aparate testimi jo për qëllime
mjekësore; Komplete transmetimi [të telekomunikacionit]; aparate për menaxhimin e
pajisjeve mobile; Softuer për menaxhimin e pajisjeve mobile; Program i ndërmjetëm
(middleware) për menaxhimin e funksioneve softuerike në pajisjet elektronike; softueri
kompjuterik kundër viruseve; softueri antivirus kompjuterik për mbrojtjen e privatësisë;
Pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme; Lexuesit e barkodeve; Lexues
elektronik të librave; Monitorë për fëmijë; Monitorë; Aparate navigimi, përveç për makina
ose kamionë; USB disqe; Pajisjet elektrike për makinat tokësore dhe nëntokësore, përveç
për makina ose kamionë, posaçërisht informatat elektrike dhe elektronike, pajisjet për
udhëzim, kontroll dhe diagnostikuese për automjetet tokësore dhe automjetet urbane,
përveç atyre për makina dhe kamionë, përkatësisht pajisjet elektrike dhe elektronike për
automjetet tokësore dhe karrocat e metrosë, përveç për makina dhe kamionë, gjegjësisht
prizat, shukot dhe kyçjet e tjera (konektorë elektrikë) (për karikim); Lidhjet në kulm për
karikim të shpejtë; Kolektorë manual ose gjysmë-automatik që janë pjesë e motorëve të
automjeteve dhe pajisjet elektrike për lëvizjen e automjeteve elektrike; Rezistorë frenues,
pajisjet elektronike matëse dhe kontrolluese, në veçanti sistemet diagnostike elektrike dhe
elektronike, të përbëra kryesisht nga hardueri dhe softueri i bazuar në mikroprocesorë, që
përdoren për monitorimin e besueshmërisë operacionale të automjeteve dhe kostot e punës
dhe mirëmbajtjes së automjeteve, përveç për makina ose kamionë; Sistemet elektrike dhe
elektronike për mbrojtje nga shkarkimet elektrike me tension të lartë, që përbëhen kryesisht
nga senzorë, njësi të imazheve, procesorë të sinjalit, module të komunikimit, të memorieve
dhe siguresa, që përdoren për mbrojtjen e pajisjeve elektrike nga dëmtimet e shkaktuara nga
shkarkim me tension të lartë; Njësi të informacionit dhe kontrollit për monitorimin e
konsumit të energjisë elektrike dhe promovimin e konsumit më të ulët të energjisë; Sisteme
elektrike dhe elektronike të testimit automatik që përbëhen kryesisht nga sensorë, njësi të
imazhit, procesorë të sinjalit, module të komunikimit dhe kujtesës, që përdoren për të
diagnostikuar probleme me automjetet, për mirëmbajtjen më të lehtë dhe më të shpejtë të
tyre, përveç për makina dhe kamionë; Sistemet mbrojtëse izoluese elektrike dhe elektronike
që përbëhen kryesisht nga senzorë, njësi të imazhit, procesorë sinjalizues, module
komunikimi dhe siguresa, që përdoren për të monitoruar gjendjen e izolimit të
komponentëve për përçim të energjisë elektrike të automjeteve, përveç për makina ose
kamionë; Sistemet e kontrollit elektrik dhe elektronik për sistemet tërheqëse dhe sistemet e
tërheqjes me anim, të përbërë kryesisht nga sensorë, njësi të imazhit, procesorë të sinjalit,
modulet të memories dhe komunikimit, që përdoren për të parandaluar rrëshqitjen dhe
zhvendosjen e rrotave, në rast të frenimit të papritur ose të frenimit në sipërfaqet e
rrëshqitshme, për mjetet e tokësore dhe automjetet e metrosë, përveç për makina ose
kamionë; pajisjet elektrike të tërheqjes, gjegjësisht invertuesit e tërheqjes, konvertuesit e
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tërheqjes, konvertuesit statikë, konvertuesit për drejtuesit kryesorë dhe ndihmës dhe
konvertuesit e tensionit, nëse janë pjesë të tramvajeve, pajisjet ndihmëse të rrymës (APS),
sistemet e menaxhimit të baterive BMS, karrikues të baterive dhe të akumulatorëve për
mjetet e tokës dhe automjetet e metrosë, përveç makinave ose kamionëve; Agregatët e
naftës-elektrik (gjeneratorët), Super-kondensatorët, Bateri për tërheqje, sistemet elektronike
të biletave për sistemet e transportit; Bateritë tërheqëse për kabina tokësore, të hekurudhave
dhe të metrosë; Aparat elektro-dinamik për kontrollin e largët të pikave hekurudhore;
Pajisjet e sigurisë së trafikut hekurudhor; Aparat për matje, zbulim dhe monitorim,
Indikatorët dhe aparatët kontrollues për mjetet publike të transportit, përveç për makina ose
kamionë; Pajisjet elektrike për automjete, në veçanti mjetet pajisjet rrotulluese
hekurudhore, qarqet e kontrollit elektrik; Aparatet dhe instrumentet elektrike dhe
elektronike të sigurisë; Pajisjet e kontrollit elektrik për menaxhimin e energjisë (qarqet e
kontrollit elektrik); Instrumentet e nivelimit; Aparat matës, zbulues dhe monitorues,
Indikatorët dhe rregullatorët, përveç për makina ose kamionë; Makina peshuese; Pajisjet
elektrike për mjetet e transportit me rrugë tokësore ose nëntokësore, përveç për makina ose
kamionë, pajisjet elektrike të tërheqjes, nëse janë konvertorë të njësive kryesore ose
ndihmëse dhe invetorë të tensionit, pajisjet elektrike dhe elektronike të informacionit,
kontrollit, kontrollimit dhe të diagnostikës për mjetet e transportit në tokë ose nëntokë,
përveç për makina ose kamionë, bateritë dhe karrikues të baterive për automjete tokësore
dhe automjete nëntokësore, përveç për makina ose kamionë; Karrikues për bateri elektrike;
akselerometër; ammetra; Aparatë për drejtim automatik të automjete, përveç makinave ose
kamionëve; Sisteme të kontrollit të drejtimit autonom për automjetet; Makina automatike
për shpërndarjen e biletave; Regjistrues të kilometrazhit për automjetet; Aparat për
distribuim të energjisë (pajisje për gjenerimin e energjisë elektrike); Aparate për
distribuimin e energjisë elektrike; Aparatet e orëmatësit elektrik; Aparatet dhe instrumentet
për kontrollin e energjisë elektrike; Aparatet dhe instrumentet për akumulimin dhe ruajtjen
e energjisë elektrike; Aparat për ruajtjen e energjisë elektrike; Pajisjet e ndërprerësve
[elektrik]; Përçues elektrik; Aparatura për kontrollin e procesit [elektronik];
Centrale/Panele kontrolluese; Kutitë për shpërndarje të të energjisë elektrike; Aparat
rregullues, elektrik; Reletë; Transformatorë të të gjitha llojeve, Reaktorët, ndërprerësit e
kontaktit, ndërprerës, telerupters, konvertorët elektrik, ndërprerës, elektrik, Ndërprerësit
izolues, Ndarës; Makina elektrike, Aparate elektrike; Makinat për testim të
qëndrueshmërisë; Njësitë qendrore të përpunimit (CPU); Mbrojtës nga shkarkimi i
tensionit; Ekranet e radiologjisë për qëllime industriale; detektorët; dozimetrat;
elektrolizerë; galvanometrat; treguesit e humbjeve elektrike; tabela të shtypura të qarkut;
Qarqe të integruara; Ndërprerësit e rrymës, Adapter i rrymës, Siguresat; Konektorët
[energjia elektrike]; Lidhjet për linjat elektrike; Maskat mbrojtëse; Veshje kundër plumb;
Aparat radari; Aparate me rreze X jo për qëllime mjekësore; Shenjat me ndriçim; bobina,
elektrike; Qelizat galvanike, bateritë solare; Dhomat për dekompresim; Aparatet dhe
pajisjet për shpëtim; Bateritë elektrike; Instalimet fotovoltaike për gjenerimin e energjisë
elektrike [impiantet fotovoltaike]; Matësit, vizoret, treguesit, pllakat e përpunimit, prizmat
e përpunimit, pllakat vibruese, skribuesit, instrumentet për vizatim, veglat për matje dhe
kontrollim, nivelet e lëngjeve alkoolike.
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,
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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, eksplozive ose piroteknike; Pistoletë flakëruese; sprej për qëllime
vetëmbrojtëse; Sinjale mjegulle shpërthyese; Pistoleta ajërore; Fishek për armë; Armë zjarri
sportive, armë për gjueti.
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.
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,
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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).

(111)
(151)
(181)
(210)

26071
22/01/2020
02/04/2029
KS/M/ 2019/395

(540)

579

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(732) IPKO Telecommunications L.L.C. Rr.
Zija Shemsiu Nr. 34, KS
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena
Tereze 47/5, Prishtine

(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, detare, fotografike, kinematografike, optike,
përveç atyre për makina ose kamionë, për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (inspektim),
aparatet dhe instrumentet për shpëtim të jetës dhe për mësimdhënie, përveç atyre për
makina ose kamionë; Aparatet dhe instrumentet për përçimin, ndërprerjen, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike; Aparatet për regjistrim,
transmetim ose riprodhim të tingujve ose imazheve, përveç atyre për makina ose kamionë;
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bartës magnetikë të të dhënave, disqet e regjistrimit; Disqet kompakte, DVD-të dhe mediat
e tjera dixhitale të regjistrimit; Mekanizmat për aparate që punojnë me monedha ari; Arkat
e parave, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave, kompjuterët; Softuer
kompjuterik, përveç atyre për makina ose kamionë; Aparaturë për shuarjen e zjarrit, përveç
atyre për makina ose kamionë; Aparatet e telekomunikacionit, përveç atyre për makina ose
kamionë; Aparatet portative të telekomunikacionit; aparatet celularë të telekomunikimit;
Aparatet dhe pajisjet e komunikimit digjital, përveç atyre për makina ose kamionë; Tableta
dixhitale, përveç atyre për makina ose kamionë; Tabletët, përveç atyre për makina ose
kamionë; Kompjuterët, përveç atyre për makina ose kamionë; Softueri kompjuterik, përveç
atyre për makina ose kamionë; Softueri i shkarkueshëm nga interneti; Programet e
regjistruara kompjuterike, përveç atyre për makina ose kamionë; Aplikacione softuerike për
mobilë, përveç për makina ose kamionë; Aplikacionet e shkarkueshme për pajisje
multimediale, përveç për makina ose kamionë; Softuer i lojërave; Asistentë dixhital
personal; kompjuterë xhepi; Telefonat celularë; Shkopinj për selfie [monopodët me dorë];
Unazat e zgjuara; telefonat e mençur; orë të mençur; Kompjuterë laptopë; Aparatet e
rrjeteve të telekomunikacionit; Drajverët për rrjetet e telekomunikacionit dhe për aparatet e
telekomunikacionit; Veshje mbrojtëse; Mbrojtja e kokës; Aparat televiziv; kufje; Pajisjet e
navigacionit, sistemet e pozicionimit global (GPS), përveç për makina ose kamionë;
Aparatet për navigim satelitor, përveç për makina ose kamionë; Softueri i regjistruar në
CD-ROM, përveç për makina ose kamionë; Kartela SD (karta dixhitale të sigurta);
Syzet[optikë]; thjerrëzat për syze; syze dielli; syzet mbrojtëse dhe kutitë mbrojtëse për to;
thjerrëzat e kontaktit (për sy); kamerat; objektivët fotografik; aparate MP3; Shiritë dhe
kaseta audio; audio disqet; Audio-video shiritë; Audio-video kaseta; (audio-video) disqe;
Videokaseta; videodisqet; CD-të, DVD-të; Publikimet elektronike të shkarkueshme, përveç
atyre për makina ose kamionë; Skedarë imazhesh të shkarkueshëm; Skedarë muzikorë të
shkarkueshëm; jastëk për maus; Spirale magnetike; Mbulesa për telefonë celularë; Këllëfët
e përshtatura për telefonat mobil; Komplete për bisedë pa duar për telefonat, përveç për
makina ose kamionë; Kartë magnetike; Kartat e koduara; Aplikacion softuerik për telefonat
mobil; Programet kompjuterike për përdorim në telekomunikacion; softuer për përpunimin
e transaksioneve financiare; tabelat elektronike të shpalljeve; Bateritë, elektrike; Karrikues
të baterive, përveç atyre për makina ose kamionë; Alarmet e sigurisë, përveç e njoftimeve;
Kamera të sigurisë, përveç e njoftimeve; Pajisjet paralajmëruese të sigurisë, përveç për
makina ose kamionë; Aparate kontrolluese të sigurisë, përveç për makina ose kamionë;
Aparatet e sigurisë për mbikëqyrje; softuer kompjuterik për qëllime të sigurisë; softuer
kompjuterik për qëllime të siguracionit; SIM kartela; Terminale interaktive të ekranit me
prekje; Antenat; Alarmet, përveç për makina ose kamionë; Kabllot elektrike; Aparatet dhe
instrumentet për kimi; Çip; Programet operative kompjuterike, të regjistruara; Pajisjet
periferike të përshtatura për përdorim me kompjuterë; Aparat të përpunimit të të dhënave;
Aparat diagnostikues, jo për qëllime mjekësore; Aparat për matje të distancës; Aparatet për
regjistrim të distancës; Tonet për zile të shkarkueshme për telefona celularë; Etiketa (tag)
elektronike për mallra; okulari; Syze sportive; Kartat e identitetit, magnetike; Aparatura
ndërkomunikimi; Altoparlantët; Media magnetike të të dhënave; Instrumentet matematike;
Modemët; Aparatet monitoruese, elektrike; Aparat televiziv; Aparate testimi jo për qëllime
mjekësore; Komplete transmetimi [të telekomunikacionit]; aparate për menaxhimin e
pajisjeve mobile; Softuer për menaxhimin e pajisjeve mobile; Program i ndërmjetëm
(middleware) për menaxhimin e funksioneve softuerike në pajisjet elektronike; softueri
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kompjuterik kundër viruseve; softueri antivirus kompjuterik për mbrojtjen e privatësisë;
Pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme; Lexuesit e barkodeve; Lexues
elektronik të librave; Monitorë për fëmijë; Monitorë; Aparate navigimi, përveç për makina
ose kamionë; USB disqe; Pajisjet elektrike për makinat tokësore dhe nëntokësore, përveç
për makina ose kamionë, posaçërisht informatat elektrike dhe elektronike, pajisjet për
udhëzim, kontroll dhe diagnostikuese për automjetet tokësore dhe automjetet urbane,
përveç atyre për makina dhe kamionë, përkatësisht pajisjet elektrike dhe elektronike për
automjetet tokësore dhe karrocat e metrosë, përveç për makina dhe kamionë, gjegjësisht
prizat, shukot dhe kyçjet e tjera (konektorë elektrikë) (për karikim); Lidhjet në kulm për
karikim të shpejtë; Kolektorë manual ose gjysmë-automatik që janë pjesë e motorëve të
automjeteve dhe pajisjet elektrike për lëvizjen e automjeteve elektrike; Rezistorë frenues,
pajisjet elektronike matëse dhe kontrolluese, në veçanti sistemet diagnostike elektrike dhe
elektronike, të përbëra kryesisht nga hardueri dhe softueri i bazuar në mikroprocesorë, që
përdoren për monitorimin e besueshmërisë operacionale të automjeteve dhe kostot e punës
dhe mirëmbajtjes së automjeteve, përveç për makina ose kamionë; Sistemet elektrike dhe
elektronike për mbrojtje nga shkarkimet elektrike me tension të lartë, që përbëhen kryesisht
nga senzorë, njësi të imazheve, procesorë të sinjalit, module të komunikimit, të memorieve
dhe siguresa, që përdoren për mbrojtjen e pajisjeve elektrike nga dëmtimet e shkaktuara nga
shkarkim me tension të lartë; Njësi të informacionit dhe kontrollit për monitorimin e
konsumit të energjisë elektrike dhe promovimin e konsumit më të ulët të energjisë; Sisteme
elektrike dhe elektronike të testimit automatik që përbëhen kryesisht nga sensorë, njësi të
imazhit, procesorë të sinjalit, module të komunikimit dhe kujtesës, që përdoren për të
diagnostikuar probleme me automjetet, për mirëmbajtjen më të lehtë dhe më të shpejtë të
tyre, përveç për makina dhe kamionë; Sistemet mbrojtëse izoluese elektrike dhe elektronike
që përbëhen kryesisht nga senzorë, njësi të imazhit, procesorë sinjalizues, module
komunikimi dhe siguresa, që përdoren për të monitoruar gjendjen e izolimit të
komponentëve për përçim të energjisë elektrike të automjeteve, përveç për makina ose
kamionë; Sistemet e kontrollit elektrik dhe elektronik për sistemet tërheqëse dhe sistemet e
tërheqjes me anim, të përbërë kryesisht nga sensorë, njësi të imazhit, procesorë të sinjalit,
modulet të memories dhe komunikimit, që përdoren për të parandaluar rrëshqitjen dhe
zhvendosjen e rrotave, në rast të frenimit të papritur ose të frenimit në sipërfaqet e
rrëshqitshme, për mjetet e tokësore dhe automjetet e metrosë, përveç për makina ose
kamionë; pajisjet elektrike të tërheqjes, gjegjësisht invertuesit e tërheqjes, konvertuesit e
tërheqjes, konvertuesit statikë, konvertuesit për drejtuesit kryesorë dhe ndihmës dhe
konvertuesit e tensionit, nëse janë pjesë të tramvajeve, pajisjet ndihmëse të rrymës (APS),
sistemet e menaxhimit të baterive BMS, karrikues të baterive dhe të akumulatorëve për
mjetet e tokës dhe automjetet e metrosë, përveç makinave ose kamionëve; Agregatët e
naftës-elektrik (gjeneratorët), Super-kondensatorët, Bateri për tërheqje, sistemet elektronike
të biletave për sistemet e transportit; Bateritë tërheqëse për kabina tokësore, të hekurudhave
dhe të metrosë; Aparat elektro-dinamik për kontrollin e largët të pikave hekurudhore;
Pajisjet e sigurisë së trafikut hekurudhor; Aparat për matje, zbulim dhe monitorim,
Indikatorët dhe aparatët kontrollues për mjetet publike të transportit, përveç për makina ose
kamionë; Pajisjet elektrike për automjete, në veçanti mjetet pajisjet rrotulluese
hekurudhore, qarqet e kontrollit elektrik; Aparatet dhe instrumentet elektrike dhe
elektronike të sigurisë; Pajisjet e kontrollit elektrik për menaxhimin e energjisë (qarqet e
kontrollit elektrik); Instrumentet e nivelimit; Aparat matës, zbulues dhe monitorues,
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Indikatorët dhe rregullatorët, përveç për makina ose kamionë; Makina peshuese; Pajisjet
elektrike për mjetet e transportit me rrugë tokësore ose nëntokësore, përveç për makina ose
kamionë, pajisjet elektrike të tërheqjes, nëse janë konvertorë të njësive kryesore ose
ndihmëse dhe invetorë të tensionit, pajisjet elektrike dhe elektronike të informacionit,
kontrollit, kontrollimit dhe të diagnostikës për mjetet e transportit në tokë ose nëntokë,
përveç për makina ose kamionë, bateritë dhe karrikues të baterive për automjete tokësore
dhe automjete nëntokësore, përveç për makina ose kamionë; Karrikues për bateri elektrike;
akselerometër; ammetra; Aparatë për drejtim automatik të automjete, përveç makinave ose
kamionëve; Sisteme të kontrollit të drejtimit autonom për automjetet; Makina automatike
për shpërndarjen e biletave; Regjistrues të kilometrazhit për automjetet; Aparat për
distribuim të energjisë (pajisje për gjenerimin e energjisë elektrike); Aparate për
distribuimin e energjisë elektrike; Aparatet e orëmatësit elektrik; Aparatet dhe instrumentet
për kontrollin e energjisë elektrike; Aparatet dhe instrumentet për akumulimin dhe ruajtjen
e energjisë elektrike; Aparat për ruajtjen e energjisë elektrike; Pajisjet e ndërprerësve
[elektrik]; Përçues elektrik; Aparatura për kontrollin e procesit [elektronik];
Centrale/Panele kontrolluese; Kutitë për shpërndarje të të energjisë elektrike; Aparat
rregullues, elektrik; Reletë; Transformatorë të të gjitha llojeve, Reaktorët, ndërprerësit e
kontaktit, ndërprerës, telerupters, konvertorët elektrik, ndërprerës, elektrik, Ndërprerësit
izolues, Ndarës; Makina elektrike, Aparate elektrike; Makinat për testim të
qëndrueshmërisë; Njësitë qendrore të përpunimit (CPU); Mbrojtës nga shkarkimi i
tensionit; Ekranet e radiologjisë për qëllime industriale; detektorët; dozimetrat;
elektrolizerë; galvanometrat; treguesit e humbjeve elektrike; tabela të shtypura të qarkut;
Qarqe të integruara; Ndërprerësit e rrymës, Adapter i rrymës, Siguresat; Konektorët
[energjia elektrike]; Lidhjet për linjat elektrike; Maskat mbrojtëse; Veshje kundër plumb;
Aparat radari; Aparate me rreze X jo për qëllime mjekësore; Shenjat me ndriçim; bobina,
elektrike; Qelizat galvanike, bateritë solare; Dhomat për dekompresim; Aparatet dhe
pajisjet për shpëtim; Bateritë elektrike; Instalimet fotovoltaike për gjenerimin e energjisë
elektrike [impiantet fotovoltaike]; Matësit, vizoret, treguesit, pllakat e përpunimit, prizmat
e përpunimit, pllakat vibruese, skribuesit, instrumentet për vizatim, veglat për matje dhe
kontrollim, nivelet e lëngjeve alkoolike.
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, eksplozive ose piroteknike; Pistoletë flakëruese; sprej për qëllime
vetëmbrojtëse; Sinjale mjegulle shpërthyese; Pistoleta ajërore; Fishek për armë; Armë zjarri
sportive, armë për gjueti.
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
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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.
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
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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).

(111) 26136
(151) 20/02/2020
(181) 02/04/2029
(210) KS/M/ 2019/396
(526) DYQANI
(732) QËNDRIM NISHEVCI
DYQANI SH.P.K. RRUGA ISA
KASTRATI PN, KS
(740) DARDAN NISHEVCI RR.BILL
CLINTON B5 H5 NR.20 PRISHTINE

(540) DYQANI

(511) 35 Reklamim, menaxhim biznesi , administrim biznesi, funksione zyre.
41 Arsimim , ofrim trajnimesh , argetim , aktivitete sportive dhe kulturore.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnet qe ka te beje me to ,
analiza industrial dhe sherbimet e hulumtimit,dizajnimi dhe krijimi I harduereve dhe
softuerve kompjuterike.
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(111) 26069
(151) 16/01/2020
(181) 03/04/2029
(210) KS/M/ 2019/397
(591) E bardhë,e zezë,ari,gjelbert,e verdh, e
kuqe, e kalter, e hirit.
(732) “ESSI” SH.P.K LLAPUSHNIKGLLOGOVC-KOSOVA, KS

(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, të konzervuara të
ngrira, të ziera, të tymosura dhe të kryposura; polen I pergaditur 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, fruta të konservuara, të ngrira, te thara
dhe te gatuara, pelete. Recelra dhe salca te frutave.
30 Kafe, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafe artificiale; miell dhe produkte e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat), Erëzat, akulli.
31 Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në
klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; fara luledielli për ngrënje, bimët
dhe lulet natyrore; ushqimet për kafshë; malta.
32 Birrat; ujërat minerale dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pijefrutash dhe lëng
frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.
35 Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të hortikultures,
prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim,
prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve
sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore, fishekzjareve, aparatev edhe
paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe paisjev
kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim,
veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, paisje
për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave
për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilerim të
interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe aksesorëve për
to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, mbulesav të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave
të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve,
prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë,
gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes
me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë,
gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara
për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa
recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve
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elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve
kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim,
veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve për to,
pajisjeve për automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyre dhe
rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për
mobilim të enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe
aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi
jastukët, mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për
kokë, këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim në
kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbime të
shitjes me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të
pylltaris, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të
dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave
që jepen pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe
pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve dhe pajisjeve
kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim,
veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato,
paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe
rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për
mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe
aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë,
këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në
kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbimeve të
udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të
shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit,
për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit,
gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata këshilluese për
konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të organizimit të
transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; Shërbime të
menaxhimit të punës; Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit
të biznesit, rekrutim kuadrit; Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit,
Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të shërbimeve për
palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera.

(111) 26048
(151) 13/01/2020
(181) 03/04/2029
(210) KS/M/ 2019/398
(300) 88/188844 09/11/2018 US
(732) Reign Beverage Company LLC, 1547
N. Knowles Ave., Los Angeles, California
90063, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,

(540) REIGN TOTAL BODY FUEL
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Republic of Kosovo
(511) 32 ''Pije për fitnes“.

(111) 26028
(151) 26/12/2019
(181) 03/04/2029
(210) KS/M/ 2019/399
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike
për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë
cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën
buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të
duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit,
këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak,
shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike
dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinëspërmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në
cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si
zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me
përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të gojës,
produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike;
pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e
cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur;
kutija elektronike për mbushjen e cigareve.
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(111) 26029
(151) 26/12/2019
(181) 03/04/2029
(210) KS/M/ 2019/400
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

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

(111) 26099
(151) 04/02/2020
(181) 03/04/2029
(210) KS/M/ 2019/401
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"

(540)
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kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike
për pirjen e duhanit;Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar;produktet e duhanit;perfshirë
cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit);snus (produkt i duhanit për vendosje nën
buzë);zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë);artikuj të
duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit,
këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak,
shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike
dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinëspërmbajtjes aerosol për inhalacion;solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në
cigare elektronike;paisje elektronike duhanpirëse;cigare elektronike;cigare elektronike si
zëvendësuese të cigareve tradicionale;pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me
përmbajtje aerosol;paisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të gojës,
produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit;artikuj duhani për cigare elektronike;pjesë
dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e
cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të
ndezur;kutija elektronike për mbushjen e cigareve.

(111) 26100
(151) 04/02/2020
(181) 03/04/2029
(210) KS/M/ 2019/402
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) CONNECT TO THE WORLD OF
IQOS

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

(111) 26092
(151) 31/01/2020
(181) 03/04/2029
(210) KS/M/ 2019/403
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) IQOS THIS CHANGES
EVERYTHING

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

(111)
(151)
(181)
(210)
(732)

26094
31/01/2020
03/04/2029
KS/M/ 2019/404
Philip Morris Products S.A. Quai

(540) IQOS THE PLEASURE OF
HEATED
TOBACCO
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Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike
për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë
cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën
buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të
duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit,
këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak,
shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike
dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinëspërmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në
cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si
zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me
përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të gojës,
produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike;
pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e
cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur;
kutija elektronike për mbushjen e cigareve.

(111) 26095
(151) 31/01/2020
(181) 03/04/2029
(210) KS/M/ 2019/405
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) HEETS SIENNA LABEL

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

(111) 26110
(151) 05/02/2020
(181) 03/04/2029
(210) KS/M/ 2019/406
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) IQOS HEATCONTROL

(511) 34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike
për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë
cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën
buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të
duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit,
këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak,
shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike
dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinëspërmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në
cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si
zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me
përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të gojës,
produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike;
pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e
cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur;
kutija elektronike për mbushjen e cigareve.
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(111) 26109
(151) 05/02/2020
(181) 03/04/2029
(210) KS/M/ 2019/407
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) HEETS YELLOW LABEL

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

(111) 26108
(151) 05/02/2020
(181) 03/04/2029
(210) KS/M/ 2019/408
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) HEETS TURQUOISE LABEL

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

(111) 26106
(151) 04/02/2020
(181) 03/04/2029
(210) KS/M/ 2019/409
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) HEETS SILVER LABEL

(511) 34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike
për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë
cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën
buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të
duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit,
këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak,
shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike
dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinëspërmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në
cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si
zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me
përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të gojës,
produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike;
pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e
cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur;
kutija elektronike për mbushjen e cigareve.
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(111) 26105
(151) 04/02/2020
(181) 03/04/2029
(210) KS/M/ 2019/410
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) HEETS BRONZE LABEL

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

(111) 26104
(151) 04/02/2020
(181) 03/04/2029
(210) KS/M/ 2019/411
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) HEETS

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

(111) 26089
(151) 29/01/2020
(181) 03/04/2029
(210) KS/M/ 2019/412
(591) Bardhë dhe zi
(732) Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Strasse 22,
73447 Oberkochen, DE
(740) Trim Gjota - ADAS Counsel Kosovo
LLC Rr. “Agim Ramadani” A1 nr. 5,10000
Prishtinë

(540)

(511) 1 Agjentë kundra mjegullës.
3 Agjentë për pastrim dhe zbardhim; përgatitje për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe
gërryerje; sapunë; pastrues i lëngshëm për produkte optike.
5 Substanca viskozelastike për kirurgji të syrit dhe kirurgji intraokulare, produkte
farmaceutike dhe veterinare dhe përgatitje për kujdes të shëndetit; përgatitje dhe substanca
për qëllime mjeksore dhe kirurgjike; tretësirë hialorunat natriumi për përdorim në kirurgji
të syrit; përgatitje dhe substanca për përdorim në trajtimin e artritit.
9 Aparatura dhe instrumenta shkencorë, për filma fotografikë, optikë, peshimi, matjeje,
sinjalizimi, inspektimi dhe rregullimi; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin,
shndërrimin, akumulimin, rregullimin dhe monitorimin e energjisë elektrike; aparatura dhe
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instrumenta elektrikë, elektro-teknikë dhe elektronike (nëse përfshihen në klasën 9); pajisje
për regjistrim, transmetim dhe riprodhim të zërit dhe figurave; bartës magnetik të dhënash,
pajisje për përpunim të dhënash dhe kompjutera; teleskopë, dylbi, syze teleskopike, dylbi
gjuetie, dylbi pushke për gjueti, dylbi teatri, dylbi pushke; skelet syzesh, lente syzesh, syze
me polarizim, syze dëbore, lente kontakti, lupa zmadhimi, syze zmadhuese, veshje
mbrojtëse për sy, gjithashtu syze mbrojtëse nga rrezet lazer; pajisje për matje gjatësie,
pajisje për matje të trashësisë (spesimetra), makineri matëse të kordinatave, pajisje
pozicionimi të saktë për përpunim metalesh (rotary tables), lartësi matësa diferencialë,
aparatura për matje distance, gjithashtu aparatura me lazer për matje distance, aparatura për
matje këndi, lazera optikë; pajisje ndriçimi për mikroskopë, mikroskopë, gjithashtu
mikroskopë stereo, ura shtellimi për mikroskopë, pllaka rrotulluese për mikroskopë, pajisje
me fushë të errët për mikroskopë, pajisje interference për mikroskopë, kondensuesa për
mikroskopë, pajisje bashkëobservuese për mikroskopë, pajisje vizatuese për mikroskopë;
instrumenta asferikë dhe astronomikë; pajisje absorbimi atomi; autokolimatorë; grila
difraksioni; pajisje optike difraksioni (nëse përfshihen në klasën 9); celostatë; programe
kompjuterikë, softuerë kompjuterikë; refraktorë; mikroskopë elektronesh; prizma;
spektrometra; takimetra; teknoskopë; fotometra dhe diapozitivë; fotometra; stereoskopë;
filtera për pajisje optike; instrumente për matjen e intensitetit të ndriçimit; grila për
monokromatorë të rrezeve X; peshore xhami, tubo niveli uji, planetariumë, projektorë për
planetariumë; koduesa të rrotullueshëm; interferometra; invertoskopë; filtera polarizimi dhe
interference; polarimetra; komponentë kristalor dhe kristale sintetikë për lente optike;
perimetra; kolorimetra; filtera sigurie për lazer, lazera për qëllime industriale; teleskopë
meridionialë; spektroskopë; testuesa fortësie për pjesë mikroskopike; aparate fotografikë
për aplikime mikroskopie; monokromatorë; pajisje për të parë natën; sy mikroskopi;
kristale optikë, plumbҫe optike, pasqyra optike; ortoprojektorë; testera sipërfaqeje; grila
difraksioni; reflektorë; profilometra; aparate fotografikë me rreze X, pajisje optike që
punojnë me rreze X (nëse përfshihen në klasën 9); focimetra; struktura fizike për
transmetim dhe shpërndarje të dritës natyrore, simulatorë të dritës së diellit; testues të
tensionit të materialeve; llamba spektrale; stereopantometra; sensorë për marrje imazhi të
yjeve, simulatorë të dritës së yjeve; pajisje optike hapsinore (nëse përfshihen në klasën 9);
shufër për emetim drite lazeri; pjesë për pajisjet e sipërpërmendura.
10 Aparatura dhe instrumenta kirurgjikalë, mjeksorë, dentarë dhe veterinarë; pajisje lazer
për kirurgji dhe mjeksi, mikroskopë kirurgjikalë dhe mjeksorë, bazamente mbulimi dhe
binarë mbulimi për mikroskopë operimi, mbajtëse për mikroskopë operimi, montime në
mur për mikroskopë ekzaminimi dhe operimi; aparat për matjen e distancës ndërmjet
bebeve të syrit, pasqyra për sy, oftalmoskopë, mikroskopë me një dritë të shndritshme të
përdorur gjatë një ekzaminimi syri (slit lamps); tavolinë instrumentash për pajisje
oftalmologjike, testuesa për të matur shikueshmërinë e objekteve nga afër, oftalmometra,
pajisje testimi për shikueshmëri, njësi refraktimi, pupilografë, disqe për pupilografi, pajisje
stereofoto për instrumenta oftalmologjikë, refraktometra, aparate fotografimi të fundus,
tonometra, tavolinë instrumentash, lente intraokulare, biometra për lente intraokulare,
aparate për fotografim retine; tavolina pune oftalmike, pajisje diagnostikuese
oftalmologjike, sete diagnostikuese oftalmologjike, iluminatorë oftalmologjik; lupat
oftalmologjike, llampa për sklerën, keratometra, kolposkopë, koronografë, lente
intraokulare, shiringa për qëllime kirurgjikale për proçedura në ose mbi sy, në veçanti për
injektimin e substancave viskozelastike, enë dhe paketime të veçanta për substanca
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viskozelastike për kirurgji intraokulare, enë dhe paketime të veçanta për shiringa për
proçedurat kirurgjikale mbi ose në sy për injektimin e substancave viskozelastike;
foropterë, pajisje për shkatërimin e lenteve kristalore, pjesë për mallrat e sipërpërmendur.
21 Copa pastrimi, copa prej mikrofibre.
35 Publicitet; menaxhim biznesi; administrim biznesi; punë zyre.
36 Sigurim; çështje financiare; çështje monetare; çështje me pasuri të patundshme.
37 Ndërtim godinash, shërbime ndreqje, instalimi për aparatura dhe instrumenta
shkencorë, për filma fotografikë, optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, inspektimi dhe
rregullimi, aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, shndërrimin, akumulimin,
rregullimin dhe monitorimin e energjisë elektrike, aparatura dhe instrumenta elektrikë,
elektro-teknikë dhe elektronike (nëse përfshihen në klasën 9), pajisje për regjistrim,
transmetim dhe riprodhim të zërit dhe figurave, bartës magnetik të dhënash, pajisje për
përpunim të dhënash dhe kompjutera, teleskopë, dylbi, syze teleskopike, dylbi gjuetie, dylbi
pushke për gjueti, dylbi teatri, dylbi pushke, skelet syzesh, lente syzesh, syze me polarizim,
syze dëbore, lente kontakti, lupa zmadhimi, syze zmadhuese, veshje mbrojtëse për sy,
gjithashtu syze mbrojtëse nga rrezet lazer, pajisje për matje gjatësie, pajisje për matje të
trashësisë (spesimetra), makineri matëse të kordinatave, pajisje pozicionimi të saktë për
përpunim metalesh (rotary tables), lartësi matësa diferencialë, aparatura për matje distance,
gjithashtu aparatura me lazer për matje distance, aparatura për matje këndi, lazera optikë,
pajisje ndriçimi për mikroskopë, mikroskopë, gjithashtu mikroskopë stereo, ura shtellimi
për mikroskopë, pllaka rrotulluese për mikroskopë, pajisje me fushë të errët për
mikroskopë, pajisje interference për mikroskopë, kondensuesa për mikroskopë, pajisje
bashkëobservuese për mikroskopë, pajisje vizatuese për mikroskopë, instrumenta asferikë
dhe astronomikë, pajisje absorbimi atomi, autokolimatorë, grila difraksioni, pajisje optike
difraksioni (nëse përfshihen në klasën 9), celostatë, programe kompjuterikë, softuerë
kompjuterikë, refraktorë, mikroskopë elektronesh, prizma, spektrometra, takimetra,
teknoskopë, fotometra dhe diapozitivë, fotometra, stereoskopë, filtera për pajisje optike,
instrumente për matjen e intensitetit të ndriçimit, grila për monokromatorë të rrezeve X,
peshore xhami, tubo niveli uji, planetariumë, projektorë për planetariumë, koduesa të
rrotullueshëm, interferometra, invertoskopë, filtera polarizimi dhe interference, polarimetra,
komponentë kristalor dhe kristale sintetikë për lente optike, perimetra, kolorimetra, filtera
sigurie për lazer, lazera për qëllime industriale, teleskopë meridionialë, spektroskopë,
testuesa fortësie për pjesë mikroskopike, aparate fotografikë për aplikime mikroskopie,
monokromatorë, pajisje për të parë natën, sy mikroskopi, kristale optikë, plumbҫe optike,
pasqyra optike, ortoprojektorë, testera sipërfaqeje, grila difraksioni, reflektorë,
profilometra, aparate fotografikë me rreze X, pajisje optike që punojnë me rreze X (nëse
përfshihen në klasën 9), focimetra, struktura fizike për transmetim dhe shpërndarje të dritës
natyrore, simulatorë të dritës së diellit, testues të tensionit të materialeve, llamba spektrale,
stereopantometra, sensorë për marrje imazhi të yjeve, simulatorë të dritës së yjeve, pajisje
optike hapsinore (nëse përfshihen në klasën 9), shufër për emetim drite lazeri, pjesë për
pajisjet e sipërpërmendura, aparatura dhe instrumenta kirurgjikalë, mjeksorë, dentarë dhe
veterinarë, pajisje lazer për kirurgji dhe mjeksi, mikroskopë kirurgjikalë dhe mjeksorë,
bazamente mbulimi dhe binarë mbulimi për mikroskopë operimi, mbajtëse për mikroskopë
operimi, montime në mur për mikroskopë ekzaminimi dhe operimi, aparat për matjen e
distancës ndërmjet bebeve të syrit, pasqyra për sy, oftalmoskopë, mikroskopë me një dritë
të shndritshme të përdorur gjatë një ekzaminimi syri (slit lamps), tavolinë instrumentash për
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pajisje oftalmologjike, testuesa për të matur shikueshmërinë e objekteve nga afër,
oftalmometra, pajisje testimi për shikueshmëri, njësi refraktimi, pupilografë, disqe për
pupilografi, pajisje stereofoto për instrumenta oftalmologjikë, refraktometra, aparate
fotografimi të fundus, tonometra, tavolinë instrumentash, lente intraokulare, biometra për
lente intraokulare, aparate për fotografim retine, tavolina pune oftalmike, pajisje
diagnostikuese oftalmologjike, sete diagnostikuese oftalmologjike, iluminatorë
oftalmologjik, lupat oftalmologjike, llampa për sklerën, keratometra, kolposkopë,
koronografë, lente intraokulare, shiringa për qëllime kirurgjikale për proçedura në ose mbi
sy, në veçanti për injektimin e substancave viskozelastike, enë dhe paketime të veçanta për
substanca viskozelastike për kirurgji intraokulare, enë dhe paketime të veçanta për shiringa
për proçedurat kirurgjikale mbi ose në sy për injektimin e substancave viskozelastike,
foropterë, pajisje për shkatërimin e lenteve kristalore, pjesë për mallrat e sipërpërmendur.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkim dhe projektim në lidhje me to;
analiza industriale dhe shërbime kërkimi; projektim dhe zhvillim të pajisjeve dhe
programeve kompjuterike.

(111) 26085
(151) 27/01/2020
(181) 04/04/2029
(210) KS/M/ 2019/413
(591) Ngjyrë e bardhë, e kuqe, ngjyrë hiri, e
kaltër.
(732) LETE S.P.A. Via Salandra N. 1/A
00187 ROME, IT
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Ujë mineral (Pije); pije të buta.

(111) 26086
(151) 27/01/2020
(181) 04/04/2029
(210) KS/M/ 2019/414
(591) Ngjyrë e bardhë, ngjyrë hiri, e kaltër,
rozë.
(732) LETE S.P.A. Via Salandra N. 1/A
00187 ROME, IT
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)
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(511) 32 Ujë mineral (Pije); pije të buta.

(111) 26096
(151) 31/01/2020
(181) 04/04/2029
(210) KS/M/ 2019/415
(732) Johnson Controls Denmark ApS
Christian X’s Vej 201, 8270 Højbjerg, DK
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 7 Makina, mjetet e makinave, mjete që operojnë me energji elektrike;motorrë dhe
makina,Bashkues makine dhe komponentet e transmisionit,Vegla bujqësore,Inkubatorë për
vezë, Makinë shitëse automatike, Kompresorë për ftohje, filter vaji për përdorim të
kompresorëve për ftohje, pompa vaji për përdorim si pjesë të kompresorëve të ftohjes,
Kompresor Gazi dhe Seperatr Filtrimi për Vaj dhe Ftohësit, disqe e ndryshimit të
shpejtësisë për makina, kondensatorë për ftohje
11 Aparate dhe instalime për ndricim, ngorhje, ftohje, prodhimin e ajrit, zierje, tharje,
ventilim, furnzimin me ujë dhe për qëllime sanitare;aparat për kondicionimin e ajrit, dhe
pajisjet e ftohjes, kryesisht, njësitë e ftohjes me përmbajtje të ventilatorëve elektrikë,
makinë për fothjen e ujit, ftohjen e ajrit, makinë ftohëse me bazë-ammoniakut dhe bobinat
të ftohjes;aparate për kontrollimin e ambientit për përdorim në sistemet HVAC (ngorhje,
ventilim dhe ajr i kondicionuar), HVAC njësitë, pompat e ngorhjes, njësitë ftohëse
portative, njësitë kondezuese të fothjes së ajrit dhe ujit, mbajtës të ajrit dhe lagështisë së
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tij;aparat për avullimin e ajrit te ftohtë;Pajisjet e ngrohjes, ffurat e ngrohjes dhe pompat e
ngrohjes;valvulat e përdorura në ftohje;sistemete e pompave të ngrohjes;pastrues ajri për
përdorim në sitemin e ftohjes;pastrues uji, ndotësve dhe vaji për përdorim në sistemin e
ftohjes;këmbyes të ngrohjes dhe ftohës për ftohjen e lëngjeve, ftohjen e ajrit dhe ftohjen e
gazit;njësitë e prodhimit të akullit;uzinë për prodhimin e akullit;ndërës jo-mekanik për vaj
dhe ftohës;tanket e magazinimit për produktet e ftohta;njësitë e ricirklulimit të lëngut
ftohës;valvula dhe pjesë për mallërat e lartpërmendura.

(111) 26107
(151) 05/02/2020
(181) 04/04/2029
(210) KS/M/ 2019/416
(732) Johnson Controls Denmark ApS
Christian X’s Vej 201, 8270 Højbjerg, DK
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) SABROE

(511) 7 Makina, mjetet e makinave, mjete që operojnë me energji elektrike;motorrë dhe
makina,Bashkues makine dhe komponentet e transmisionit, Vegla bujqësore, të tjera nga
ato vegla me të cilat përdoren-me dorë, Inkubatorë për vezë, Makinë shitëse automatike,
Kompresorë për ftohje,filter vaji për përdorim të kompresorëve për ftohje, pompa vaji për
përdorim si pjesë të kompresorëve të ftohjes, Kompresor Gazi dhe Seperator Filtrimi për
Vaj dhe Ftohësit, disqe e ndryshimit të shpejtësisë për makina;kondensatorë për ftohje
11 Aparate dhe instalime për ndricim, ngorhje, ftohje, prodhimin e ajrit, zierje, tharje,
ventilim, furnzimin me ujë dhe për qëllime sanitare, aparat për kondicionimin e ajrit, dhe
pajisjet e ftohjes, njësitë e ftohjes me përmbajtje të ventilatorëve elektrikë, makinë për
fothjen e ujit, ftohjen e ajrit, makinë ftohëse me bazë-ammoniakut dhe bobinat të ftohjes,
aparate për kontrollimin e ambientit për përdorim në sistemet HVAC (ngrohje, ventilim dhe
ajr i kondicionuar), HVAC njësitë, pompat e ngorhjes, njësitë ftohëse portative, njësitë
kondezuese të fothjes së ajrit dhe ujit, mbajtës të ajrit dhe lagështisë së tij, aparat për
avullimin e ajrit te ftohtë, Pajisjet e ngrohjes, kryesisht, ffurat e ngrohjes dhe pompat e
ngrohjes;valvulat e përdorura në ftohje;sistemete e pompave të ngrohjes;pastrues ajri për
përdorim në sitemin e ftohjes;pastrues uji, ndotësve dhe vaji për përdorim në sistemin e
ftohjes;këmbyes të ngrohjes dhe ftohës për ftohjen e lëngjeve, ftohjen e ajrit dhe ftohjen e
gazit;njësitë e prodhimit të akullit;uzinë për prodhimin e akullit;ndërës jo-mekanik për vaj
dhe ftohës, tanket e magazinimit për produktet e ftohta;njësitë e ricirklulimit të lëngut
ftohës;valvula dhe pjesë për mallërat e lartpërmendura
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(111) 26003
(540)
(151) 18/12/2019
(181) 04/04/2029
(210) KS/M/ 2019/417
(591) E Bardhë, Gjelbër dhe e Katërt
(732) ACON BIOTECH (HANGZHOU)
CO., LTD No.210 Zhenzhong Road, West
Lake District, Hangzhou, P.R. China 310030,
CN
(740) Dardan Shala Soliteri Avalla P+12
Prishtine

(511) 5 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.
10 Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët,
sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje.

(111) 26005
(540)
(151) 18/12/2019
(181) 04/04/2029
(210) KS/M/ 2019/418
(591) E Zezë, e Bardhë, Verdhë, Kuqe,
Gjelbër, Hiri dhe e Kaltërt
(732) ACON BIOTECH (HANGZHOU)
CO., LTD No.210 Zhenzhong Road, West
Lake District, Hangzhou, P.R. China 310030,
CN
(740) Dardan Shala Soliteri Avalla P+12
Prishtine

(511) 5 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.
10 Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët,
sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje.
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(111) 26006
(540)
(151) 18/12/2019
(181) 04/04/2029
(210) KS/M/ 2019/419
(591) E Zezë, e Bardhë, Hiri dhe e Katërt
(732) ACON BIOTECH (HANGZHOU)
CO., LTD No.210 Zhenzhong Road, West
Lake District, Hangzhou, P.R. China 310030,
CN
(740) Dardan Shala Soliteri Avalla P+12
Prishtine

(511) 5 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
10 Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët,
sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje.

(111) 25995
(540)
(151) 18/12/2019
(181) 04/04/2029
(210) KS/M/ 2019/420
(591) E Zezë, e Bardhë, Verdhë, Kuqe,
Gjelbër dhe e Katërt
(732) ACON BIOTECH (HANGZHOU)
CO., LTD No.210 Zhenzhong Road, West
Lake District, Hangzhou, P.R. China 310030,
CN
(740) Dardan Shala Soliteri Avalla P+12
Prishtine

(511) 5 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.
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10 Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët,
sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje.

(111) 25916
(540) On Call Plus
(151) 26/11/2019
(181) 04/04/2029
(210) KS/M/ 2019/421
(591) E Bardhë, e Kuqe, e Gjelbër, e
Verdhë, e Zezë, e Kaltër, Vjollce, Hiri
(732) ACON BIOTECH (HANGZHOU)
CO., LTD No.210 Zhenzhong Road, West
Lake District, Hangzhou, P.R. China 310030,
CN
(740) Dardan Shala Soliteri Avalla P+12
(511) 5 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
10 Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët,
sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje.

(111) 25806
(151) 13/11/2019
(181) 05/04/2029
(210) KS/M/ 2019/423
(591) E gjelbert, zi, bardhe
(732) Burim Mahmuti Online SH.P.K
Isa Kastrati, Mati III Prishtine, Kosova, KS

(540)

(511) 37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi, larje e automjeteve

(111)
(151)
(181)
(210)

25807
13/11/2019
05/04/2029
KS/M/ 2019/424

(540)
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(591) E gjelbert, bardhe, zi
(732) Burim Mahmuti Online SH.P.K
Isa Kastrati, Mati III Prishtine, Kosova, KS

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

(111) 25808
(151) 13/11/2019
(181) 05/04/2029
(210) KS/M/ 2019/425
(591) E gjelbert, zi, bardhe
(732) Burim Mahmuti Online SH.P.K
Isa Kastrati, Mati III Prishtine, Kosova, KS

(540)

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

(111) 25810
(151) 13/11/2019
(181) 05/04/2029
(210) KS/M/ 2019/426
(591) E gjelbert, e bardhe, zi
(732) Burim Mahmuti Online SH.P.K
Isa Kastrati, Mati III Prishtine, Kosova, KS

(540)

(511) 43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm

(111) 25987
(151) 13/12/2019
(181) 05/04/2029
(210) KS/M/ 2019/427
(591) PORTOKALLT,BARDHE,E ZEZ
(732) “Global Trade-af “SH.P.K.
Faton Gashi Rr.Agron Rrahmani 39-

(540)
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Bresje,Fushë Kosovë, KS
(511) 9 Aparate dhe instrumente per hulumtime shkencore ne laborator
Aparateve te trajnimit dhe simulatorve,per shembull,makinerive te
reanimacionit,simulatorve per drejtim dhe kontrollin e automjeteve, Aparate dhe
instrumented he instrumentet e siguris per shembull,rrjeta e sigurise,dritat sinjalizuese
aparatet e drites se trafikut ,motoret e zjarrit,alarmet e zerit, encryptom, oysticks per
perdotim me kompjuter,pervecse per video lojra,kufje me realitet vrtual,size, Bateri dhe
ngarkues per cigare elektronike.
11 Aparate per instalim per ndriqim,ngrohje,ftohje,prodhimin e
avullit,gatim,tharje,ventilim,furnizim me uj dhe qellime sanitare.
Aparatet dhe instalimet me ajer te kondicionuar, Kolektort diellor termik.
Aparatet per instalim dhe ndriqim jan;Llambat elektrike,llampat laboratorike,llambat e
rruges,llambat e veturave, Mai per prodhimin e kosit,bukes,kafes,akullit
38 Telekomunuikacion
42 Sherbime shkencore dhe teknologjike si dhe hulumtime te projekteve, analiza industrial
dhe sherbile kerkimore industrial:projektim dhe zhvillim te paisjeve programeve
kompjuterike.

(111) 25988
(151) 13/12/2019
(181) 05/04/2029
(210) KS/M/ 2019/428
(591) E ZEZ,E ARIT,E HIRT
(732) “Global Trade-af “SH.P.K.
Faton Gashi Rr.Agron Rrahmani 39Bresje,Fushë Kosovë, KS

(540)

(511) 9 Aparate dhe instrumente per hulumtime shkencore ne laborator, Aparateve te
trajnimit dhe simulatorve,per shembull,makinerive te reanimacionit,simulatorve per drejtim
dhe kontrollin e automjeteve, Aparate dhe instrumente te siguris, dritat sinjalizuese
aparatet e drites se trafikut ,motoret e zjarrit,alarmet e zerit,shenjat qe jan paisje encryptom,
Joysticks per perdotim me kompjuter,pervecse per video lojra,kufje me realitet vrtual,size,
Bateri dhe ngarkues per cigare elektronike.
11 Aparate per instalim per ndriqim,ngrohje,ftohje,prodhimin e
avullit,gatim,tharje,ventilim,furnizim me uj dhe qellime sanitare, Aparatet dhe instalimet
me ajer te kondicionuar, Kolektort diellor termik, Llambat elektrike,llampat
laboratorike,llambat e rruges,llambat e veturave.
38 Telekomunuikacion
42 Sherbime shkencore dhe teknologjike si dhe hulumtime te projekteve, analiza industrial
dhe sherbile kerkimore industrial:projektim dhe zhvillim te paisjeve programeve
kompjuterike.
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(111) 25989
(151) 13/12/2019
(181) 05/04/2029
(210) KS/M/ 2019/429
(591) KUQE,BARDHE,KALTERT
(732) “Global Trade-af “SH.P.K.
Faton Gashi Rr.Agron Rrahmani 39Bresje,Fushë Kosovë, KS

(540)

(511) 9 Instrumente per qellime shkencore ose kerkimore,pajisje audiovizuale dhe
teknologjike te informacionit,si dhe pajisje te siguris dhe shpetimit, Aparate dhe
instrumente per hulumtime shkencore ne laborator, Aparateve te trajnimit dhe
simulatorve,per shembull,makinerive te reanimacionit,simulatorve per drejtim dhe
kontrollin e automjeteve, Aparate dhe instrumented he instrumentet e siguris per
shembull,rrjeta e sigurise,dritat sinjalizuese aparatet e drites se trafikut ,motoret e
zjarrit,alarmet e zerit,shenjat qe jan paisje encryptom, Joysticks per perdotim me
kompjuter, kufje me realitet vrtual,Bateri dhe ngarkues per cigare elektronike.
11 Aparate per instalim per ndriqim,ngrohje,ftohje,prodhimin e
avullit,gatim,tharje,ventilim,furnizim me uj dhe qellime sanitare.
Aparatet dhe instalimet me ajer te kondicionuar, Kolektort diellor termik.
Aparatet per instalim dhe ndriqim, Llambat elektrike,llampat laboratorike,llambat e
rruges,llambat e veturave, Mai per prodhimin e kosit,bukes,kafes,akullit.
38 Telekomunuikacion

(111) 25874
(151) 20/11/2019
(181) 05/04/2029
(210) KS/M/ 2019/431
(732) ProTec SH.P.K. Rr. Ramiz Cërnica
nr.140, Gjilan, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - ADAS Counsel Kosovo
LLC Rr. “Agim Ramadani” A1 nr. 5, 10000
Prishtinë

(540) PROTEC

(511) 6 Alumin, profile alumini, aksesorë alumini, dritare nga alumini, fasada me
elemente alumini.
17 Mallra të përbëra nga panele sintetike (produkte gjysmëfinale), në veçanti panele
plastike për veshje të mureve dhe prodhim të orendive si dhe dyshemeve, shtresa të
laminuara, panele sandviç, laminat dekorative në formë të paneleve ose fletëve të holla,
608

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

pjesë konstruktive në formë të panelave, mbulesave të mureve, tavaneve dhe dyshemeve
për ndërtesa; laminate të dyshemeve; fletë të holla plastike si fletë të holla për veshje.
19 Dritare dhe dyer, jo nga metali; materiale ndërtimore, jo nga metali; tuba jo-metalike të
ngurta për ndërtim; profile për dritare dhe dyer, jo nga metali; dërrasa dyshemeje për xham,
jo nga metali; tuba kullues, jo nga metali; kanatë errësues (shutter), jo nga metali; korniza
për dritare, jo nga metali; grila dritaresh, jo nga metali, xham ndërtimi; xham sigurimi;
xhama dritaresh për ndërtim; xhama dritaresh, panelët, pllaka, plloqa, mure mbeshtetse dhe
fasada, jo nga metali; elemente të sajuara ndërtimi jo nga metali dhe pllaka për izolimin e
zerit.
20 Produkte plastike; dyer plastike; dritare plastike; profile për dyer dhe dritare nga PVC.
27 Veshje për dysheme; veshje muri; materiale që varen në mur (jo prej tekstili); letër
muri (jo prej tekstili)
35 Publicitet; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shitje me shumicë
dhe pakicë të produkteve dhe shërbimeve
37 Ndërtim objekteve; riparime; shërbime instalimi; instalim dritaresh; instalim dyersh,
instalim të fasadave të xhamave, instalim të fasadave të ventiluara.

(111) 25876
(151) 20/11/2019
(181) 05/04/2029
(210) KS/M/ 2019/432
(591) E gjelbër, vjollcë, hiri, e zezë, e
bardhë,
(732) ProTec SH.P.K. Rr. Ramiz Cërnica
nr.140, Gjilan, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - ADAS Counsel Kosovo
LLC Rr. “Agim Ramadani” A1 nr. 5, 10000
Prishtinë

(540)

(511) 6 Alumin, profile alumini, aksesorë alumini, dritare nga alumini, fasada me
elemente alumini.
17 Mallra të përbëra nga panele sintetike (produkte gjysmëfinale), në veçanti panele
plastike për veshje të mureve dhe prodhim të orendive si dhe dyshemeve, shtresa të
laminuara, panele sandviç, laminat dekorative në formë të paneleve ose fletëve të holla,
pjesë konstruktive në formë të panelave, mbulesave të mureve, tavaneve dhe dyshemeve
për ndërtesa; laminate të dyshemeve; fletë të holla plastike si fletë të holla për veshje.
19 Dritare dhe dyer, jo nga metali; materiale ndërtimore, jo nga metali; tuba jo-metalike të
ngurta për ndërtim; profile për dritare dhe dyer, jo nga metali; dërrasa dyshemeje për xham,
jo nga metali; tuba kullues, jo nga metali; kanatë errësues (shutter), jo nga metali; korniza
për dritare, jo nga metali; grila dritaresh, jo nga metali, xham ndërtimi; xham sigurimi;
xhama dritaresh për ndërtim; xhama dritaresh, panelët, pllaka, plloqa, mure mbeshtetse dhe
fasada, jo nga metali; elemente të sajuara ndërtimi jo nga metali dhe pllaka për izolimin e
zerit.
20 Produkte plastike; dyer plastike; dritare plastike; profile për dyer dhe dritare nga PVC.
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27 Veshje për dysheme; veshje muri; materiale që varen në mur (jo prej tekstili); letër
muri (jo prej tekstili)
35 Publicitet; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shitje me shumicë
dhe pakicë të produkteve dhe shërbimeve.
37 Ndërtim objekteve; riparime; shërbime instalimi; instalim dritaresh; instalim dyersh,
instalim të fasadave të xhamave, instalim të fasadave të ventiluara.

(111) 25924
(151) 27/11/2019
(181) 05/04/2029
(210) KS/M/ 2019/433
(732) UJA 117, Quai de Valmy,
75010 Paris, FR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) UN JOUR AILLEURS

(511) 3 “Produkte kozmetike, produkte bukurie dhe produkte parfumerike, sapun;
parfume, vajra esenciale, kozmetikë, losione për flokë; pastë dhëmbësh; produkte për
depilim; produkte për heqjen e makijazhit; buzëkuq; maska bukurie; preparate kozmetike
për dush; preparate për rrezitje (kozmetikë); mascara; qerpikë artificial; lapsa kozmetik;
makijazh; krema kozmetike; deodorant për përdorim personal (parfume); qumësht pastrimi
për përdorim tualeti; losione për përdorim kozmetik; llak për thonjë ; parfuma, ujë tualeti;
shampona; heqës makijazhi; heqës llakut të thonjëve; shkopinjë temjani; preparate
zbardhimi, pastrimi, larjes, lustrimi, heqjes së yndyrës dhe gërryerjes; manikyr dhe krema
për kujdesin dhe ruajtjen e lëkurës.”
9 “Syze dielli, syze për sport, mallra optike, këllëfe për syze; kartela lojaliteti magnetike
apo dixhitale, dosje muzikore në formën e dosjeve të shkarkueshme apo medias dixhitale;
aplikacione softuerike të shkarkueshme për telefona, tableta dhe kompjuterë për qasje në
faqe për blerje on-line të veshmbathjeve dhe aksesorëve të modës, kozmetikës dhe
bukurisë, stolive të çmuara dhe këpucëve; buletine, revista, katalogje në format të
shkarkueshëm elektronik që mund të qasen online; këllëfë për syza.”
14 “Stoli të çmuara dhe produkte të imitimit të stolive; produkte të stolive të çmuara;
unaza (stoli të çmuara); vathë; byzylykë (stoli të çmuara); broshe (stoli të çmuara); qafore
(stoli të çmuara); medaljone (stoli të çmuara); ora dhe instrumente kronometrike; varëse për
çelësa (xhingël apo zingjirë); gjilpërë për kravatë, gjilpëra zbukurimi; zbukurime nga
metalet e çmuara apo imitim i tyre; kuti të stolive nga metali i çmuar apo imitim i tij.”
16 “Libra ushtrimesh, libra shënimesh, folldera për letra, dosje; produkte të shtypura;
artikuj për lidhjen e librave, gazeta, gazeta periodike, doracakë, revista, katalogje,
publikime, buletine; fotografi, pamflete, prospekte, mostra, kalendarë, afishe; mbajtëse nga
letra apo kartoni për fotografi; artikuj shkrimi; materiale ngjitëse për përdorim me artikuj
shkrimi; materiale plastike për paketim, gjegjësisht qese, qese të vogla, valixhe; qese nga
letra për paketim; brusha për pikturë, blloqë për printim.”
18 “Mallra lëkure, çanta dore, çanta mbajtëse, çanta për plazh, valixhe, çanta udhëtimi,
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portbagazh, bagazh, valixhe diplomatike, kuleta, portofol, këllëfe për kartela, kuleta
lëkure;qafore për qenë, veshje për kafshë;këllëfe për çelësa [mallra lëkure];ombrella,
parasolë, bastunë;çanta të veshjeve për udhëtim;lëkurë kafshësh;gëzofe (lëkurë kafshësh),
çanta kozmetike;çanta dhe qese (zarfe, kuletë xhepi) nga lëkura.”
24 “Tekstil dhe mallra nga tekstil për veshje dhe përdorim shtëpiak; mbulesa krevati;
mbulesa tavoline; çarçafë dushi (për përdorim tualeti); facoleta; peceta, nga pëlhura, për
heqjen e makijazhit; çarçafë krevati; këllëfë krevati për mbulim; këllëfë për jastëk; mbulesa
për jastëk; batanije; tekstil i thurur; shajak dhe tekstile të pa-thurur; peceta nga tesktili për
tavolina; lecka për fshierje; perde; peshqirë nga tekstili për fytyrë; mbulea tekstili për ulëse;
varëse muri nga tekstili; etiketa pëlhure; qilim udhëtimi (batanije për këmbë).”
25 “Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; artikuj veshmbathje (rroba); rripa (veshje); kostum
banje; veshje të brendshme; pantofla për dhomë gjumi; veshje të papërshkueshme nga uji;
artikuj trikotaxhi të brendshëm; dorëza (veshje); shalla; fustane dhe kostume ceremoniale.”
35 “Shërbime të shitjes me pakicë apo shumicë për këpucë dhe veshje, produkte bukurie
dhe parfumerike, mallra optike, produkte stolish, mallra lëkure, çarçafë shtëpiak dhe
çarçafë banjosh, përmes shitoreve, përmes katalogjeve për porosi përmes postës apo përmes
mënyrave elektronike, siç janë uebsajtet; propozime dhe prezantime të produkteve për
shitje, për tjerët, përmes internetit, telefonit, televizionit ndërveprues apo online, tek
klientët ashtuqë ata mund të shohin, zgjedhin dhe blejnë këto produkte, gjegjësisht
produktet e bukurisë dhe parfumerike, mallrat optike, produktet stolish, mallrat e lëkurës,
çarçafët shtëpiak dhe çarçafët për banjo, këpucët dhe artikujt për veshje; këshillim për
konsumatorë lidhur me shitjen e produkteve të përmendura; përpunim administrativ të
urdhër-blerjeve; reklamim, reklamim përmes postës, zbukurime të ekspozimeve për blerje,
shpërndarje të materialit reklamues [pamflete, materiale të shtypura, broshura dhe mostra];
organizime të evenimenteve për qëllime komerciale apo reklamimi; përpilim dhe
sistematizim të të dhënave në një dosje qendrore, menaxhim të dosjeve kompjuterike;
administrim komercial të licensimit të mallrave dhe shërbimeve që u përkasin tjerëve,
reklamime përmes sposorizimit.”

(111) 25925
(151) 27/11/2019
(181) 05/04/2029
(210) KS/M/ 2019/434
(732) UJA 117, Quai de Valmy,
75010 Paris, FR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) UJA

(511) 3 “Sapune për përdorim personal; produkte parfumerike për përdorim personal,
vajra esenciale, kozmetikë, losione për flokë; pastë dhëmbësh; produkte për depilim;
produkte për heqjen e makijazhit; buzëkuq; maska bukurie; preparate kozmetike për dush;
preparate për rrezitje (kozmetikë); maskara; qerpikë artificial; lapsa kozmetik; makijazh;
krema kozmetike; deodorant për përdorim personal (parfume); qumësht pastrimi për
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përdorim tualeti; losione për përdorim kozmetik; llak për thonjë; aroma për përdorim
personal, ujë tualeti; shampona.”
9 “Syze dielli, syze për sport, mallra optike, këllëfe për syze; kartela lojaliteti magnetike
apo dixhitale, dosje muzikore në formën e dosjeve të shkarkueshme apo medias dixhitale;
aplikacione softuerike të shkarkueshme për telefona, tableta dhe kompjuterë për qasje në
faqe për blerje on-line të veshmbathjeve dhe aksesorëve të modës, kozmetikës dhe
bukurisë, stolive të çmuara dhe këpucëve; buletine, revista, katalogje në format të
shkarkueshëm elektronik që mund të qasen online.”
14 “Metale të çmuara aliazhet e tyre; stoli të çmuara; unaza (stoli të çmuara); vathë;
byzylykë (stoli të çmuara); broshe (stoli të çmuara); qafore (stoli të çmuara); medaljone
(stoli të çmuara); gurë të çmuar; ora dhe instrumente kronometrike; or adore; këllëfe për
stoli [kuti]; varëse për çelësa (xhingël apo zingjirë).”
16 “Libra ushtrimesh, albume, folldera për letra, dosje; produkte të shtypura; artikuj për
lidhjen e librave, gazeta, gazeta periodike, doracakë, revista, katalogje, publikime, buletine;
fotografi, pamflete, prospekte, mostra, kalendarë, afishe; mbajtëse nga letra apo kartoni për
fotografi; artikuj shkrimi; materiale ngjitëse për përdorim me artikuj shkrimi; materiale
plastike për paketim, gjegjësisht qese, qese të vogla, valixhe; qese nga letra për paketim;
brusha për pikturë, blloqe për printim.”
18 “Lëkurë dhe imitim lëkure; imitim lëkure; lëkurë kafshësh; gëzofe ( lëkurë kafshësh);
portbagazh dhe bagazh; ombrella, parasolë, bastunë; kuleta; kuletë xhepi (kuleta për
monedha); këllëfe për çelësa (mallra lëkure); çanta dore, çanta shpine, çanta me rrotë, çanta
udhëtimi, çanta plazhi, çanta kozmetike; çanta dhe dhe qese (zarfe, kuletë xhepi) nga lëkura
për paketim; çanta veshjes për udhëtim.”
24 “Tekstil dhe produkte tekstili; mbulesa krevati dhe tavoline; çarçafë dushi (përpos
veshjeve); këllëfë krevati për mbulim; çarçafë shtëpiak; mbulesa tavoline jo nga letra;
peceta nga pëlhura për heqjen e makijazhit; etiketa pëlhure; materiale tapicerie; facoleta
tekstili.”
25 “Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; këmisha, funde, fustane, pallto, pantollona,
xhaketa, fanella; veshje nga lëkura apo imitimit i lëkurës; gëzofe (veshje); rripa (veshje);
dorëza (veshje); shalla për kokë, shalla, shalla të gjerë për gra (gëzofi); kravata; shall
kravate; trikotazh i brendshëm; çorapë; pantofla për dhomë gjumi këpucë për plazh; veshje
të brendshme; kostume për larje; robdëshambër.”
35 “Shërbime të shitjes me pakicë apo shumicë për këpucë dhe veshje, produkte bukurie
dhe parfumerike, mallra optike, produkte stolish, mallra lëkure, çarçafë shtëpiak dhe artikuj
për banjo përmes shitoreve, përmes katalogjeve për porosi përmes postës apo përmes
mënyrave elektronike, siç janë faqet e internetit; ofrime të prezantimeve të produkteve për
shitje, për përfitimin e tjerëve përmes internetit, telefonit, televizionit ndërveprues apo
online, për konsumatorët në mënyrë që ata të mund të shohin, zgjedhin dhe blejnë këto
produkte, gjegjësisht produktet e bukurisë dhe parfumerike, mallrat optike, produktet
stolish, mallrat e lëkurës, çarçafët shtëpiak dhe artikujt për banjo, këpucët dhe artikujt për
veshje; këshillim për konsumatorë lidhur me shitjen e produkteve të përmendura; përpunim
administrativ të urdhër-blerjeve; reklamim, reklamim përmes postës, zbukurime të
ekspozimeve për blerje, shpërndarje të materialit reklamues (pamflete, materiale të
shtypura, prospekte dhe mostra); organizime të evenimenteve për qëllime komerciale apo
reklamimi; përpilim dhe sistematizim të të dhënave në një dosje qendrore, menaxhim të
dosjeve kompjuterike; administrim komercial të licensave të produkteve dhe shërbimeve
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për tjerër, reklamime përmes sposorizimit.”

(111) 26033
(151) 27/12/2019
(181) 05/04/2029
(210) KS/M/ 2019/436
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 34 Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare,
cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare
, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me
përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e
duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit
për qëllime të mbajtjes ngrohtë; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares
ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet
e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e
cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke,
gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse

(111) 26034
(151) 27/12/2019
(181) 05/04/2029
(210) KS/M/ 2019/437
(732) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 34 Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare,
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cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare
, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me
përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e
duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit
për qëllime të mbajtjes ngrohtë; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares
ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet
e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e
cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke,
gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse

(111) 26025
(151) 26/12/2019
(181) 05/04/2029
(210) KS/M/ 2019/438
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike
për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë
cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën
buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të
duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit,
këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak,
shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike
dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinëspërmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në
cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si
zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me
përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të gojës,
produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike;
pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e
cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur;
kutija elektronike për mbushjen e cigareve.
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(111) 25861
(151) 19/11/2019
(181) 08/04/2029
(210) KS/M/ 2019/439
(732) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 2 Shtresa; Bojëra, ngjyrues, pigmente dhe bojë shtypi; Holluesit dhe shtuesit për
shtresat, bojërat dhe bojërat e shtypit; Ngjyrues ushqimesh dhe pijesh; Fletë metalike dhe
metal në formë pluhuri për përdorim për lyerje, dekorim, printim dhe art; Piktura dhe
fshirëse; Konservues; Llak dhe lustër; Okside inorganike (Mordant); Bojë printimi; Smalt
për lyerje; Kolorant (Ngjyrues); Lëndë ngjyruese; Llak [lustër]; Shtresë druri [bojë];
Përgatitje për të parandaluar dëmtimin e drurit; Lustër; Bojëra vaji për përdorim në art;
Pikturim me temper; Holluesit e ngjyrave; Shtuesit e bojës; Holluesit për llak.
3 Preparat për kujdesin ndaj kafshët; Dylli i rrobaqepësve dhe këpucarëve; Preparatet e
pastrimit dhe aromave; Tualete; Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike; Kozmetikë; Xhel
për masazh, përdorim tjetër veçse qëllimeve mjekësore; Kuti kozmetike; Pomadë
aromatike, përveçse për qëllime mjekësore; Preparatet me Aloe Vera për qëllime
kozmetike; Preparate të higjienës orale; Parfumeri dhe aromat; Preparatet e pastrimit të
trupit dhe të kujdesit për bukurinë; Preparate për grim (kozmetikë); Aromat për ambient
shtëpiak; Sapun dhe xhel; Përgatitjet për larje; Preparate për pastrimin dhe lustrimin e
lëkurës dhe këpucëve; Preparate për kujdesin e lëkurës, të syve dhe të thonjve; Preparate
dhe trajtime të flokëve; Preparate të pastrimit të automjeteve; Preparate për heqjen e
qimeve dhe për rruajtje; Deodorantët dhe antidjersat; Preparate për dush; Preparate për
heqjen e grimit (kozmetikës); Preparatet freskuese për frymën e gojës për higjienën
personale; Vajra esenciale; Kozmetikë vetullash; Preparatet e dushit, jo për qëllime
mjekësore; Guri me shtuf; Zbardhues për lavanderi; Preparate zbardhuesi [dekolorant] për
qëllime kozmetike; Sodë zbardhuese; Lustrim për mobilie dhe dysheme; Deodorantët për
qeniet njerëzore ose për kafshët; Qese aromatike për parfumimin e ndërresave; Preparate
depiluese; Ngjyrues për artikujt e higjienës personale; Preparate për heqjen e ngjyrës;
Preparate për shkëlqim [lustrim]; Bojë për flokët; Locion (preparat i lëngshëm) flokësh;
Llak i flokëve; Preparate balsami për flokët; Ngjitëse për qëllime kozmetike; Preparate
kolagjeni për qëllime kozmetike; Lapsa kozmetike; Kozmetikë për përkujdesjen e lëkurës;
Locion për lëkurë; Thonjtë false; I kuqi i buzëve; Shkëlqyes buzësh; Locion për qëllime
kozmetike; Pëlhura të njoma me detergjent për pastrim; Shami të njoma me kremra
kozmetike; Zhbllokimi i tubave të kullimit (Preparate për -); Preparate për dush për qëllime
personale sanitare ose deodorante [tualete]; Preparat për gargarë, jo për qëllime mjekësore;
Preparat për heqjen e shkëlqyesit të thonjve; manikyr thonjsh; Preparate për kujdesin e
thonjve; Vajra për qëllime tualeti; Vajra për qëllime kozmetike; Vajra për qëllime pastrimi;
Parfumeri; Parfum; Preparate lustrimi; Preparate pastrimi kimik; Preparate renovimi;
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Preparate për rruajtje; Qumësht pastrues për qëllime grimi; Preparate renovimi; Preparate
për grim; Preparate për grim; Maska kozmetike; Krem për lubrifikimin e lëkurës; Lustrues
këpucësh; Sapun; Shampo; Preparat për mbrojtje nga dielli; Kozmetikë për kafshët; Artikuj
për tualetin; Preparate për paralarje të rrobave; Përgatitjet për lavanderi; Shkopinj pambuku
për qëllime kozmetike; Pastat e dhëmbëve; Zbutës teksture; Preparate hekurosjeve
[përdorimi i substancave nisheste]; Niseshte për qëllime lavanderie; Ngjyrues blu për
lavanderi; Zbutës pëlhure për lavanderi; Fletët anti-statike tharëse; Ngjyrues blu për
lavanderi; Lëngje për lavanderi; Agjentët e shpëlarjes për lavanderi; Topa për lavanderi që
përmbajnë detergjent; Pluhur sapuni; Shtesa për lavanderi për zbutjen e ujit.
4 Lëndë djegëse dhe ndriçues; Qirinj dhe fitila për ndriçim; Suplementet e karburantit jokimik; Vajrat për bojëra; Dyllë blete; Dyllë blete për përdorim në prodhimin e kozmetikës;
Biokarburantet; Karburant; Dritat e Krishtlindjeve [qirinjtë]; Qirinj me aromë; Qirinj të
hollë; Llambat në formë fitili; Graso (Dyllë dhjamor) për lëkurë; Karburantit për ndriçim;
Dritë nate [qirinj]; Parafinë; Graso (Dyllë dhjamor) për këpucë; Dyllë për ski; Kompozimet
për kontrollimin e pluhurit; Dyllë ndriçues; Dyllë [lëndë e parë].
5 Artikuj përthithës për higjienën personale; Ilaçe farmaceutike dhe natyrale; Pelena për
foshnjat dhe persona që nuk arrijnë të përmbahen; Ushqim për fëmijë; Produktet higjienike
femërore; Artikuj për aromatizim dhe pastrim të ajrit; Preparate dhe materiale
diagnostikimi; Dezinfektantët dhe antiseptikët; Suplemente ushqimore dhe preparate
dietike; Preparatet dhe artikujt higjenikë; Sapunë dhe detergjente mjekësorë dhe sanitarë;
Suplemente dietike për kafshët; Preparatet dhe artikujt e kontrollit kundra insekteve; Fasha,
veshje dhe aplikues mjekësor; Preparatet dhe artikujt dentare, dhe pasta dhëmbësh
mjekësore; Laksativ; Preparatet për trajtimin e morrave [pediculicidet]; Sapun antibakterial;
Antiseptikë; Pilula për reduktimin e oreksit; Ilaçe për qëllime njerëzore; Ilaçe për qëllime
veterinare; Çaj astmatik; Pelena në formë mbathjesh për foshnjat; Qumësht formulë për
foshnja; Pelena të foshnjave; Preparate banje për qëllime mjekësore; Fibër (Dietike -);
Preparatet balsamike për qëllime mjekësore; Fashat për mjekim; Qetësues; Karamele
mjekësore; Preparatet kimiko-farmaceutike; Shtatzënia (Përgatitjet kimike për
diagnostikimin e -); Preparate kimike për qëllime mjekësore; Preparate kimike për qëllime
veterinare; Preparate kimike për qëllime farmaceutike; Peshqirë sanitar; Deodorantë për
veshje dhe tekstile; Dezinfektues; Dezinfektues për qëllime higjienike; Sapun dezinfektues;
Preparate diagnostikimi; Pije dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; Substancat
dietike të përshtatura për përdorim mjekësor; Ushqime dietetike të përshtatura për përdorim
mjekësor; Preparate me albumin për qëllime mjekësore; Preparate enzimatike për qëllime
mjekësore; Ilaç për uljen e temperaturës (Febrifuges); Preparate kundra insekteve
fluturuese; Letër për kapjen e insekteve fluturuese; Kimikate kundra sporeve dhe
kërpudhave [Fungicides]; Kutitë e ndihmës së parë, të mbushura; Leukoplast; Ilaçe për
djersitje në këmbë; Ilaçe me përbërje misri; Unazë me përbërje misri për kurimin e
këmbëve; Larës për qentë [insekticide]; Insekticidet; Ilaç kundër insekteve; Lubrifikantë
seksual personal; Kamfur për qëllime mjekësore; Pilula për qëllime farmaceutike; Kapsula
për ilaçe; Çamçakëz për qëllime mjekësore; Fasha ngjitëse për qëllime mjekësore;
Kompresa; Ekstrakte bimore për qëllime mjekësore; Çaj bimor për qëllime mjekësore;
Solucione për lente kontakti; Locione për qëllime farmaceutike; Magnezi për qëllime
farmaceutike; Minj (Përgatitjet për zhdukjen -); Pije të përshtatura për qëllime mjekësore;
Bimë mjekësore; Infuzione mjekësore; Sapun mjekësor; Çaj mjekësor; Preparate mjekësore
për artikuj të tualetit; Pastë dhëmbësh mjekësore; Qumësht pluhur për foshnjat; Suplemente
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ushqimore minerale; Djegie (Preparate për trajtimin e -); Preparate për trajtimin e akneve;
Kallot (Preparate për -); Preparate për pastrimin e ajrit; Pantallona sanitare; Baltë për
banjat; Preparate të tekstileve kundra molës; Preparat për gargarë, jo për qëllime mjekësore;
Suplemente ushqimore; Qetësues për nervat [Nervines]; Ngjitës nikotine për të lënë pirjen e
duhanit; Vajra mjekësore; Tableta të tretshme për qëllime farmaceutike; Farmaceutikë;
Preparate farmaceutike; Helm për minjtë; Tableta tymosëse; Preparate për pastrimin e
lentave të kontaktit; Kuti mjekësore, portativ, të mbushura; Kremra për qëllime
farmaceutike; Qetësues për gjumë [Soporifics]; Serume; Peceta higjienike; Kremra kundra
djegies nga dielli; Peceta sanitare për kujdesin e gjirit; Tamponë; Banjë (Përgatitje
terapeutike për -); Larës për kafshët [insekticide]; Herbicide; Preparate për zhdukjen e
parazitëve; Larja vaginale për qëllime mjekësore; Vazelinë për qëllime mjekësore; Fasha,
mjekësore; Veshje kirurgjikale; Tretës për qëllime farmaceutike; Preparate veterinare;
Preparate që përmbajnë vitamina; Ilaç për lythat; Pelena për kafshët shtëpiake; Pelena;
Pelena letre për personat që nuk arrijnë të përmbahen; Peceta ditore njëpërdorimshme për
personat që nuk arrijnë të përmbahen. Peceta ditore për personat që nuk arrijnë të
përmbahen; Peceta ditore njëpërdorimshme prej celuloze për personat që nuk arrijnë të
përmbahen.
6 Pajisje metalike; Kontejnerët, dhe transportimi dhe paketimi i artikujve, prej metali;
Materiale ndërtesash, e ndërtimi dhe elemente prej metali; Paketimi, mbështjellja dhe lidhja
e artikujve, prej metali; Shkallë dhe skela, prej metali; Tubacione, gypa dhe zorra, dhe
pajisje për to, duke përfshirë valvulat, prej metali; Kabllo, tela dhe zinxhirë, prej metali;
Materialet e papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara prej metali, për përdorim të
papërcaktuar; Bulona, dado dhe fletuesi i bulonit, prej metali; Shenja dhe informacione dhe
reklama, të metaleve; Bravë dhe çelësa, prej metali; Statuja dhe vepra arti të metaleve të
zakonshme; Dyer, porta, dritare dhe mbulesa dritaresh prej metali; Ndërtime të metaleve;
Materialet e ndërtimit të metaleve; Letra dhe numra të metaleve të zakonshëm, përveç llojit;
Kontejnerë të metaleve [magazinimi, transporti]; Priza muri prej metali; Shtiza prej metali;
Shenja dalluese (logo) prej metali të makinave; Figura metali të zakonshme; Figura të vogla
metali jo të çmuar; Fletë metalike për mbështjellje dhe paketim; Tapet për pastrimin e
këpucëve te pragu i derës; Zile; Grepa metalike; Rrjetat metalike për ndalimin e hyrjes së
insekteve në ambient; Kapëse metalike të kabllove; Kutitë e metaleve të zakonshme;
Kazanë metalikë; Varëse metalike rrobash; Pajisje metalike për mobilie; Tabela prej metali;
Numra shtëpish, jo-ndriçuese; Tabela me mbishkrime prej metali; Vida prej metali; Lidhjet
e tensionit; Kapëse prej metali për mbylljen e çantave.
7 Pajisjet për pastrim të jashtëm;Makineri, mjete dhe aparate për fiksim dhe
shtrëngim;Trapan me korrent dhe vida shpuese;Makineri për hekurosje dhe hekurosje me
avull;Makineritë e shtypjes dhe libërlidhjes;Gjeneratorë energjie;Makineri fshirjeje,
pastrim, larëse dhe lavanderie;Makineritë dhe aparatet e bujqësisë, kopshtarisë dhe
pylltarisë;Makineritë dhe aparatet për përgatitjen dhe përpunimin e ushqimit dhe të
pijeve;Makineri dhe mjete për trajtimin e materialeve, dhe për prodhimin;Pompat,
kompresorët dhe ventilatorët;Aparat për lidhjen e tufave të barit të thatë;Makineri
shpuese;Makineritë për prerjen e bukës;Furça për fshesat me korrent;Furça [pjesë të
makinerive];Makineri për pastrim me avull;Hapësit elektrikë të kanoçeve;Shtrydhës
elektrik të lëngjeve të frutave;Shtypës elektrik frutash për përdorim shtëpiak;Prerës
perimesh, perimet e prera në formë spirale, elektrike;Përpunues elektrik ushqimi;Thika
elektrike;Përzierës elektrik, për qëllim përdorimi në shtëpi;Grirëse kuzhine,
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elektrike;Makineri dhe aparate për lustrim [elektrike];Pastrim (Makineri dhe aparate për -),
elektrike;Përpunuesit e ushqimit, elektrike.
8 Fiksimi dhe bashkimi i mjeteve; Mjete higjienike dhe bukurie, për njerëzit dhe kafshët;
Mjete për prerje të flokëve dhe pajisje për heqjen e qimeve; Pajisjet për stilimin e flokëve;
Çekiç, çekiç druri; dhe çekan farkëtari; Vegla dore dhe pajisje për trajtimin e materialeve si
dhe për ndërtim, riparim dhe mirëmbajtjen; Vegla dore për ndërtim, riparim dhe
mirëmbajtje; Vegla dore për prerje, shpime, bluarje, mprehje dhe trajtim sipërfaqësor;
Vegla manikyri dhe pedikyri; Brisk rroje; Veglat e bujqësisë, kopshtarisë dhe të pamjes së
peizazhit; Pajisje për përgatitjen e ushqimit, thika kuzhine dhe vegla prerëse, takëm për të
ngrënë; Veglat e artit të trupit; Sqeparë; Thika xhepi [bisturi]; Gërshërë për krasitje
(tëharrje); Shpuesit e murit; Pjastër; Sete manikyri, elektrike; Bërës elektrik gërshetash;
Limë thonjsh, elektrike; Prerëse thonjsh, elektrike ose jo-elektrike; Prerëse flokësh për
përdorim personal, elektrike dhe jo-elektrike; Shkëlqyes për thonjtë, elektrike ose joelektrike; Pajisjet e depilimit, elektrike dhe jo-elektrike; Takëme tavoline [thika, pirunë dhe
lugë]; Çantë brisku rroje; Limë [mjetet]; Prerëse milimetrik [mjete dore]; Pastrues së
frutave nga farat; Pirunë për tavolinë; Thika të harrjeje; Gërshërë të harrjeje; Prerës në feta
për perimet; Qërues perimesh [mjete dore]; Vegla kopshti, dore; Pajisje dore për dredhjen e
flokëve; Prerëse dore për perimet, perimet e prera në formë spirale; Gërshërë të mëdha për
t’i dhënë formë kufijve gjatë krasitjes; Vegla dore, për përdorim dore; Gërshërë për krasitje
lëndine [instrumente dore]; Mjete për krasitje (për qethje) [instrumentet e dorës];
Instrumente lëmuese (pastrimi) [instrumente dore]; Spërkatësit e insekticideve [mjete dore];
Grabujë [mjete dore]; Instrumentet e mprehjes Thika qeramike; Mandolina e kuzhinës;
Vegla shpuese [mjete dore]; Pincë për prerje [mjete dore]; Lugë; Set manikyri; Thika; Lima
gjilpërë; Limë thonjsh; Prerës kutikulash; Prerëset e thonjve; Hapëse të kanoçeve, jo
elektrike; Prerëse për vezët, jo-elektrike; Prerëse djathi, jo-elektrike; Takëme; Prerëset e
picave, jo-elektrike; Prerësit e frutave në segmente; Mbledhësit e frutave [mjete dore];
Komplete pedikyri Pincetë; Brisk rroje; Tehu i briskut rroje; Kuti për rroje; Sharra [mjete
dore]; Lopata [mjete dore]; Gërshërë; Mjetet e prerjes [mjete dore]; Çelës dadosh; Spatuli
[mjete dore]; Lopata në formë drejtkëndore; Lugë plastike, pirunë tavoline dhe thika
tavoline; Lugë për fëmijë, pirunë tavoline dhe thika tavoline; Prerësit e kutive; Copëtues
[thika]; Sheshe [mjete dore]; Pincë.
9 Instrumentet matëse të distancës dhe dimensioneve; Alarmet dhe pajisjet
paralajmëruese; Pajisje input/output, përshtatur për përdorim me kompjuter; Aparate,
instrumente dhe kabllot për energji elektrike; Aparatet dhe instrumentet për kontrollin e
energjisë elektrike; Aparate dhe instrumente për akumulimin dhe ruajtjen e energjisë
elektrike; Pajisje audio dhe marrës radio; Përmbajte të regjistruara; Përmbajtje të mediave;
Syze, syze dielli dhe lente të kontaktit; Komponentët dhe pjesët e kompjuterit; Pajisjet e
ruajtjes së të dhënave; Pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe aksesorë (elektrike dhe
mekanike); Komponentë elektrikë dhe elektronikë; Instrumentet matëse të peshës; Kabllo
dhe tela; Pajisjet e komunikimit; Syze korrektuese; Matja, zbulimi dhe monitorimi i
instrumenteve, treguesve dhe kontrollorëve; Pajisje që shërbejnë për lundrim, udhëzim,
gjurmim, shënjestrim dhe përcaktim të hartave; Pajisjet optike, përforcues dhe korrektorë;
Pajisjet e komunikimeve point-to-point (nëpërmjet pikave fundore); Pajisjet e sigurisë,
ruajtjes, mbrojtjes dhe sinjalizimit; Syze dielli; Pajisjet e zhytjes; Instrumentet matëse të
temperaturës; Instrumentet e monitorimit; Instrumentet matëse kohore (pa përfshirë orët e
murit dhe orët e dorës); Alarmet; Filma mbrojtës të përshtatur për smartphones (telefonat
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inteligjentë); Kuti kryqëzimi [energjia elektrike]; Pajisje monitorimi për fëmijë; Peshore për
fëmijë; Peshore banje; Disqe kompakte [memorie read-only (vetëm me lexim)]; Disqet
(Kompakt -) [audio-video]; Skeleti i syzeve; Syze; Peshore me letër; Korniza fotografike
digjitale; Stacionet digjitale të motit; Kasetofon DVD; Lexuesit elektronikë të librave;
Akumulatorë, elektrike; Adaptorë elektrikë; Bateri elektrike; Bashkues elektrike; Pajisjet
matëse, elektrike; Komulacion (Aparat elektrik për -); Kambana elektrike të derës; Kabllot
elektrike; Kamera; Batanije zjarri; Fikës zjarri; Set radiotelefoni; Mbështjellëse për
smartphone; Mbështjellëse kompjuterët tabletë; Bilbilet e qenve; Hidrometrat; Lentet e
kontaktit; Kufje; Karikues për bateritë elektrike; Stacionet e karikimit për automjetet
elektrike; Çanta për laptopë; Çanta të përshtatur për laptopë; Altoparlantë; Bokse për
dëgjim; Magnet; Syze zmadhimi; Tabela ndriçuese; Rrjetet e energjisë elektrike (Materialet
për -) [telat, kabllot]; Centrot e mouse-ve; Aparat matës; Instrumentet matëse; Mikrofona;
Mediat optike të të dhënave; Metra parkimi; Detektorët e tymit; Radio; Kohëmatësi vezë (i
kuzhinës) [orët e rërës]; Çelësa, elektrikë; Kokore; Maska mbrojtëse; Lente Selfie; Shkop
për selfie [monopodët me dorë]; Syze sportive; Stenda për aparat fotografik; Tripodat e
kamerës; Priza elektrike; Adaptorët e udhëtimit për priza elektrike; Priza të lëvizshme;
Priza treshe; Priza me telekomandë; Mbështjellëse prizash elektrike; Llogaritëse xhepi;
Maska të zhytjes; Aparat që tregojnë temperaturën; Termometra, jo për qëllime mjekësore;
Aparat për kontrollin e temperaturës; Bartësit e regjistrimit të zërit;Media Player portativë;
Lente zmadhimi për dyer; USB flash drives; Aparat zmadhues [fotografi]; Aparatet dhe
instrumentet e vëzhgimit; Peshore; Aparatet dhe instrumentet e peshimit; Trekëndëshat
paralajmëruese të automjetit; Nivelet e flluskës; Anemometra; Çelësat e kohës, automatike.
10 Pajisjet diagnostikuese, ekzaminimi dhe monitorimi; Pajisjet kontraceptive; Pajisjet për
mbrojtjen e dëgjimit; Ndihmuesit për ushqim dhe biberonët; Aparat masazhi; Veshje
mjekësore; Aparatet dhe instrumentet mjekësore dhe veterinare; Pajisje fizioterapie dhe
rehabilitimi; Ndihma për seks; Proteza dentare; Pajisjet dentare; Analizues për përdorim
mjekësor; Unazat e anti-reumatizmit; Mbajtëse dore për përdorim mjekësor;
Sphygmomanometera; Aparat diagnostikues për qëllime mjekësore; Qese akulli për qëllime
mjekësore; Fashë, elastike; Doreza për qëllime mjekësore; Batanije, elektrike, për qëllime
mjekësore; Thika; Çanta dushi; Rrobat e kompresionit; Paterica; Fasha ftohëse për qëllime
të ndihmës së parë; Lidhëse ftohëse për qëllime mjekësore; Doreza për masazh; Aparat dhe
instrumente mjekësore; Gota menstruale; Pompat e gjirit; Aspiratorët e hundës; Kunjat e
veshëve; Bllokuese veshi [pajisjet për mbrojtjen e veshëve]; Artikuj ortopedikë; Fasha për
nyejt, anatomike; Këpucë orthotike; Bazamente të brendshme këpucësh, ortopedike;
Matësa pulsi; Biberona për foshnjat; Lodra seksi; Termometra për qëllime mjekësore;
Korse shtatzënie;Çarçafë në rast nevojash peronale; Rripa hipogastrike; Aparatet dhe
instrumentet veterinare; Aparat vibrimi; Aparatet dhe instrumentet dentare; Pastruesit e
gjuhës; Prezervativët.
11 Ndezës;Ndriçuese dhe reflektorë të ndriçimit;Furnela, bojlerë dhe ngrohëse;Sistemet
HVAC (ngrohje, ventilim dhe ajër të kondicionuar);Pajisjet e ngrohjes, ventilimit dhe
kondicionimit dhe pastrimit (ambient);Pajisje për gatim ngrohje, ftohje dhe trajtim të
ushqimeve dhe pijeve;Pajisje frigoriferike dhe ngrirës;Pajisjet e pastrimit të ajrit;Pajisje për
ngrohje dhe tharje personale;Instalime sanitare dhe për banjë dhe instalime
hidraulike;Burime, çezma dekorative, sistemet e spërkatjes dhe ujitjes;Pajisje për
skarë;Aparat dhe instalimet e ndriçimit;Llamba;Ngrohës shtrati;Makinat për prodhimin e
bukës;Thekëse;Pllakat e pjekjes;Dushe;Makineritë dhe aparatet e akullit;Veshje të nxehura
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elektrikisht;Çorape, të nxehura elektrikisht;Ngrohës, elektrikë, për mbushjen e
shisheve;Pajisje me avull të ushqimit, elektrike;Dritat, elektrike, për pemët e
Krishtlindjeve;Tiganët elektrikë të thellë;Llamba, poça, elektrikë;Ibrikë kafeje
elektrike;Mjete gatimi, elektrike;Llamba elektrike;Pishtarë elektrikë;Çikrikë,
elektrike;Pishtarë flakërues;Priza për dritat elektrike;Pajisjet e pjekjes;Tharësit e flokëve
[tharësit];Batanije, elektrike, jo për qëllime mjekësore;Aparat për ngrohje dhe ftohje për
shpërndarjen e pijeve të nxehta dhe të ftohta;Instalimet e ajrit të kondicionuar;Freskueset e
kondicionimit të ajrit;Furrat qeramike;Unazat e gatimit;Frigoriferë;Enë frigoriferike;Fenerë
për ndriçim;Drita për zbukurime festive;Aparate dhe makina për pastrimin e ajrit;Aparat
për ftohje të ajrit Tharëse;(Air -);Furra në mikrovalë;Multicookera;Llambat me
vaj;Reflektorët e llambave;Llambat e dyshemesë;Pishtarë që varen në tavan;Ulëse
tualeti;Filtra për ujë të pijshëm;Aparat për tharje;Freskueset e kondicionimit të ajrit;Shishe
me ujë të ngrohtë;Ngrohësit e ujit [aparatet];Kaldaja me ujë të ngrohtë.
14 Statuja dhe Figurina, të bëra ose të veshura me metale ose gurë të çmuar ose gjysmë të
çmuar, ose imitimet e tyre; Ornamente, të bëra ose të veshura me metale ose gurë të çmuar
ose gjysmë të çmuar, ose imitime të tyre; Bizhuteritë; Unaza dhe zinxhirë për çelësa, dhe
hajmali për të; Kutitë e xhevahireve dhe kutitë e orëve; Gurë të ndryshëm të çmuar; perlat
dhe metalet e çmuara, dhe imitimet e tyre; Hajmali [stoli, bizhuteri (Am.)]; Stoli prej
metalesh të çmuar; Hajmali për zinxhirët e çelësave; Kunjat për bizhuteri; Byzylykë të bëra
nga tekstile të qëndisura [bizhuteritë]; Byzylykë [stoli, bizhuteri (Am.)]; Orët e dorës;
Xhevahiret e qelibarit të verdhë; Karfica zbukuruese [bizhuteritë]; Buste prej metalesh të
çmuara; Gurë të çuar; Kronografë [orë]; Kronometra; Kronoscope; Stoli Cloisonné; Fije me
metal të çmuar [bizhuteritë];Gurë të çmuar; Orë dhe orë dore, elektrike; Figurina prej
metali të çmuar; Statuja prej metali të çmuar dhe lidhjet e tyre në aliazh; Gjetjet e
bizhuterive; Ornamente; Fije ari [bizhuteritë]; Gurë gjysmë të çmuar; Varëse [stoli]; Kutitë
e metaleve të çmuara; Zinxhirë [bizhuteri]; Lidhëset e kollareve; Kapëset e kollareve;
Kryqet si stoli; Kryqet prej metalesh të çmuara, përveç xhevahireve; Punimet e artit të
metaleve të çmuara; Rruaza për të bërë bizhuteri; Monedha bakri; Lidhëset e dorashkave;
Medalje; Medaljone [stoli]; Misbaha [tespihe] Monedha; Vathë; Perlat e bëra nga ambroidi
[amberi i shtypur]; Perla [stoli]; Kutitë e prezantimit për orët; Kuti prezantimi për bizhuteri;
Unaza [stoli, bizhuteri (Am.)]; Metalet e çmuara, të papërpunuara ose gjysmë të
përpunuara; Tespihe; Unaza çelësash [unaza të ndara me xhingël dhe dekorative]; Bizhuteri
ne formë hajmalie;Kapëse zbukuruese; Mbajtëse bizhuterish; Kuti bizhuterish; Xhevahire
të kapelës; Xhevahire këpucësh; Bizhuteri; Fije argjendi [stoli]; Orë diellore; Argjendi i
pastruar [tela argjendi]; Unaza të ndarë prej metali të çmuar për çelësa; Statujat nga metale
të çmuara; Kohë matëse; Bizhuteri transparente [bizhuteri kostumesh (Am.)]; Orë dore;
Orë muri; Rripa të orës; Varëse në formë lavjerrësi [Për ora]; Zinxhirë për orën; Argjend, i
papastër ose i përpunuar; Kapëse për bizhuteri; Orë alarmi; Instrumentet kohore.
16 Mbajtës të parave; Libra; Makineritë e zyrës; Dekorimi dhe materialet e artit dhe
mediat; Pajisjet e printimit dhe libërlidhjes; Mjete për printim; në veçanti revista të
konsumatorëve dhe futjeve të reklamave; Materialet filtruese të letrës; Albumet e
fotografive dhe albumet e koleksionistëve; Ngjitëse për qëllime zyre ose shtëpiake; Mjetet e
korrigjimit dhe fshirjes; Artet; veprat artizanale dhe pajisjet e modelimit; Vepra arti dhe
figurinat e letrës dhe kartonit si dhe modelet e arkitektëve; Mjete edukative; Letër dhe
karton; Letër Industriale dhe karton; Artikuj shkrimi dhe aksesorë për qëllime arsimore;
Mjetet e shkrimit dhe vulosjes; Çanta dhe artikuj për paketimin, mbështjelljen dhe ruajtjen
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e letrës kartonit ose plastikës; Qese të mbeturinave prej letre ose plastike; Letra të lagura
per heqjen e make-up-it; Rub down transfero (Transferimi i ngjitëseve me transferim);
Pllakat e adresave për makineritë e adresimit; Vulat e adresave; Makineritë e adresimit;
Dosje për letra; Dosje të dokumenteve [shkrimi]; Fletore me ngjitëse; Kalendarë; Kartat e
njoftimeve [shkrimi]; Laminatorët e dokumenteve për përdorim zyre; Akuarele; Modele
arkitektonike; Tabela të llogaritjeve; Rrip dore për mbajtjen e instrumenteve të shkrimit;
Atlase; Ngjitëse [shkrimi]; Mbajtësit e parave; Parulla letre; Preparate njomjeje
(Moisteners) për sipërfaqet e ngjyrosura [kërkesat e zyrës]; Materiale për në zyrë (kabinete
për -) [kërkesat e zyrës]; Centro për gotat e birrës; Foto; Mostrat biologjike për përdorim në
mikroskopi [materialet mësimore]; Projekte; Lapsa; Mbajtësit e lapsave; Plumb për laps;
Blloqe [shkrimi]; Broshura; Top i rëndë xhami që të mos marrë era fletët; Mbajtëse letrash
në tavolinë; Letër shkrimi; Broshura; Mbajtëse të pjesës fundore të librave; Materiale për
zyrë; Kapëse letrash; Fletë me figura të animuara; Kapëse për mbajtësit e distinktivëve me
emra [mjetet e zyrës]; Mbajtëse rrotull për mbajtësit e distinktivëve me emra [mjetet e
zyrës]; Libra të animuar; Mbështjellëse plastike i gjerë, për paketim; Diagrame; Mbajtësit e
dokumenteve [shkrimi]; Fletë me bojë për duplikatorët; Fletë të trasha për printer, jo prej
tekstili; Lloji i shtypjes; Mbështjellës [letër shkrimi]; Makina shkrimi; Mprehësit e lapsit,
Elektrike apo jo-elektrike; Vula me shenja dalluese; Etiketa të letrës ose kartonit; Kuti me
fletë me figura; Letra dekorative; Flamuj të letrës; Dosje [shkrimi]; Shirita me bojë;
Cilindra për bojëzimin e shiritave; Disqe me bojëra uji (Artistët); Kutitë e bojës; Mbajtësit e
bojës; Mbajtësit e stilolapsave; Kapëset e stilolapsave; Kuti për stilolaps; Stilolapsa
[materialet e zyrës]; Fshirëse të stilolapsave; Fletët e kontrollit të lagështisë prej letre ose
plastike për paketimin e produkteve ushqimore; Figurina prej letre maché; Figurina
[statuja] prej letre maché; Letër filtrimi; Mbështjellëse, fasha për gishtat [materialet e
zyrës]; Xhama issing për shkrime apo për qëllime shtëpiake; Mbështjellëse të shisheve prej
letre ose kartoni; Lëngje korrigjuese [materialet e zyrës]; Fletushka; Plastik për
mbështjellje; Fletë prej celuloze së rikuperuar për mbështjellje; Modeli i argjilave (humus
për -) [materialet e artistëve]; Fotografi [të shtypura]; Foto-gdhendje; Stilografë;
Mbështjellëse prej letre ose kartoni; Fletë muzike, partitura në formë të printuar; Kuponët e
shtypur; Mbajtëse për klasifikimin dhe numërimin e parave; Harta gjeografike; Piktura
[foto], me kornizë ose pa kornizë; Libra me këngë; Globe; Karta përshëndetëse; Prezantime
grafike; Printime grafike; Riprodhime grafike; Gdhendja e pllakave; Gdhendje; Gjilpëra për
gdhendje; Pasta dhe ngjitëse të tjera për zyrë ose për qëllime shtëpiake; Llastiqe për zyra;
Ngjitëse e trashë[zyrë]; Ngjitëse për qëllime shkrimi; Mbajtësit e distinktivëve të emrit
[materialet e zyrës]; Mbajtëse për stilolapsa dhe lapsa; Manualet [të dorës]; Pajisjet e
etiketimit të dorës; Mbështetëse dore për piktorët; Kapëset e fletëve [materialet e zyrës];
Hektografe; Seksione histologjike për qëllime të mësimdhënies; Letër prej pjesëve të vogla
të drurit; Dërrasë prej pjesëve të vogla të drurit [zyrë]; Zarfet [letër shkrimi]; Kutitë e
kapakëve të kartonit; Filtra (Kafe letre -); Kalendarë; Centro të vogla prej letre; Kartat për
radhitjen e dokumenteve; Karta; Etiketat për kartat e indeksit; Cilindra prej kartoni;
Katalogë; Ngjitëse për zyra ose për qëllime shtëpiake; Fotografi montimi (Aparat për -);
Ngjitëse dhe ngjitëse të tjera për shkrimi ose për qëllime shtëpiake; Ngjitëse për zyra ose
për qëllime shtëpiake; Shpërndarësit (shiritat ngjitës -) [materialet e zyrës]; Kapëse të
fletëve; Qese për gatim me mikrovalë; Letër karboni; Letër kopjimi; Korrektor [materialet e
zyrës]; Bojë korrigjuese [heliografi]; Shkumës për litografi; Mbajtësit e shkumësave;
Kapakë për stilolapsa me kapakë; Vizore franceze, që përdoret për vizatimin e vijave të
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lakuara; Grykashkë prej letre; Grykashkë me mëngë, prej letre; Materiale mësimore dhe me
instruksione (përveç aparatit); Të tjera për zyra ose për qëllime shtëpiake; Markera për
librat; Letër ndriçuese; Letra çeliku; Punime litografike të artit; Përforues të zyrës;
Përforues të zyrës; Kartat e shpuara, shtypura për makinerinë Jacquard; Letra absorbuese;
Lidhës për blloqe; Letër paketuese me flluska (plastike -) për ambalazhimin ose paketimin;
Penelat e piktorëve; Telajo për pikturë; Tavalloz për piktorë; Furça për bojaxhi; Penela;
Kavaletat e piktorëve; Shkumësa markues; Stilolapsa markues; Krehra gdhendës; Fleta me
figura; Mbajtësit e plumbit të lapsit; Paste për modele; Materialet e modelimit; Argjil për
modelim; Dyllë për modelim, jo për qëllime dentare; Kartolina përshëndetëse muzikore;
Shtypësit e kartës së kreditit, jo-elektrike; Treguesit e skemave [chart pointers], jo
elektronike; Blloqe shënimi; Kapëse letrash; Aparatura numerike; Oleografe; Dosje
[materiale për zyrë]; Pantografe [mjete vizatimi]; Letër; Letër Xuan për piktura dhe
kaligrafi kineze; Letër për makineritë regjistruese; Materiale zyre; Shirit prej letre; Fleta
[zyrë]; Peshqirë për fytyrën prej letre; Peshqirë për duart prej letre; Letra mâché;
Mbështjellëse prej letre për vazot e luleve; Hapësit e zarfeve; Fjongo prej letre; Prerësit e
fletëve [zyrë]; Peceta tavoline prej letre; Shami prej letre, Trasta; Mbështjellësit ngjyrë gri
të librave; Mbulesat e sirtarëve prej letre, të parfumuara ose jo; Pastel; Gjurmim modeli;
Pëlhurë gjurmuese për krijimin e formave në copë; Letër gjurmuese; Letër pergamene;
Vula [stampa]; Postera; Tabela reklamuese prej letre ose kartoni; Qese plastike për
jashtëqitjet e kafshëve; Centro prej letre; Materiale paketuese prej letre ose kartoni;
Portrete; Kartolina; Broshura [Prospectuses]; Produkte fshirëse; Goma, fshirëse për zyra;
Fshirëse metalike [shields]; Gdhendëse; Libra me përmbledhje financiare; Mbështjellëse
për pasaportë; Letër orizi; Dërrasa për vizatim; Gjilpëra për qëllime shkrimi dhe vizatimi;
Stilolapsa për vizatim; Gjilpëra me kokë për në mur; Vizore ne formë T-je për vizatim;
Buletine; Indekse; Kuti kremi prej letre; Letra jo vetëm për lojë; Shtresa absorbuese prej
letre ose plastike për paketimin e ushqimit; Letra me figura; Kuti prej kartoni ose letre;
Portofol për çeqe; Lapsa prej gurit të butë; Gurë të butë për shkrim; Tabela shënjuese prej
letre ose kartoni; Vula për letra; Shkumësa të rrobaqepësve; Zarfe me figura; Modele
qepjesh për rroba; Penë; Mbajtëse boje; Instrumente shkrimi; Libra për shkrim ose vizatim;
Shkumës për shkrim; Kuti shkrimi [zyrë], Materiale shkrimi; Furça shkrimi; Centro
tavoline; Botime të printuara; Mjete shkollore; Pjata me figura; Kapëset që mbajnë faqet e
librit të ndara; Ngjitëse letër për zyrë ose qëllime shtëpiake; Korniza për kompozime,
piktura [printim]; Rafte; Dyllë për vulosje; Makineri vulosjeje për zyra; Kompozime për
vulosje për qëllime zyre; Ngjitëse për vulosje të zarfeve;Vula; Letër argjendi; Shkumësa në
formën e llakut; Mbajtëse fotografish; Stilolapsa prej çeliku; Ngjitëse me përbërje
niseshteje për zyra ose qëllime shtëpiake; Vula; Mbajtëse të vulave; Kuti të vulave; Kuti me
bojë; Mbajtëse të vulave; Gdhendje; Dizajne të qëndisura; Bojë; Shishe boje; Kuti boje;
Mbulesa tavoline prej letre; Mësallë prej letre; Takëm tavoline prej letre; Letër higjienike;
Sete printimi, portative [zyrë]; Transparentë për printimin e fotografive [zyrë]; Bojë
indiane; Makineri për vulosjen e zarfeve, për zyra; Centro prej letre; Trasta [zarfe, çanta]
prej letre ose plastike, për paketim; Materiale paketimi me përbërje niseshteje; Letër
ambalazhimi; Aparate dhe makineri Mimeografe; Vizore katrore për vizatim; Aparat për
errësimin e fotos; Shtresa viskoze për ambalazhim; Letra me dyll; Dërrasa të zeza; Letër
zbukuruese [Washi]; Materiale vizatimi; Blloqe skicimi; Sete për vizatim; instrumente për
vizatim; Lapsa prej qymyr druri; Vizore në formë trekëndore për vizatim; Katrorë për
vizatim; Orare të printuara; Revista; Gazeta; Makineri për copëtimin e letrës për përdorim
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zyre; Kapëset e fletëve; Numra; Etiketë puroje; Kompase për vizatim; Kuti për ruajtjen e të
dhënave të biznesit dhe personale; Libra me adresa; Pllaka me adresat; Mprehës për lapsa
kozmetikë.
17 Artikuj dhe materiale izoluese termike; Artikuj dhe materiale për hidroizolim dhe
kundra lagështisë; Artikuj dhe materiale izoluese akustike; Vulosjet, ngjitësit dhe
mbushësit; Polimer elastik (Elastomer); Artikuj dhe materiale parandaluese dhe rezistente
ndaj zjarrit; Role ngjitëse, shirita, breza dhe ambalazhues; Artikuj dhe materialet të izolimit
dhe pengesave; Materialet e restaurimit dhe riparimit të gomave; Materialet absorbuese dhe
paketuese, amortizuesit e dridhjeve; Aranzhimet e luleve (Mbështetje me shkumë për -),
[produkte gjysmë të gatshme]; Paketimet e përbashkëta; Shirita ngjitës; Kompozime izolimi
nga ambienti i jashtëm (Weatherstripping); Materialet izoluese; Unaza bllokuese ; Shiritat
ngjitës kundra thatësirës; Fije elastike, jo për përdorim në tekstile; Bllokuese e dritareve
prej gome; Izolimi i ndërtesave nga lagështia (Substancat për -); Materiale izoluese
refraktare; Materiale filtruese prej shkumës plastik gjysmë të përpunuar; Mbështjellëse e
celulozës së rigjeneruar, përveç atyre për paketim; Bllokues për nyje; Zorrë të ujit për
kopshtin; Mbulesa anti-dritë për dritare [Mbulesa të lyer]; Kapak gome për kavanoza; Fije
prej gome, jo për përdorim në tekstile; Sahate prej gome; Materiale gome; Absorbues
cilindrik prej gome; Unaza prej gome; Litarët e gomës; Tapa gome; Izolatorë; Izolatorët për
rrjetet elektrike; Bojëra izoluese; Ngjitëse izoluese; Shtresa izolues; Llak izolues; Pëlhura
izoluese; Izolimi (Fletë metalike për -); Doreza izoluese; Materiale izoluese; Vajra izolues;
Letër izoluese; Stuko; Shirita ngjitëse, përveç zyrës dhe jo për qëllime mjekësore ose
shtëpiake; Mbështjellëse plastike, jo për ambalazhim; Fijet e materialeve plastike, jo për
përdorim të tekstilit; Tubat të kanavacës; Materiale paketuese prej gome ose plastike;
Materiale izoluese kundër zhurmave; Tuba prej materialit të tekstilit; Tubat fleksibël, jo
prej metali; Ngjitëse letër, përveç zyrës dhe jo për qëllime mjekësore ose shtëpiake;
Plastika gjysmë të përpunuara; Rrëshirë sintetike [produkte gjysmë të gatshme]; Rrëshirë
akrilike [produkte gjysmë të gatshme];Bllokueset e dyerve prej gome; Lavatrice prej gome
ose fibra të vullkanizuara [fibra]; Trasta [zarfe, çanta] prej gome, për paketim; Çarçafë
viskoze, përveçse për paketim; Materialet jo-përçuese për mbajtjen e nxehtësisë; Paketimet
e papërshkueshme nga uji; Mbulesa.
18 Valixhe, çanta, portofola dhe mbajtëse të tjera; Çadra dhe Çadra dielli; Bastunë; Çanta
drejtkëndore; Mbajtëse kanguri për fëmijët; Mbajtëse të lidhshme për fëmijët; Çanta për
plazh; Veshje për kafshë; Shkop për alpinistët; Portofola; Çanta për kampist; Mjete per
femije; Shtresa për kafshë; Çanta drejtkëndore attaché; Kuti prej lëkure; Çanta në formë
rrjete për pazar; Çanta për Pazar; Çanta me rrota për pazar; Etiketa prej lëkure; Mbulesa,
prej lëkure për susta; Skelet për çadra dhe çadra të diellit; Trasta ne formë katrore; Bastunë;
Çanta dore; Etiketa për valixhe; Veshje për kafshë; Qafore për kafshë; Valixhe; Doreza për
valixhe; Çanta dore; Doreza për çanta; Çanta për kapele pre lëkure; Çanta (Lojëra-)
[aksesorë për gjueti]; Kuti për letra lojërash; Kuti prej lëkure; Kuti prej fibrash të
vullkanizuara; Çanta për mbajtjen e kostumeve për udhëtim; Valixhe dore; Valixhe me
rrota; Kompresor për amortizimin e goditjeve, e përshtatur për valixhe; Valixhe metalike;
Mbajtëse kartash krediti [Portofola]; Lidhëse, për të lidhur fëmijët; Fije lëkure; Rripa
(Lëkurë-); Imitime të lëkurës; Lidhëse lëkure prej qentë; Lëkurë artificiale; Rripa lëkure;
lidhëse këpucësh (Lëkurë-); Çanta veglash, bosh; Maska për qentë; Pjesë lëkure për
mobilie; Mbulesa prej lëkure për mobilie; Pëlhurë prej pambuku [imitim i lëkurës]; Valixhe
me motor; Valixhe me muzikë; Çanta [Japoneze për në shkollë]; Çadra; Doreza për çadra;
623

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

Portbagazhe për udhëtim; Sete për udhëtim [veshje prej lëkure]; Çanta për udhëtim; Çanta
shpine; Doreza për çanta; Lidhëse për patina; Mbajtëse çelësash;Çanta shpine; Mbulesat e
çadrave; Lidhëse, rrip lëkure për kraharorin; Paterica në formë tavoline; Çadra dielli; Çanta
sporti; Doreza bastuni; Blloqe për konferenca; Çanta të thjeshta praktike; Tefillin [një kuti
të vogël prej lëkure që përmban tekstet hebraike]; Doreza për mbajtjen e qeseve; Trasta
[zarfe, çanta] prej lëkure për paketim; Kuti për kartat e biznesit; Bastunë.
20 Vida, jometalike; Fiksuesit e kabllove, lidhësve dhe mbajtësit e kabllove, jometalike;
Fiksuesit e tubave, lidhësve dhe mbajtësve, jo-metalikë; Kuti, dhe kapakët dhe mbajtësit e
tyre, jometalike; Kapakë për enë, jometalike; Strehim dhe shtretër për kafshë; Kuti postare,
jo etalike; Ekrane dhe stenda, jometalike; Arka, dhe mbajtëse arkash, jometalike; Varëse
rrobash, Mbajtëse rrobash [mobilie]; dhe varëse muri; Kosha jometalike; Shkallë dhe
shkallët e lëvizshëm, jometalike; Mobilie dhe orendi; Korniza; Manekinë të rrobaqepësve;
Dryna dhe çelësa, jometalikë; Pasqyra,(xham me argjend); Statuja, figurina, vepra të artit,
dhe ornamente dhe zbukurime të bëra nga materiale të tilla si druri, dylli, suva, ose plastika,
të përfshira në klasë; Fuçi jometalike; Doreza për dyer, porta dhe dritare, jometalike;
Valvula, jometalike; Djep për foshnjat; Shtretër; Ballat e krevatit; Mbulesa, përveç lirit;
Koshere bletësh; Korniza fotografish; Vazo lulesh; Kontejnerë metalikë, jo prej metali;
Kuti postare, jo prej metali ose murateri; Kuti me dru ose të plastik; Mbajtëse libras,
[mobilie]; Rafte librash; Rafte të bibliotekave; Mbajtëse furçash; Buste prej drurit, dylli,
suva ose plastik; Dyshekë për kampim; Kolltukë; Kontejnerë, jo prej metali, [magazinim,
transport]; Dekore prej plastike për produktet ushqimore; Kunja, jo prej metali; Upa, jo prej
metali; Ulëse dushi; Sirtarë për kabinete dokumentesh [mobilie]; Etiketa plastike; Rafte
mobiliesh; Brava, jo prej metali, për automjete; Dërrasë fuçie; Fuçi jometalike; Fuçi të
vogla, jo prej metali; Çezma, jo prej metali, për kazanë; Pajisje të dritareve jo metalike;
Bllokuese të dritareve, jo prej metali ose prej gome; Lidhëse, jo prej metali, për dritare;
Bulonat e montimit (jometalike); Punime arti prej druri, dylli, suva ose plastik; Shporta për
peshkim; Shtiza flamuri, jo prej metali; Tapa shishesh jometalike; Mbajtëse shishesh; Tapa
druri për shishe; Shishe prej druri; Kapakë druri, jo prej metali; Varëse jo prej metali;
Dërrasë mishi [tavolina]; Mobilie ndarëse qe qëndrojnë në këmbë; Mbajtëse arkash me
rrota jo prej metali; Varëse muri jo prej metali; Varëse perdesh; Mbajtëse perdesh, jo prej
materiali tekstil; Unaza të perdeve; Kashtë e përpunuar; Krehër dylli për koshere bletësh;
Rafte pjatash; Rafte armësh; Kosha për transportin e sendeve; Varëse për banjë, jo prej
metali; Pasqyra dore [pasqyra tualeti]; Varëse çantash, jo prej metali; Mbajtëse peshqirësh,
të fiksuar, jo prej metali; Dollap për peshqirët; Arka; Numra shtëpish, jo prej metali, jondriçuese; Brirë të drerit; Stola; Shirita prej druri; Role prej druri për fill, mëndafsh,
spango; Hojë; Brirë, të punuar ose gjysmë të punuar; Mbulesa (veshje-); Mbajtëse
kapelash; Kafaze për kafshët shtëpiake; Byzylykë identifikues, jo prej metali; Etiketa
jometalike për qentë; Blindues të brendshëm, tekstil për dritaret; Dyshekë gjumi me ajër;
Kapëse metali; Rrjeta rreth oxhakut; Bidonë plastikë, jo prej metali; Pjesë anësore për
mobiliet; Tavolina me rrota për kompjuter, [mobilie]; Kabinete për ruajtjen e dosjeve;
Sëndukë, jo prej metali; Tavolina për fëmijë; Rrethore; Jastëkë; Varëse për rrobat; Varëse
për në mur, jo prej metali; Manekinë të rrobaqepësve; Portmanto; Doreza dyersh, jo prej
metali; Komo; Tavolina për në hyrje; Jastëkë; Jastëkë cilindrikë; Jastëkë për fëmijë; Koka
të sediljes; Jastëkë për suportin e kokës së fëmijëve; Koral; Fije thupre; Tapa druri për
shishe; Dërrasa për gricje për macet; Kryqe prej druri, dylli, suva, plastic, perveç
bizhuterive; Punime arti prej druri,dylli, suva ose plastik; Kosh ku luajnë fëmijët; Kuti
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veglash, jo prej metali, bosh; Sëndukë veglash, jo prej metali, bosh; Pupitër; Shtrate për
kafshët; Dyshekë me ajër, jo për qëllime mjekësore; Jastëkë divanësh me ajër, jo për
qëllime mjekësore; Jastëkë me ajër, jo për qëllime mjekësore; Dyshekë me ajër, jo për
qëllime mjekësore; Qilima për të lozur fëmijët; Mobilie; Zbukurime mobiliesh; Djepe të
vogla; Guaska; Kuti si fole për kafshët shtëpiake; Freskuese për përdorim vetjak, joelektrike; Vida fiksuese, jo prej metali; Kuti si fole; Kuti për nxjerrjen jashtë të qeseve, me
mbetje të qenve, jo prej metali; Perde; Kontejnerë për kullimin e vajit; Perde me rruaza për
dekorim; Tabela njoftuese prej druri ose plastike; Strukture në formë kornize anash murit;
Lidhëset e perdeve; Pjesë druri për kosheret e bletëve; Grepa për peshkim; Punime kashte;
Tavolina për makinat llogaritëse; Rafte; Shula, jo prej metali; Nyje, jo prej metali; Rafte për
ekspozim; Stola; Karrige portative; Tabela treguese prej druri ose plastike; Mbajtëse
çadrash; Shporta të thurura [materiale thurjeje]; Rrotulla jo mekanike, jo mekanike, për
zorra fleksible; Gjepa, jo prej metali, jo mekanike, për zorra fleksible; Brava, përveçse
elektrike, jo prej metali; Çelësa plastikë; Tavolinë për organizimin e bizhuterive; Tabela për
varjen e çelësave; Mbajtëse kostumesh; Bufe; Vida, jo prej metali; Vida fiksuese, jo prej
metali; Vidha, jo prej metali, për shishe; Sergjen për makinat e shkrimit; Tavolina për
shkrim; Tavolina mësimi; Dollapët metalikë për shkolla; Mobilie për shkolla; Shtresa për
veshje [gardërobë]; Kontejnerë pluskues, jo prej metali; Tavolina me rrote; Karrige metali;
Pasqyra (xham argjendi) Pllaka xhami; Sëndukë për lodra; Shkallë prej druri ose plastike;
Çento ngjitëse, të lëvizshme, për lavamanin; Shkopinj mbajtës, jo prej metali, për bimë ose
pemë; Bazament për vazot e luleve; Shtylla, jo prej metali; Statuja prej druri, dylli, suva ose
plastik; Shkallë, jo prej metali; Tavolina ku qëndron në këmbë; Korniza të qëndisura;
Bllokues dyersh, jo prej xhami, metali ose kauçuku; Mbrojtëse anësore për djepin, përveç
lirit të shtratit; Vijë ndarëse me kashtë; Thurje me kashtë; Dyshek (Kashte -); Karrige;
Portmanto; Tabaka, jo prej metali; Shporta për bukën e pjekësve; Qilima për shkallët;
Tavolina; Shporta për balancimin e peshës, të lidhura me një shkop që mbështetet në
shpatulla [zgjedhë]; Shkallë të ulëta, jo prej metali; Reze dyersh, jo prej metali; Bulona
jometalike dyersh; Bllokuesit e dyerve, jo prej metali ose kauçuku; Doreza dyersh, jo prej
metali; Zile dyersh, jo prej metali, jo-elektrike; Çok dyersh, jo prej metali; Lloz, dry, jo prej
metali; Mekanizëm për hapjen e dyerve, jo prej metali; Enë për paketim prej plastike;
Kapëse plastike për mbylljen e trastave; Tapa mbyllëse, jo prej metali; Xham (argjendi-)
[pasqyra]; Rafte për ekspozim; Shtëpi zogjsh; Unazat e perdeve; Mekanizma rrotulluese për
grilat; Shina suporti për perde; Druri i perdes; Shtrate të vegjël për ndërrimin e fëmijëve;
Dyshekë për ndërrimin e fëmijëve; Djepe; Tingëlluesit e erës ; Reze dyersh, jo prej metali,
për mobilie; Tavolina të planimetrive; Rafte revistash; Rafte gazetash; Grepa, jo prej
metali; Kabinete druri.
21 Artikuj pastrimi dentar; Furça dhe artikuj të tjerë për pastrim, materialet e furçave;
Pajisjet për kontrollin dhe zhdukjen e parazitëve; Sende për tavolinat pajisje për gatim dhe
enë; Enë qelqi, enët e pijeve dhe artikuj për bare; Artikuj për kujdesin e veshjeve dhe të
këpucëve; Enë kozmetike, tualeti, dhe artikuj banje; Aparat për aromën e ajrit; Kosh
plehrash; Artikuj pastrimi; Kasat e monedhave (Piggy banks); Statuja, figurina, pllaka dhe
vepra të artit, të bëra nga materiale të tilla si porcelani, terakota ose qelqi, të përfshira në
klasë; Xhama të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, jo të specifikuara për përdorim;
Kapakë akuariumi; Kosh plehrash; Pajisje për heqjen e grimit; Kuti me aerosol, jo për
qëllime mjekësore; Komo për qëllime shtëpiake; Pishina që fryhen për foshnjat; Furçat e
vetullave; Hinka; Dorashka për larje makine; Dorashka për pjekje; Gota; Lavamanë [enët];
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Gota qelqi të pikturuara; Pajisjet e spërkatjes; Fshesa; Shkop fshese; Kriklla birre;
Mbajtësit e luleve dhe bimëve [rregullimi i luleve]; Spërkatës për ujitje të luleve dhe
bimëve; Korniza dritaresh; Vazo lulesh; Copë për larjen e dyshemeve; Furçat për pastrim;
Kuti për ëmbëlsira; Furça (me përjashtim të penelave); Pipeta; Tiganë; Sapllakë; Kunjat e
metalit (Gatim -); Dërrasa e bukës; Kazanët e bukës; Shporta për bukë për qëllime
shtëpiake; Tavolina për hekurosje; Bazamenti i hekurit; Furça; Llamba qelqi; Kokat e
furçave elektrike të dhëmbëve; Mallrat të lidhura me furçat; Buste prej porcelani, qeramike,
enë prej argjile, terakota ose qelqi; Enët e gjalpit; Kapakë për mbulimin e gjellës; Lëkura të
dhisë të egër për pastrim; Stolitë kineze; Mbyllje për kapakët e tenxhereve; Aparat
deodorant për përdorim personal; Gota për vezët; Kova; Kavanoza; (Qelqi -); [carboys];
Kova me akull; Kupa me akullore; Kapëset e akullit; Furça (elektrike), me përjashtim të
pjesëve të pajisjeve; Tërheqja dhe vrasja e insekteve (Pajisjet elektrike për -); Krehër
(elektrik); Heqësit e pushit, elektrike apo jo-elektrike; Hapëse për tapat e shisheve, elektrike
dhe jo-elektrike; Hapëse shishesh, elektrike dhe jo-elektrike; Furça dhëmbësh, elektrike;
Pajisje e vendosur në prizë me ilaç kundër mushkonjave; Xham i emaluar, jo për ndërtim;
Takëm tryeze; Takëm për vaj; Shkopinj për të ngrënë; Çark minjsh; Tava kulluese;
Figurina porcelain, qeramike, argjile, terakote ose qelqi; Termusë; Shishe; Kurthe për
mizat; Mizakapëse; Kube me akull; Enë kuzhine; Legena me ujë për kafshët; Doreza për
kopshtarinë; Enë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë; Enë perimesh; Kuti me erëza; Kanoçe
për ujitje; Lugët e gatimit [enë gatimi]; Përçues elektrikë gjobë me pjesë xhami; Xham, i
papunuar ose gjysmë i punuar, përveç xhamave për ndërtim; Shishe qelqi; Pagure qelqi
[enë];Kutitë e qelqit; Gota [enët]; Tasat e qelqit; Mozaikët e qelqit, jo për ndërtim; Qelq
pluhur për dekorim; Lesh xhami, përveç izolimit; Dorashkat e furrës; Soba portative [enë
gatimi]; Mbështetëse paralele [Gridiron supports]; Krehra e flokëve (me dhëmbëza të
mëdha); Pompë për zhbllokimin e lavamanëve; Makineri për prodhimin e makaronave, me
dorë; Mjetet e pastrimit, me dorë; Bularësit e kafesë, me dorë; Bluarës të piperit, me dorë;
Bluarës për qëllime shtëpiake, me dorë; Kapëse për zgjatjen e dorezave; Mjete shtëpiake;
Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë gërryes për pastrimin e lëkurës; Varëse
pantallonash; Kurthe insektesh; Enë e izoluar nga nxehtësia; Pagure izolues; Enë për pije të
izoluara nga nxehtësia; Enë të izoluara termikisht për ushqim; Tabaka; Shërbyese të kafesë
[takëm]; Furçat për pastrimin e enëve, me bisht të gjatë; Krëhëra; Kutitë e krëhërëve; Kanë;
Dekanter vere; Etiketat për dekanterët; Mbulesa të djathit; Tiganë; Kavanoza për biskota;
Qeramikë për qëllime shtëpiake; Fikës qirinjsh; Kavanozat e qirinjve [mbajtësit]; Unaza
qirinjsh; Kallëm për zgjatje për veshje; Qëruese (hudhër -); [enë kuzhine]; Çengel për
mbërthimin e kopsave (Buttonhooks); Enë gatimi [molds]; Sete m tenxhere gatimi; Kazanë
gatimi; Çanta të për gatim, përveç atyre për mikrovalëve; Tenxhere gatimi; Enë gatimi, jo
elektrike; Kosha për qëllime shtëpiake; Damixhanë; Furça kozmetike; Mjete kozmetike;
Spatulet kozmetike; Hekura për kollare; Kristale [qelqe]; Enë me forma të ndryshme për
kek; Enë kuzhine; Mjete kuzhine; Furçat për lyerje; Pakotë ftohta për freskimin ushqim dhe
pije; Çanta izotermike; Shishe frigoriferike; Punime të artit prej porcelani, qeramike,
argjile, terakota ose qelqi; Vezë fole, artificiale; Ngjitëse për enët; Shandanë; Sete me liker;
Kulluese për përdorim shtëpiak; Majolikë; Mbulesa, jo prej letre, për vazot e luleve;
Mbajtëse thikash për tryezë; Përzierës pijesh; Leckë pluhurash për mobiliet; Lecka; Thuk,
për përdorim kuzhine; Aparat uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit; Enë qeramike të
thella; Furçatë thonjve; Bazmante për gota, jo prej letre ose tekstili; Centro tavoline, jo prej
letre ose tekstili; Centro, jo prej letre ose tekstili; Aparat për marrjen e pluhurit, jo elektrike;
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Ngrohës për biberonat, jo elektrike; Enë avulli të ushqimit, jo elektrike; Enë të ngrohta, jo
të nxehura elektrikisht; Ndarësit e vezëve, jo elektrike, për qëllime shtëpiake; Tiganë të
thellë, jo elektrike; Shtypës frutash, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Filtra kafeje, jo
elektrike; Ibrik kafeje, jo-elektrike; Filtruese të kafesë, jo elektrike; Përzierëse [Blenders],
jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Grirëse për kuzhina, jo-elektrike; Lustrim dylli (Aparat
për -), jo-elektrike; Aparat dhe makina lustruese, për qëllime shtëpiake, jo-elektrike;
Rrahëse, jo-elektrike; Piskatore, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Autoklava, jo-elektrike,
për gatim; Pajisje për lustrim dylli, jo-elektrike, për këpucë; Shtypëse petullash, jo-elektrike
[enë kuzhine]; Kutitë ftohëse, jo-elektrike; Shtypëse pitesh, jo-elektrike; Ibrik, jo-elektrik;
Makineri shtypëse për përdorim kuzhine, jo-elektrike; Gota me fruta; Çarës arrash; Doreza
për furrë; XHam ngjyre qumështi; Gota prej letre ose plastike; Kuti me peshqirë dore;
Kosha për letra; Pjata prej letre; Avullues parfumi; Enë me erëza; Furça; Shporta për piknik
duke përshirë edhe enët; Pjata për të parandaluar derdhjen e qumështit; Prerëset e
biskotave; Zbardhuese dorezash; Lustrim i lëkurës; Materiale lustruese për letra dhe gur;
Materiale për lustrim; Sete porcelani; Kuti për ushqim; Kompakte pluhuri kozmetike; Pufe
pudre; Kova lecke; Copa për pastrim; Impiante uji; Furça rroje; Mbajtëse për furçat rroje;
Çarqe minjsh; Ndezës parfumesh; Absorbuesit e tymit për qëllime shtëpiake; Grirëse për
kuzhinë; Lecka për pastrim; Lugë përzierëse; Përzierësit e cocktail-eve; Tasat për sallatë;
Pinceta kuzhine për sallatë; Mbajtësit e kripës; Furça për pastrimin e rezervuarëve dhe
enëve; Pllaka lavamani; Kaci për qëllime shtëpiake; Tela për enët; Tela Gërryese për enët;
Bazamente për porcelan ose qelq; Sfungjer make-up-i; Dërrasa si bazament për të prerë për
kuzhinë; Garuzhde për të shërbyer verë; Lugë këpucësh; Furça për çizme; Kallëp për
këpucë; Mbulesa për enët; Enë, Centro [mjete për tavolinë]; Sfungjerë për qëllime
shtëpiake; Mbajtëse sfungjerësh; Tiganë (Argjile-); Kuti sapunesh; Pjatapër sapun;
Mbajtëse sapuni të lëngshëm; Kulluese [Mjete shtëpiake]; Rafte [lazy susans]; Garuzhde
për të shërbyer; Mbajtëse pecetash tavoline; Unaza për të lidhur pecetat; Kullonjëse orizi
[enë kuzhine]; Shishe uji të gazuar, me tub; Furça për dyllin e skive; Kasat e lekëve;
Lopatëz për përdorim kuzhinë; Enë për bërjen e akullit dhe pijeve me akull; Mbajtësit e
menyve; Tubeti për dekorim [pako me pastë]; Tubete për dekorimin e kekut; Çyçë për
zorrën e ujit; Furça për larjen e enëve; Sapunë çeliku për pastrim; Mbajtëse vaske portative
për fëmijë; Varëse dhe unaza peshqirësh; Statuja porcelan, qeramike, argjile, terakote ose
qelqi; Lecka për pluhur; Fshesa me pendë; Enë argjile; Mbajtëse për t’i hequr dikujt çizmen
kollaj nga këmba; Kallëp për zgjatjen e çizmeve; Pëlhura (Kova të endura -); Tapa për enë
qelqi; Thërrmuese për përdorim kuzhine; Kuti mbeturinash për kafshët; Gërryese
[Currycombs]; Tasa supe; Tabaka për qëllime shtëpiake; Ornamente për mbajtjen e frutave
ose luleve [Epergnes]; Enë për tavolinë, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve; Pjata; Pagure;
Filxhan çaji; Mbajtëse e pakove të çajit; Enë mbajtëse për çajin; Ibrik çaji; Enë mbajtëse
çaji me zbukurime; Enë çaji; Kulluese çaji; Prerësit e ëmbëlsirave; Okllai; Pjata; Fshesa për
tapete; Sheshues tapeti; Furça (Kafshë-); Krehra për kafshë; Tabaka për thërrime; Mjete
tualeti; Furça tualeti; Çanta tualet; Mbajtëse të letrës së tualetit; Kuti të letrës së tualetit;
Sfungjerë tualeti; Kapakë tenxheresh; Tenxhere; Qeramikë; Doreza furre; Copë për
mbajtjen anësore të tenxheres; Lugë akulloreje; Vaska për bebe, portative; Pagure uji;
Kafaze për kafshë shtëpiake; Hinka; Shishe alkooli; Qelqurina për pije; Enë për pije; Pipëza
për të pirë; Pipa për të pirë; Krikëll; Govatë për ushqyerjen e kafshëve; Mbulesa për
tavolinë hekurosje, me formë; Pjata filxhanash; Vazo; Banjat e zogjve; Kafaze zogjsh;
Unaza për zogjtë; Govatë për të larë; Kapëse rrobash; Rafte për tharjen e rrobave; Rafte për
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tharje në lavanderi; Govatë; Pjata; Dekanter vere; Pipeta [ëine-tasters]; Kuba akulli të
ripërdorshëm; Krëhër për qerpikët; Kova leckash; Copë e leshtë për pastrim; Furçë
dhëmbësh; Fill për qëllime dentare; Kunja dhëmbësh; Kuti kunja dhëmbësh; Ndarëse prej
sungjeri për gishtërinjtë e këmbës për përdorim pedikyr; Akuariume; Enë qelqi me lule
[Terrariums] [kultivim lulesh]; Enë qelqi për mbajtjen e kafshëve reptile [Vivarium]; Tasë
sheqeri; Pinceta për sheqer.
22 Materiale të mbushura me pambuk; Litarë për tërheqjen e makinës; litarë për varjen e
pikturave; Lidhëse, jo prej metali; Shirit për ambalazhim, ose lidhje, jo prej metali; Fije, jo
prej metali, për ambalazhim ose lidhje; Libër; Spango; Spango për paketim; Mbulesë
mëndafshi; Rrjeta për ushqyerjen e kafshëve; Lidhëse dore; Shtrat që varet; Litarë fleksibël
me doreza mbajtëse, jo prej metali; Jutë; Kabllo, jo prej metali; Kapok; Rripa, jo prej
metali, për ngarkesa; Tendë prej tekstili; Çanta për larjen e rrobave; Rrjeta; Spango për
rrjeta; Rrjetë e thurur; Spango prej letre; Dyllë; Pëlhurë e gomuar; Raffia; Pajime, jo prej
metali, për ngarkesa; Litarë i trashë; Litarë; Mbulesa kundra pluhurit; Leshi punuar; Shkallë
prej litari; Litarë, jo prej metali; Çanta [zarf, çanta dore] prej tekstili, për paketim; Litarë
për paketim; Pëlhurë Brattice [Brattice cloth]; Tenda.
23 Lesh dhe fije; Topa prej pambuku; Lesh pambuku; Lesh i përpunuar chenille; Fije
elastike dhe lesh për përdorim tekstili; Lesh; fije xham fibër për përdorim tekstil; Fije
kauçuku për përdorim tekstili; Fije hempi; Fije të bëra nga perimet dhe leshi; Fije të arrës së
kokosit dhe lesh; Fibër celuloze e përpunuar dhe lesh; Fije të materialeve plastike për
përdorim tekstil; Fije liri; Fije për qepje; Fije mëndafshi; Fije për qëndisje; Fije për qepje;
Copë mëndafshi; Lesh i përpunuar mirë; Fije të leshit; Lesh për thurje; Lesh angora; Fije
pambuku dhe leshi të përdredhura.
24 Peshqirë për banjë; Çarçafë për shtrat; Etiketa të tekstileve; Perde; Materiale filtruese,
për tekstile; Tesha; Tesha kuzhine dhe tavoline; Mbulesa për mobilie; Materiale tekstili; Të
mira tekstili dhe zëvendësimet e tyre; Varëse për në mur; Copa për heqjen e make-up-it;
Peshqirë për fshirjen e xhamave; Shtrat për të fjetur foshnjat; Tesha për banjo, përveç
veshjeve; Shirita për përdorim tekstil; Pambuk i përpunuar mirë; [Dimity]; Mbulesa
shtratesh; Mbulesa shtrati prej letre; Tesha për banjë; Mbulesa për shtrat; Mbulesa jastëku;
Materiale elastike; Copë prej fijeve të mëndafshit; Etiketa për tekstile; Dekorime prej
tekstili ose plastike; Perde tekstili ose plastike; Mbajtëse prej materiali tekstili; Copë e
voglës; Mbulesa dekorativë për jastëkun; Mbulesa të thjeshta për jastëkun; Rrjeta për
mushkonjat; Mbulesa për dyshekun; Centro prej tekstili; Perde dyersh; Sixhade; Perde;
Dyshek fjetje për kamping; Mbulesa për fëmijë; Mbulesa për dyshekët e kampingut;
Mbulesa për mobilie; Mbulesa për krevate; Shtresa par të ndërruar pelenat e fëmijëve;
Peshqirë sysh; [prej materialesh tekstili]; Peshqirë tekstili; Stof për këpucë; Pëlhura; Shami
prej tekstili; Centro tavoline prej tekstili; Centro tavoline jo prej letre; Peceta prej tekstili;
Peceta tavoline, jo prej letre; Tesha për tavolinë, jo prej letre; Mbulesa për kapakun e; (ËCse); Peceta; Çarçafë për krevate; Centro tekstili; Mushama për përdorim tavoline; Varëse
për mur tekstili; Fije materiali për teshat e brendshme të grave; Doreza për banjë; Copa të
qëndisura.
25 Veshje; Kokore; Këpucë; Taka; Kostume; Tuta për fëmijë [veshje]; Veshje për foshnja
të sapo lindura; Veshje noti; Rroba banje; Robdishan; Kapele për në ujë; Sandale për në
banjë; Shapka për në banjë; Shami për në kokë; Bereta; Çorape me gjatësi deri te pulpat;
Veshje prej letre; Kapële; Varëse për në qafë; Të brendshme për femra; Boksera; Sutjena
ngritëse; Veladon; Mantel; Mbathje; Kapele për dush; Shtrojë për këpucë; Shami e vogël
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për në kostum; Sandale me tak; Veshje për ballo me kostume; Doreza; Jelek për peshkim;
Pelerinë për parukeri; Çizme për futboll; Pardesy; Galloshe; Çizme sportive; Rripa(Lekë-);
[veshje]; Pajisje për mosrrëshqitjen e këpucëve; Rripa [veshje]; Veshje gjimnastike;
Këpucë gjimnastike; Çizme gjysmë të gjata; Shaje; Dorashka [veshje]; Qafore për këmisha;
Këmisha; Bluza në formë V-je; Këpucë të drunjta; Pantallona; Geta deri tek gjunjët;
Tiranda; Korse; Kapele; Xhaketa [veshje]; Pulovra; Xhaketa të holla [veshje]; Uniforma
për judo; Korse [veshje të brëndshme]; Kapuçe për ski; Kësula; Uniforma karateje;
Kimono; Pjesë anësore për veshje [pjesë të tyre]; Veshje Ready-to-wear; Kanotiere; Korse;
Fasha për shpatullën; Kollare; Shalla për costume; Bluza me mëngë të shkrutra; Serelica;
me mëngë, jo prej letre; Serelica, jo prej letre; Veshje lëkure; Streçe; Veshmbathje; Qafore
të lëvizshme; Mantele, si të kohës së mesjetës; Mëngë; Pallto; Shami për në kokë; Korse;
Robdishan; Këllëfa për veshët [veshje]; Boksera; Kapele; Këllëfë për këmbët, joelektrikisht të nxehura; Veshje të jashtme; Veshore; Kombinime veshjesh; Shapka; Kapele
(Letra-) [veshje]; Xhupa me kapuç; Pelerina; Pellusha [veshje]; Fustane si në kohën e
mesjetës; Funde për ballerina; Shalla në formë pelerine; Pulovra; Pizhama; Veshje për
çikilistë; Sholla për këpucë; Veshje për shi; Streçe sportive; funde; Sandale; Saris [indiane];
Mantel për në plazh; Shalla; Funde me katror; Veshje për gjumë; Mask për gjumë; Vello
[veshje]; Shami koke; Çizme me lidhëse; Këpucë; Përparëse [veshje]; Mbathje anti-djersës;
Çorape anti-djersës; Çorape të gjata anti-djersë; Mbathje anti-djersë; Mbrojtëse rrobash për
pjesën e sqetullave; Dorashka për ski; Çizme për ski; Fund-pantallona; Veshmbathje;
Çorape; Tiranda të vogla për çorapet; Këpucë atletike; Këpucë sporti; Fanellë; Jelekë
atletikë; Çizme; Çizme deri tek kyçi i këmbës; Shirit koke [veshje]; Veshje për plazh;
Këpucë për plazh; Veshje të thurura; Llastik çorapesh; Çorape të gjata; Tiranda për çorape
të gjata; Streçe; Triko; Bluzë me mëngë të shkurtra; Togas; Sarafanë; Çallma; Badi për
ballerina; Pallto të gjata; Uniforma; Veshmbathje; Fund zhyponë; Xhepa për veshje; Tesha
uji për ski në ujë; Jelek; Kapele republikane.
26 Aksesorë të ndryshëm për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj tekstili; Hajmali,
përveçse ato për bizhuteri, për unaza çelësi ose çelësa; Ornamente për flokët; rul për flokët,
lidhëse flokësh, dhe flokë false; Gjilpëra dhe kunja për entomologji; Fruta,lule dhe perime
artificiale; Distinktiv për veshje, jo prej metali të çmuar; Distinktiv [kopsa]; (Ornament-);
Aksesorë [Appliqué]; Krahëza noti; Mbajtëse për mëngët; Spango për rroba; Shirita dhe
fjongo, jo prej letre, për ambalazhim; Zbukurime për veshje; Kapëse zbukuruese, [aksesorë
për veshje]; Fije leshi; Ngjitëse të nxehta, për dekorimin e artikujve tekstile; Mbërthyese
prej metali; Shirita elastikë; Mashë flokësh, elektrike dhe jo elektrike; Mjekër false;
Mustaqe false; Kapëse perdesh; Pendë [aksesorë për veshje]; Gishtëza për qepje; Ngjitëse
me nxehtësi për riparimin e artikujve tekstile; Fije ornamentale anësore për veshje; Set për
qëndisje; Mikë me xhingla; Qëndisje floriri; Kapëse rripi; Kapëse flokësh; Kapele për
lyerjen e flokëve; Karfica të vogla; Karfica; Rrjet për flokët; Fjongo për flokët; Artikuj
dekorativ për flokët; Bareta; Ekstension për flokët; Flokë të gjatë false; Crochet hooks;
Varëse; Gjilpërë lidhëse; Kapëse pantallonash për çiklistët; Kapëse të tirandave; Shirita për
kapele; Gjilpëra entomologjike; Funde me palë; Qepje anësore për veshje; Kopsa metalike;
Veshje me palë; Kapëse fustanesh; Funde; Kopsa; Ngjitëse për fiksimin dhe kapjen e
varëseve të rrobave; Kurora lulesh artificiale; Lule artificiale; Fruta artificiale; Litarë prej
lulesh artificialë; Rruaza, përveçse për të bërë bizhuteri; Bimë artificiale; Litarë prej lulesh
artificiale për krishtlindje; Litarë ndriçues prej lulesh për krishtlindje; Kurora artificiale
lulesh për krishtlindje; Kurora ndriçuese artificiale lulesh për krishtlindje; Vegla për
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qëndisje, përveç fijes; Letër për kapjen e flokëve; Flokë njeriu; Pajisje për vendosjen e fijes
në gjilpërë; Mbajtëse gjilpërash; Kuti për gjilpëra; Jastëkë të vogla për gjilpëra; Gjilpëra;
Gjilpëra për makinat e përpunimit të leshit; Kuti për qepje; Gjilpëra për qepje; Mëngë false;
Rula për përdredhje; Xixa për veshje; Paruke; Flokë false; Dantellë; Shirit për çmime;
Kapëse flokësh; Zinxhirë; zinxhirë për çanta; Fjongo për qëndisje Kopsa metalike; Tokëza
për rripa [aksesorë për veshje]; Piskatore; Lidhëse këpucësh; Varëse për këpucë; Ngjitëse
këpucësh; Mbështetëse për super për veshjet; Qëndisje argjendi; Bobina për leshin e
qëndisur [jo pjesë për makina]; Numrat e përmasave; Jastëk i vogël për gjilpëra; Gjilpëra,
përveç bizhuterive; Qëndisje; Gjilpëra për qëndisje; Kallëp për arnim; Gjilpëra për arnim;
Pendë struci [aksesorë për veshje]; Gjilpëra për thurje; Paruke për meshkuj; Bishtaleca;
Mbajtëse perdesh; Pendë zogjsh [aksesorë veshjesh]; Shaje dantellë.
28 Pajisje për gjueti dhe peshkim; Dekorime festive dhe pemë artificiale për krishtlindje;
Pajisje për not; Lodra, dhe lojëra; Artikuj dhe pajisje per sport; Aparat video game-i; Pajisje
për peshkim; Grepa për peshk; Grep për peshkim; Bobinë për peshkim; Tel për peshkim;
Komardare për pishina; Rraketake [lodra]; Makineri për hedhjen e topit; Shirita për
gjimnastikë ritmike; Topa bilardoje; Trekëndësh bilardoje; Tavolina bilardoje; Karta
bingoje; Dërrasë për sërf; Harku, për gjuajtje me hark; Pajisje për gjuajte me hark; Doreza
për boks; Lojëra tryeze [board games]; Zbukurime për pemët e krishtlindjeve, përveç
artikujve iluminues; Mbështetëse për pemën e krishtlindjeve; Tavllë [lojëra]; Kuti tavlle;
Domino; Balona; Triçikleta për fëmijë [lojëra]; Dron [lojëra]; Kallam për gjueti ose
peshkim; Targete elektronike; Mbrojtëse fasha për bërrylat [artikuj sporti]; Këndore për
foshnje; Llastiqe për stërvitjen e kraharorit; Pistoleta (me gogla me bojë-); [artikuj sporti];
Maska kostumesh; Topa për badminton; Makina lodër të telekomanduara; Makineri për
stërvitje fitness; Lojëra (Aparate për-); Lodra për magji; Lojëra sallonesh; Kambana për
pemë krishtlindjesh; Doreza golfi; Shkopinj golfi; Çanta golfi, me ose pa rrota; Karroca për
çantat e golfit; Artikuj gjimnastike; Girroskope dhe stabilizues fluturimi për aeroplan;
Dorashka për lojëra; Balona trekëndore; Spango për balona; Shkopinj për hokej; Lojëra me
patkua; Plastelina; Tavolina për lojëra; Telekomanda për video lojëra; Kaleidoskop; Lojëra
me letra; Skittle (lojëra); Mbajtëset e qirinjve për pemën krishtlindjeve; Rrjeta për kapje;
Pajisje për ecje; Gogla; Fishekzjarrë [për krishtlindje]; Plastelina; Mbrojtëse fasha për
gjurin; (artikuj sporti); Vegla për gjueti ose peshkim; Çizme patinazhi; Shirita zbukurues
për festa; Lojëra rrotulluese; Çanta për cricket; Kallam [artificial]; Borë për pemët e
krishtlindjeve (Artificiale-); Steka bilardoje; Pesha për palestër; Kafshë pellushi lodër me
mbulesa; Boshti i peshave për palestër; Lojëra me gjueti; Tullumbace; Pistoleta ajëri;
[lodra]; Mah-jong; Kukulla; Maska [lodra]; Kukulla matrushka [kukulla ruse]; Telefona
[lodër]; Lodra me automjete; Gjilpëra për pomp për fryrjen e topave; Rrjeta për sport;
Makineri për lojëra; Lopata vozitëse; Kapele për party; Piñata; Pistoleta lodër; Kafshë
pellushi; Lojë me rrathë; Kafshë pelushi; Thasë boksi; Shënuesit për bilardo; Kukulla;
Krevate kukullash; Biberonë për kukulla; Shtëpi kukullash; Rroba për kukulla; Dhoma për
kukulla; Puzzles; Lidhëse për dërrasë sërfi; Lojëra me zile; Skuterë -lojëra]; Patina: Rrota
për ruletë; Kuti shahu; Lojëra shahu; Kuaj lodër; Zbukurime për party; Mbrojtëse pulpash;
[artikuj sporti]; Targete; Doreza tenisi [aksesorë për lojëra]; Slita (artikuj sporti); Patina për
patinazh në akull; Rrjeta fluturash; Globe prej bore; Mbulesë mbrojtëse për ekrane dhe
lojëra; Fasha mbrojtëse [pjesë të veshjeve të sportit]; Pishina (Noti-) [artikuj për lojë];
Dërrasa për not; Matëse të kafshimit [për peshkim]; Lopatë për not; Krahëza uji; Rripa për
not; Xhaketa për not; Sapunë me flluska [lodra]; Skejborde; Lodra për festë; Pompa të
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përshtatura për përdorim; metopa për lojëra; Topa për lojëra; Lojëra; Tavolina futbolli; për
ambiente të brendshme; Zarë; Lodra; Lodra për kafshë shtëpiake; Automjete prej lodre;
Lodra të vogla; Modele të ndryshme lodrash; Robotë lodër; Raketa; Llastiqe për gjuajtje
[artikuj sporti]; Telekomanda për lojëra; Telekomanda për lodra; Shkop për përdredhje;
Ekran (Kamoflim-); [artikuj sporti]; Arusha teddy; Aparat për hedhjen e topave të tenisit;
Rrjeta tennis; Maska teatri; Mbështetëse (për atletikën e meshkujve-); [artikuj sporti];
Zbukurime për party; Tavolinë për tenis; Pajisje për gjuetinë e pëllumbave [targete]; Kurthe
për pëllumbat; Lojëra portative; Lojëra portative dhe lojëra me funksione telekomunikative;
Trampolina; Lojëra tavlle; Kozmetik për lodra; Automjete lodër; Ski për ujë; Pemë për
krishtlindje prej materiali sintetik; Shilarëse; Kuti për zaret; Lojëra me shigjeta; Disqe
fluturuese [lodra]; Tapa dinamiti [lodra].
29 Peshq, Fruta deti, Molusqe; Erëza për peshk dhe prodhime deti; Mish; Erëza për mish;
Reçel, gliko, komposto, fruta, perime; Djathë; Produkte qumështi; Vajra dhe yndyrna;
Supra, ekstrakte mishi; Fruta te përpunuara; Kërpudha dhe perime (duke përfshirë arrat dhe
bimët barishtore); Vezë zogjsh dhe produktet e tyre; Insekte të bëra gati dhe larvat; Ajvar
[Speca të konservuara]; Qumësht proteinik; Ekstrakte barishteje për ushqim; Alginate për
qëllime kulinare; Prodhime veze joalkoolike; Pure me mollë; Fruta të përpunuara; Pastë
patëllxhani; Djathë i bardhë; Supë; Gjalpë; Krem gjalpi; Kosë; Mish i marinuar; E bardhë
veze; Peshk i marinuar; Vezë pluhur; Albumen për qëllime kulinare; Gjalpë kikiriku;
Eskamole (Larva milingonash); të përgatitura]; Fole e ngrënshme zogjsh; Turshi; Vaj ulliri
i pastër; Falafel; Patatina me yndyrë të pakët; Përzierje me yndyrë për copat e bukës; Fileto
peshku; Ushqime të bëra prej peshkut; Peshk i konservuar; Përzierje me përbërje peshku;
Të dyja koncetratet; Ekstrakte mishi; Mish i konservuar; Fruta të thata; Fruta të ruajtura në
alkool; Reçel frutash; Pulpa e frutave; Ushqime me bazë frutash; Reçel; Mish i ngrirë;
Perime të ngrira; Perime, të gatuara; Fruta të gatuara; Xhelatin; Bajame; Perime, të
konservuara; Përzierje perimesh; Salca me perime; Pije me qumësht are kokosi; Pije me
qumësht kikiriku; Pije me qumësht bajameje; Arrë kokosi, e tharë; Perime, të thara; Arra të
aromatizuara; Qumësht i kondensuar; Avokado e shtypur [guacamole]; Qumësht tërshëre;
Reçel xhenxhefili; Kos; Gjalpë kakao; Fruta të kristalizuara; Arra të ëmbëlsuara; Patatina;
Patatina të thërrmuara; Qofte prej patateje; Patate të fërguara; Haviar Pije; me qumësht
[Kephir]; Hummus; Kimchi [Perime të fermentuara]; Gjalpë are kokosi; Vaj are kokosi dhe
yndyrë [për ushqime]; Qumësht are kokosi; Vaj arre kokosi për ushqim; Ëmbëlsirë me fruta
[compotes]; Reçel; Karçof, i konservuar; Fruta me kokrra, të konservuara; Fasule, të
konservuara; Thjerrëza, të konservuara; Ullinj, të konservuar; Kërpudha, të konservuara;
Fasule soya, të konservuara, për ushqim; Zhardhok kërpudhash, i konservuar; Qepë, të
konservuara; Peshq,të konservuar; Hudhra [të konservuar]; Alga deti, të konservuara
[laver]; Perime të konservuara; Mish i konservuar; Fruta të konservuara; Supa; Pije
qumështi [kumys]; Mëlçi të skuqura; Vaj të farës së lirit për qëllime kulinare; Lecithin për
qëllime kulinare; Vaj misri për ushqim; Qumësht bajameje;Maragarin; Maramalad;
Qumësht; Zëvendësime të qumështit; Qumësht i fermentuar; për qëllime kulinarie; Pije
qumështi; Prodhime qumështi; Qumësht i tharë; Hiri i qumështit; Koktej me qumësht;
Guaska deti, jo të gjalla; Insekte të ngrënshme, jo të gjalla; Peshk; Krustacë, jo të gjallë;
Lloje sardelesh, jo të gjalla; Sardele, jo të gjalla; Butak, jo i gjallë; Shpendë, jo të gjalla;
Salca me bazë arrash; Fruta, të konservuara; Sallata me fruta; Vaj ulliri për ushqim; Vaj e
trungut të palmës për ushqim; Pastë perimesh; Sheqer pektinë; për qëllime kulinare; Lëngje
perimesh për gatim; Turshi; Salcë me boronicë të kuqe; Qumësht i fermentuar; Pastë
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frutash e përpunuar; Vaj kolza për ushqim; Qumësht orizi; Ryazhenka [qumësht i pjekur i
fermentuar]; Rrush i thatë; Krem me bazë perimesh; Kremë [prodhime qumështi]; Lakër
turshi; Lëkurat e frutave; Shllak ëmbëlsire; Yndyra e derrit; Krizaliza e krimbave të
mëndafshit, për konsum; Vaj susami për ushqim; Tahini (pastë për farat e susamit);
Smetana [salcë kosi]; Qofte soje; Qumësht soje [zëvendësuese qumështi]; Vaj prej kokrrës
së sojës për ushqim; Vaj luledielli për ushqim; Yndyrna të ngrënshme; Mish derri; Vajra
për ushqime; Sup (Përgatitje për-); Dhjami i bardhë i bagëtive (Suet); për ushqim; Burgera
tofu; Fruta të ngrira; Pastë domateje; Pure domateje; Lëng domateje për gatim; Aloe vera e
përgatitur për konsum njerëzorë; Kikirët, e përgatitur; Vezë peshku, të përgatitura; Lajthi,
të përgatitura; Arra, të përpunuara; Fara, të përpunuara; Fara luledielli, të përpunuara;
Misër i ëmbël, i përpunuar; Shpesë e egër; Mish; Lëkurë tofu-je; Lëng limoni për qëllime
kulinare; Pjalm, i përgatitur për ushqime; Unaza qepësh; Përgatitje për bërjen e dadove;
Agar-agar për qëllime kulinarie; Patatina të thërrmura me mollë; Patatina me mollë;
Qumësht i aromatizuar; Patatina me banane; Vaj i farave të chia-s për ushqim; Patatina me
bazë perimesh; Perime, të konservuara; Vaj kikiriku [për ushqim]; Lule të thara të
ngrënshme.
30 Bukë; Drithëra; Akull, akullore, kos i ngrirë dhe akullore me ngjyrues; Drithëra për
mëngjes, tërshere, dhe miell i bluar i trashe; Ëmbëlsira, kek, tarta dhe biskota ; Pasta të
freskëta dhe të thara, makarona dhe; Kërpudha dhe zbutës ushqimesh; Kafe, çajra dhe
kakao dhe zëvendësues; Miell; ëmbëlsirë me drithëra dhe ëmbëlsire energjitike; Salca per
provë, makarona me pana; Oriz; Shurupe; dhe karamelizime; Kripëra, erëza, aromatizues
ushqimi dhe galete; Shërbet; dhe krem ëmbëlsirë; Karamele, lëpirëse; dhe çamçakëz;
Brum,(lloj makinerie e lire); rrahëse vezësh dhe brumi; kokrra të përpunuara, niseshte; dhe
produktet e saj; Përgatitje gatimi; dhe kerpudha; Sheqerna; sheqerues natyral;Mbulim; dhe
mbushje sheqeri; produkte blete; Shurup natyral; Alga deti; barishte; salcë molle;
Aromatizues; përveç vajrave të gatimit, për pije; Fryrës ushqimesh; Miell i shkrifët;
Aromatizues; përveç vajrave të gatimit, për kek; Sodë buke; uthull birre; Agjent fryrës per
ushqimet; Akullore (); Lule; ose gjethe zëvendësuese te çajit; Vakt me fasule; gurabije;
mente per te rifreskuar gojën, simite; miell kafe; Bullgur; Burrito; Biskota oreksi,
Couscous; [bullgur]; lloj ushqimi Indian [ereza]; Buke e thekur; Spec djeges; Kustard;
Ëmbëlsira formë miu; Çaj i ftohtë; Kuba akulli; Ëmbëlsira kikiriku; Letër e ngrënshme prej
orizi, Esenca për lloje të ndryshme ushqimesh, përveç esencave të eterit dhe vajit të gatimit;
Uthull; Letër e ngrënshme; Makarona fije-holle; Ëmbëlsire; Byrek me mish; Mish me leng;
Fonante; salcë frutash; Pjata te thata; të përbëra kryesisht me makarona; Pjata të thata; me
ingredient kryesor oizin; xhelatin me fruta; Xhelatin mbreterore; miell, grur; tërshër e
copëzuar; Ushqim Elbi; Elb (i grimcuar -); Oriz prej elbi; Pije me ingredient kryesor çajin;
Specka; erëza; Speca të tharë; Glukozë gatimi, Glutë gatimi; drithëra; tërshërë; kokrra
tërshëre; Tërshëre e qëruar; Maja; Mjaltë; Sanduiç me hot-dog; Xhinxher; Oriz I çastit;
Kos i ngrirë;Kafe; Kafe artificiale; përgatitje vegjetative për përgatitjen e kafes;
Aromatizues kafeje; Pije me bazë kafeje; Kakao; Lëng; me bazë patateje; Çamçakiz;
Çamçakiz aromatizues; Biskota; Ketchup; Kripë gatimi; Barishte, e ruajtur (erëz); Kripë;
për mbrojtjen e ushqimeve; Krakërsa; Kek; Krem per kek; Brum keku; Akull; Xhinxher
portokalli; ekstrakt lengjesh ; Erëza ushqimesh, përveç vajrave t ë gatimit; Barishte për
gatim (Erëza); Kokrra misri; pure misri; Miell misri; Makarona; Macroons ( Ëmbëlsira);
Maltoz; Drithëra për konsumim nga njerëzit; Biskota me bazë drithërash; Ekstrakt
drithërash për ushqim; Ëmbëlsira me lajthi; Marinime; Suxhuk, pasta me lajthi; Majonezë;
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Shurup i artë; Pije me kafe dhe qumesht; Kakao me qumësht, Sultjash; Pije çokollate me
qumësht; Pije me lajthi; Tërshërë gjermane; Ushqime; të përbëra me tërshërë; Ëmbëltues
(natyral); Infuzime, jo medicinale; Vakte me përbërës kryesor makarona; Makarona; Lajthi
të mbuluara në çokollatë; Miell lajthie; Onigiri; (Topa orizi); Sheqer palme; Salce paste;
Krem ëmbëlsire; Pastila; ( Ëmbëlsirë); Lozenges ( Ëmbëlsirë); Salcë pesto, ëmbëlsire
formë luleje 4-fletëshe; Krepa; Piper; Bukë me xhinxher; Mente për ëmbëlsira; Ëmbëlsire
me mente-djegëse; Piccalili; Picë; Salcë me manafere; Ngjitës blete; Ëmbëlsira me
proteina të larta; Puding; Kokoshka; Pudër keku; Omletë; Ravioli; Kek me oriz, pite orizi
per gatim; Aperetive te bëra me oriz; Krem i rrahur (P ërgatitje për mbushjen) ; Salcë për
sallatë; Sanduiç ; Çokollatë ; Çokollat ë e shkrirë ; Ashkla çokollatë me lajthi; Ashkla
çokollatë; Miush cokollate; gjithë-shijet; Zephyr (Embëlsir ë); Kripë e perzier me erëza;
Shafran (Salc ë); Pure perimesh; Kafe (e pa bërë) ; Pudding sago; Thërrime buke ; Aperetiv
orizi ; Mustardë; Vakt mustardeje; Fara susami; Pasta me salcë soje dhe bizele; Miell soje;
Shërbet (Akuj); Salca; Makarona spaghetti; Akull i ngrënshëm; Pudër për akullore; Sodë
buke (Bikarbonat sode për qëllim gatimi); Krem pasticerie; Niseshte për ushqim; Barishte
formë ylli; Takos; Miell tapioka; Çaj; Brum; Fermentim për pastat; Pjata të përbëra me
miell; Brum i përzier për okonomiyaki (Krepa japoneze); Salc ë domate; Tart; Zbukurim
tortash çokollate; zbukurime tortash të përbëra prej karameleve; Tortilla; Udon
( Makarona japoneze ); Bukë e pa kulluar; Vanilje për përdorim aromatizuese; Vanilin
(Zëvendësues e vaniljes); Grurë i përpunuar për përdorim salceje; Grurë; i përpunuar;
Petulla; Bakter gruri për konsumim të njerëzve ; Materiali lidhës për salçiçet; Përgatitje
aromatizuese për ushqimet; Chicory (Zëvendësues kafeje); Kanelle (Erëz); Gluten i
përgatitur per ushqime; Sheqer; Pralina; Karamele për zbukurim për pemën e vitit t ë ri;
Amaret; Biskota; Shurup nektarin (Sheqer natyral); Shurup manaferre; Krem karameli.
31 Alga, të papërpunuara, për konsumim të njerëzve ose kafshëve; Lule; Fruta të freskëta,
arra, perime dhe bimë; Ushqime për kafshët; Të korra bujqësore dhe akuakulturale,
kopshtarisë dhe produkte të pylltarisë; Shtresa dhe kosh mbeturinash për kafshët; Fara, për
shumimin e bimëve; Kërpudha; Mbetje të bimëve; Bimë; Plis bari natyral; Drithëra; të
papërpunuara; Produkte të pemëve dhe pylltarisë; Bimë aloe vera; Kafshë shtëpiake; (Rërë
aromatizuese për-) [koshi i mbeturinave]; Pemë; Zhardhoku i luleve; Hithrat; Ushqime me
kikirikë për kafshët; Kekë me kikirikë për kafshët; Ushqime për kafshë; Susam e
ngrënshme, e papërpunuar; Vakte me peshk për konsumim nga kafshët; Frutat kokërr, fruta
të freskëta; Kikirikë, të freskëta; Lajthi të freskëta, Ushqime për kafshë; Kashtë; Vakte për
kafshë; Drithëra për konsumim nga kafshët; Limon i athët; për kafshët; Ushqim për kafshët
shtëpiake; Fruta të freskëta; Perime të freskëta; Barley; Letra për mbetjet e kafshëve; Pije
për kafshë; Drithëra; Bimë, të thara për dekorim; Tërshërë; Maja për konsumim nga
kafshët; Bar i thatë; Lëndë druri e papërpunuar; Lupulus; Biskota për qentë; Patate, të
freskëta; Syth (Farë -) për qëllime botanike; Krunde; Krunde të buta për konsumim nga
kafshët; Arra kokosi; Lëvozhga të arrës së kokosit; Arra [cola]; Tagji për kafshët; Kurora
me lule natyrale; Copra; Farë liri për konsumim nga kafshët; Vakte me farë liri për
konsumim nga kafshët; Vakte me tagji; Misër; Kek me misër për bagëti; Bajame [fruta];
Përgatitje me yndyrna për bagëtitë; Ushqime për stallat e kafshëve; Pleh kashte; Lule; Plis
bari natyral; Fara drithërash, të papërpunuara; Quinoa e papërpunuar; Misër i ëmbël i
papërpunuar; Arra [fruta]; Vaj keku; Palma [gjethet e palmës]; Pemët e palmës; Fidanë;
Speca [bimë]; Pjalm [material i papërpunuar]; Kek me rrush për bagëti; Vakt orizi për
foragjere; Farë thekre; Lëvore thekre; karkalec, bathë, i papërpunuar; Fara koksi, të pabëra;
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Material tallashi i ashpër (druri i tapës); Lëndë druri e papërpunuar; Fara; Mbështetëse për
zogjtë; Kuti për mbetjet e kafshëve; Mbetje për kashtën; Boç pishe; Tra dërrase; Mbetje
torfe; Lule, të thara, për zbukurim; Oriz i papërpunuar; Alga, të papërpunuara, për
konsumim nga njerëzit dhe kafshët; Tagji; Kripë për bagëti; Ushqim për zogjtë; Fruta
juniper; Pemë krishtlindjesh; Grurë; Prodhime gruri për konsumim nga kafshët; Rrënjë par
konsumim nga kafshët; Rrënjë të chicory; Produkte të kallamit të sheqerit; Kallam sheqeri;
Maja e tharë për kafshë; Boçe lupulusi.
32 Prodhime birrarie; Pije joalkoolike; Përgatitje ta holluara për prodhimin e pijeve;
Përgatitje joalkoolike për prodhimin e pijeve; Verë prej elbit [birrë]; Koktejle me bazë
birre; Kvass [pije alkoolike]; Birrë prej drithërave; Lëngu që prodhohet nga prodhimi i
birrës e përbëre prej drithërave; Pije të aromatizuara e të gazuara; Pije me bazë arrash dhe
soy-e; Lëngje; Ujë; Pije aloe vera, joalkoolike; Pije alkoolike për pas buke, joalkoolike
[apertifs]; Koktejle, joalkoolike; Pije të lehta; Pije joalkoolike të aromatizuara me çaj; Pije
alkoolike të aromtizuara me kafe; Pije joalkoolike me bazë mjalti; Musht, joalkoolike; Pije
nergjike; Lëngje; Pije izotonike; Pije prej hirrës; Pije proteinike sportive; Pije me bazë
orizi, perveç zëvendësimeve të qumështit; Sarsaparilla [pije joalkoolike]; Lëng frutash;
Pluhur për pijet e shkumëzuara; Pasta aromatike për pijet e shkumëzuara; Uje i gazuar
(Përgatitje për bërjen e saj -); Esenca për prodhimin e pijeve; Hop-se (Ekstrakte nga -) për
prodhimin e birrës; Shurupe për limonadën; Pije të freskëta prej lules së portokalles ose
bajameve; Likera (Pergatitijet për prodhimin e tyre -); Shurupa për pije; Mushti i rrushit, e
pafermentuar; Lëngje me perime [pije]; Pije ushqyese të fortifikuara; Ujë me gaz i pasur me
vitamina [pije]; Pije sportive; Pije me bazë soye, përveç zëvendësimeve të qumëshit; Pije e
lehtë me gaz prej xhenxhefili; Limonada; Ekstrakte joalkoolike të frutave; Pije prej
lëngjeve; jo alkoolike të frutave; Nektar frutash, joalkoolike; Lëng domatesh [pije]; Musht;
Ujë i gazuar; Ujë i përbërë nga kripërat e lithiumit; Ujë mineral [pije]; Uj ë i gazuar; Uji
tavoline; Uji sode; Ujë [pije]; Ujë me shije; Pluhur i përdorur në përgatitjen e pijeve të
lehta; Verë pa alkool; Birrë; Lëngje të derivuara nga pija.
33 Pije alkoolike (perveç birrës); Pije alkoolike të përziera; Përgatitje për prodhimin e
pijeve alkoolike; Musht; Verë e përpunuar; Verëra të gazuara; Pije alkoolike dhe likera;
Verë; Ekstrakte frutash alkoolike; Esenca alkoolike; Ekstrakte alkoolike; Pije alkoolike për
pas buke [apertifs]; Baijiu [pije kineze alkoolike e distiluar]; Pije alkoolike te prodhuara
nga fermentimi i dardhave [perry]; Koktejle; Pije alkoolike nga gjethet dhe rrënjët e
bimëve; Pije alkoolike nga fermentimi i mjaltit [hydromel]; Nira [pije alkoolike me bazë
kallami sheqeri]; Alkool orizi; Anise [liker]; Arak; Curacao; Pije të destiluara; Ujë nga
qershia [kirsch]; Liker; Liker me mendër; Pije alkoolike e distiluar e prodhuar nga
nënproduktet e kallamit të sheqerit [rum]; Verë e prodhuar nga orizin [sake]; Pije alkoolike
prej distilimit të verës [brandy]; Pije alkoolike prej drithërave frutave ose perimeve; Likere;
Xhin; Uiski; Vodka; Piket [piquette]; Fruta (PIje alkoolike që i përmbajn ë -); Pije
alkoolike të përziera, perveç atyre me bazë birre; Verë e kuqe; Verë e kuqe e gazuar; Verë e
bardhë; Verë e bardhë e gazuar; Pije që përmbajnë verë [spritzers]; Verë me sasi të ulet
alkooli; Verëra te gazuara; Verë rose [rose ëine]; Verë e nxehtë; Verëra natyrale të
gazuara; Verëra të ëmbla; Verëra për tavolinë; Pije me bazë vere.
34 Aromatizues për duhan; Tavlla; Enë duhani; Çakmakë për duhapirësit; Artikuj për
duhanpirësit; Shkrepëse; Duhan i lirë; e rrotullueshme dhe me llullë; Duhan dhe produkte
duhani (duke përfshirë zëvendësimet); Avullues personal dhe cigare elektronike, dhe
aromatizues dhe solucione për to; Kuti shkrepseje; Mbajtëse shkrepsesh; Duhan në formë
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çamçakëzi; Barishte për duhanpirje; Duhan i bërë nga gjethet [snuff]; Duhan; Cigare;
Cigarille; Cigare që përmbajnë zëvendësime të duhanit, jo për qëllime mjekësore; Cigare,
Aromatizues, perveç vajrave esencial, për duhan; Letra absorbuese për llullat e tobakos;
Qelibar i verdhë për cigare; Pipëza,për mbajtëse cigaresh; Pastrues për llullat e duhanit;
Rafte për llullat e duhanit; Enë për të pështyrë për përdoruesit e duhanit; Çanta duhani;
Llulla; Makineri për rrotullimin e cigareve; Filtra për cigare; Majar te cigareve; Letër
cigaresh; Tufa të letrave të cigareve; Mbajtëse cigaresh; Prerëse për cigare; Mbajtëse
cigaresh; Kutitë për nuhatjen e duhanit; Kavanozë për duhanin; Çanta të vogla për cigaret;
Kuti për mbajtjen e cigareve në lagështi; Gurë për zjarr; Enë me gaz për ndezjen e cigareve;
Aromatizues; perveç vjarave esencial, p ër përdorim tek cigarette elektonike; Cigare
elektronike; Solucione të lëngshme për përdorim tëk cigaret elektronike; Avullues i gojës
për duhanpirësit.
35 Shërbime për analizë, kërkim dhe informacion; Shërbime për reklamim, marketing dhe
promocion; Shërbime për asistencë, menaxhim dhe administrim biznesi; Shërbime për
reklamim, marketing dhe konsultim promovues, këshillim dhe asistencë; Shërbime për
besnikëri, nxitje dhe program bonus; Shërbime për ekspozita; Administrimi i ekspozitave;
Shërbime për marrëdhënien me publikun; Shërbime për ekspozimin dhe demonstrimin e
produkteve; Materiale për shpërndarjen e reklamave, marketingut dhe promocioneve;
Përgatitje për hapësirën, kohën, dhe median e reklamave; Studime marketing; Mbledhja
dhe sistematizimi i të dhënave të biznesit; Analizë e kostos së çmimit; Shërbime për
bashkimin e lajmeve; Reklamime online; Shërbime online, të lidhura me produktet e
kozmetikës dhe produkteve të bukurisë; Aranxhimi i transaksioneve komerciale, për të
tjerët, nëpërmjet dyqaneve online; Shërbime për përgatitjen e nje marketi online, për
blerësit dhe shitësit e të mirave; Sigurimi i kontratës, [për të tjerët]; Sigurimi i kontratës për
të tjerët në lidhje me shitjen e të mirave; Aranxhimi i kontratave për të tjerët për blerjen dhe
shitjen e të mirave; Aranxhimi i kontratave, për të tjerët, për dhënien e shërbimeve;
Përgatitje për shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e kujdesit për trupin dhe mbajtjes
pastër të tij, parfumerisë, aromave, higjenës së gojës, make-up-it, sapunëve dhe xhelave,
përgatitjes së banjos dhe dushit, deodorantëve dhe antidjersave, përgatitjeve së kujdesit të
lëkurës, përgatitjes së flokësve dhe trajtimit të tyre, përgatitjeve të depilimit, përgatitjeve
për kujdesin ndaj kafshëve, përgatitjeve për pastrim dhe aromatizim, ndëzësve dhe
iluminuesve, suplementeve ushqimore dhe dietike, ushqimeve për foshnja; Shitje me
shumicë dhe pakicë në fushat e përgatitjeve sanitare dhe artikujve, materialeve të veshjeve,
aplikuesve e materialeve mjekësore, ilaçeve dhe trajtimeve natyrale, testeve të shtatzënisë,
mjeteve higjenike dhe për bukurinë për njerëzit e kafshët, aparateve për stilimin e flokëve,
apareteve të manikyrëve dhe pedikyrëve, aparateve për prerjen e flokëve dhe heëjen e tyre,
aparateve për rroje, mjeteve për përgatitjen e ushqimeve, mjeteve të kuzhinës, thikave të
kuzhinës dhe teshave të tavolinës, të dhënave të regjistruara; Shitje me shumicë dhe pakicë
në fushat e aparateve të softëarë-ve, teknologjisë së informacionit dhe dhe audiovisuale,
artikujve elektronik dhe elektrik, dhe aksesorëve të tyre, syzeve, aparateve të dëgjimit,
mjeteve për ushqyerje, ndihmës seksuale, instumenteve dhe aparateve veterinare dhe
mjekësore, mjeteve contraceptive, diagnostikës, aparateve të ekzaminimit dhe monitorimit;
Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e apareteve për masazh, ndriçimit, bizhuterive,
orëve dhe orëve të dorës, kutive të bizhuterive dhe orëve, Punimeve të artit dhe fugirnave
prej letre ose kartoni dhe modeleve arkitekturore, materialeve decorative dhe artistike dhe
media, çantave, çantave të dorës dhe paketimit të të mirave, paketimit dhë ruajtes së të
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mirave prej letre ose kartoni; materialeve për zyrë, materialeve mësimore; Shitje me
shumicë dhe pakicë në fushat e ngjitësve për qëllime zyre ose shëtpiake, materialeve të
printuara, kartonit dhe letrës, artikujve prej letre, çantave, çantave të dorës dhe të mirave
për paketim, paktimit dhe ruajtjes së të mirave prej letre ose kartoni ose plastike, mobilieve,
shtretërve, çarçafëve, dyshekëve, jastëkëve, krevateve dhe shtëpive për qentë, dekorimeve,
artikujve të kopshtit;Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e furçave, fshesave dhe
materialeve për prodhimin e furçave, enëve të kuzhinës, seteve të tenxhereve për gatim,
qelqurinave, shisheve për pije, seteve për kuzhinë dhe aksesorëve të bareve, aparateve dhe
artikujve për qëllime pastrami, mjeteve të kozmetikës dhe tualetit, artikujve të banjos,
artikujve për stallat e kafshëve, artikujve shtëpiakë për veshje dhe këpucë, të mirave tekstile
ose zëvendësimeve të tyre, teshava të kokës, këpucëve, aksesorëve për veshjet, makinave
qepëse; Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e artikujve të qepjes, leshit, tekstileve dhe
artikujve tekstil dekorativë, dekorimit të flokëve, mashave të flokëve, rregullimit të flokëve
dhe flokëve false, girave dhe mjeteve sportive, lojërave, lodrave, ushqimeve, ushqimeve për
kafshë, pijeve, produkteve të tabacco-s, artikujve për duhanpirësit, artikujve për ilaçe
kundra insekteve; Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e artikujve për foshnja dhe
fëmijë, mobilieve për foshnja dhe fëmijë, veglave të makinave, veçanërisht ndejtëset e
fëmijëve, dhuratave, artikujve të kujdesit dhe kremit kundra diellit, të mirave shtëpiake,
aksesorëve dhe kartave telefonike, shërbimeve komerciale dhe informacioneve për
konsumatorët në fushat e përgatitjeve të pastrimit dhe aromave, përgatitjeve për kujdesjen e
trupit, përgatitjeve për kujdesin e bukurisë, përgatitjeve për pastrim, përgatitjeve sanitare
dhe artikujve, trajtimeve mjekësore dhe natyrale, ushqimit për fëmijë, pelenave për fëmijë,
suplementeve dietike, materialeve shtëpiake për përkujdesjen e veshjeve dhe këpucëve,
mjeteve të kozmetikës dhe tualetit, dhe artikujve të banjos.
38 Shërbime telekomunikacioni; Komunikim me komjuter dhe akses në internet; Akses në
të dhëna, uebsite dhe protale; Përgatitje për forume online; Kalimi i të dhënave;
Transmisioni i kartave përshëndetëse online; Sigurimi i aksesit në database; Sigurimi i
aksesit të user-it në platforma nëinternet;Sigurimi aksesit të user-it në portale në internet;
Sigurimi i aksesit në shërbime të kanaleve të telekomunikacionit për blerje online; Sigurimi
i aksesit për platforma dhe portale në internet.
39 Transporti dhe dorëzimi i mallrave; transportit; Dërgimi i postës dhe shërbimet e
ndërlidhjes; Udhëtime turistike, udhëzime turistike dhe ekskursione; Ndërprerja e mallrave;
Ruajtja; Ruajtja e mallrave; Marrja e kontejnerëve të magazinimit;Marrja e depove;
Paketimi i mallrave; Mbështjellës dhurata; Transporti dhe magazinimi i mbeturinave;
Ruajtja dhe dorëzimi i mallrave; Mbledhja e mallrave të riciklueshme [transporti]; Paketimi
dhe magazinimi i mallrave, sidomos magazinat e larta.
40 Shtypi, dhe zhvillimi fotografik dhe kinematografik; gdhendje me lazer; Qendisje ;
Qendisjet me dore; Rrobaqepësi me porosi; Shtypjen e modelingut; libërlidhje; Printime;
Printime fotografike; Primtime te derguara nga pajisjet e tjera; Printime dixhitale; Printimi
i imazheve fotografike nga mediat dixhitale; Transferimi i fotografive në disk kompakt;
Zmadhim fotografik; Dublikimi i transparencave fotografike; Zhvillimi i filmit fotografik;
Përpunimi fotografik; Riprodhimi i printimeve fotografike; Printimi i fotografive dhe
piktuarave të ruajtura ne menyre dixhitale; Përmirësimi dixhital i fotografive; Transferimi i
printimeve fotografike; Shtypjet fotografike; Përsosja e regjistrimeve audio dhe video;
Printim i imazheve ne bluza; Shtypjen e modelit në pëlhurë; Përpunimi i filmit fotografik;
Përpunimi fotografik; Lidhja e librave ose dokumenteve; Shërbimet laboratorike
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fotografike; Printim i librave; Printim i materialit reklamues; Printim; Printimi i imazheve
në objekte; Zhvillimi dhe përpunimi i filmit; Zhvillimi i filmit fotografik; Fotografi;
Printim portretesh.
41 Edukimi, argëtimi dhe sporti; Publikime dhe raporte; Publikimi i teksteve, përveç
teksteve publicitare; Publikime elektronike; Publikime elektronikete prodhuara online, që
nuk mund të shkarkohen; Publikimi i librave dhe revistave elektronike online; Shkrimi i
teksteve; Sigurimi i botimeve elektronike në internet, që nuk mund të shkarkohen;
Publikimi i materialit të printueshme; Publikimi i materialit të shtypur në formë elektronike
në internet; Shërbimet publicitare; Prodhimi audio dhe video, dhe fotografia; Edukimi dhe
mësimi; Organizimi i konferencave, ekspozitave dhe garave; Informacione rekreative;
bixhozit; Informacion për argëtim; Shërbimet argëtuese; Organizimi i shfaqjeve të modës
për qëllime argëtimi; Organizimi i garave [edukimi ose argëtimi]; Operimi i llotarive;
Sigurimi i informacionit në lidhje me garat e kuajve; Kryerja e garave të kuajve;
Organizimi i garave sportive; Prodhimi i videove on-line, jo te shkarkueshme.
44 Kujdesi ndaj higjienës se njeriut dhe bukurisë; Shërbimet e kujdesit shëndetësor te
njeriut; Shërbimet e kujdesit shëndetësor ndaj kafshëve; Shërbime këshilluese ndaj
shëndetin; Shërbime këshilluese në lidhje me humbjen e peshës; Këshillim ushqimor;
Këshilla lidhur me alergjitë; Shërbimet e konsulencës së kujdesit shëndetësor [mjekësore];
Keshilla ushqyerje; Konsulencë profesionale në lidhje me kujdesin shëndetësor;
Konsulencë ushqyese; Konsulencë profesionale në lidhje me shëndetin; Shërbimet e
këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Këshillim ushqimor; Këshilla ushqyese;
Shërbimet e këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Shërbimet e konsultimit në
lidhje me kujdesin e lëkurës; Konsulencë për bukurinë; Konsulencë e ofruar nëpërmjet
internetit në fushën e kujdesit të trupit dhe bukurisë; Konsulencë në fushën e kujdesit të
trupit dhe bukurisë; Shërbime konsulence në lidhje me kozmetikë; Shërbime konsulence në
lidhje me kozmetikë; Shërbime këshilluese në lidhje me trajtimin e bukurisë; Shërbime
konsulence në lidhje me bukurinë; Këshilla në lidhje me kujdesin e flokëve; Shërbimet e
konsultimit në fushën e make-up.
45 Përgatitje për dhuratat e personalizuar.

(111) 25859
(151) 19/11/2019
(181) 08/04/2029
(210) KS/M/ 2019/440
(732) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 2 Shtresa; Bojëra, ngjyrues, pigmente dhe bojë shtypi; Holluesit dhe shtuesit për
shtresat, bojërat dhe bojërat e shtypit; Ngjyrues ushqimesh dhe pijesh; Fletë metalike dhe
metal në formë pluhuri për përdorim për lyerje, dekorim, printim dhe art; Piktura dhe
fshirëse; Konservues; Llak dhe lustër; Okside inorganike (Mordant); Bojë printimi; Smalt
për lyerje; Kolorant (Ngjyrues); Lëndë ngjyruese; Llak [lustër]; Shtresë druri [bojë];
Përgatitje për të parandaluar dëmtimin e drurit; Lustër; Bojëra vaji për përdorim në art;
Pikturim me temper; Holluesit e ngjyrave; Shtuesit e bojës; Holluesit për llak.
3 Preparat për kujdesin ndaj kafshët; Dylli i rrobaqepësve dhe këpucarëve; Preparatet e
pastrimit dhe aromave; Tualete; Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike; Kozmetikë; Xhel
për masazh, përdorim tjetër veçse qëllimeve mjekësore; Kuti kozmetike; Pomadë
aromatike, përveçse për qëllime mjekësore; Preparatet me Aloe Vera për qëllime
kozmetike; Preparate të higjienës orale; Parfumeri dhe aromat; Preparatet e pastrimit të
trupit dhe të kujdesit për bukurinë; Preparate për grim (kozmetikë); Aromat për ambient
shtëpiak; Sapun dhe xhel; Përgatitjet për larje; Preparate për pastrimin dhe lustrimin e
lëkurës dhe këpucëve; Preparate për kujdesin e lëkurës, të syve dhe të thonjve; Preparate
dhe trajtime të flokëve; Preparate të pastrimit të automjeteve; Preparate për heqjen e
qimeve dhe për rruajtje; Deodorantët dhe antidjersat; Preparate për dush; Preparate për
heqjen e grimit (kozmetikës); Preparatet freskuese për frymën e gojës për higjienën
personale; Vajra esenciale; Kozmetikë vetullash; Preparatet e dushit, jo për qëllime
mjekësore; Guri me shtuf; Zbardhues për lavanderi; Preparate zbardhuesi [dekolorant] për
qëllime kozmetike; Sodë zbardhuese; Lustrim për mobilie dhe dysheme; Deodorantët për
qeniet njerëzore ose për kafshët; Qese aromatike për parfumimin e ndërresave; Preparate
depiluese; Ngjyrues për artikujt e higjienës personale; Preparate për heqjen e ngjyrës;
Preparate për shkëlqim [lustrim]; Bojë për flokët; Locion (preparat i lëngshëm) flokësh;
Llak i flokëve; Preparate balsami për flokët; Ngjitëse për qëllime kozmetike; Preparate
kolagjeni për qëllime kozmetike; Lapsa kozmetike; Kozmetikë për përkujdesjen e lëkurës;
Locion për lëkurë; Thonjtë false; I kuqi i buzëve; Shkëlqyes buzësh; Locion për qëllime
kozmetike; Pëlhura të njoma me detergjent për pastrim; Shami të njoma me kremra
kozmetike; Zhbllokimi i tubave të kullimit (Preparate për -); Preparate për dush për qëllime
personale sanitare ose deodorante [tualete]; Preparat për gargarë, jo për qëllime mjekësore;
Preparat për heqjen e shkëlqyesit të thonjve; manikyr thonjsh; Preparate për kujdesin e
thonjve; Vajra për qëllime tualeti; Vajra për qëllime kozmetike; Vajra për qëllime pastrimi;
Parfumeri; Parfum; Preparate lustrimi; Preparate pastrimi kimik; Preparate renovimi;
Preparate për rruajtje; Qumësht pastrues për qëllime grimi; Preparate renovimi; Preparate
për grim; Preparate për grim; Maska kozmetike; Krem për lubrifikimin e lëkurës; Lustrues
këpucësh; Sapun; Shampo; Preparat për mbrojtje nga dielli; Kozmetikë për kafshët; Artikuj
për tualetin; Preparate për paralarje të rrobave; Përgatitjet për lavanderi; Shkopinj pambuku
për qëllime kozmetike; Pastat e dhëmbëve; Zbutës teksture; Preparate hekurosjeve
[përdorimi i substancave nisheste]; Niseshte për qëllime lavanderie; Ngjyrues blu për
lavanderi; Zbutës pëlhure për lavanderi; Fletët anti-statike tharëse; Ngjyrues blu për
lavanderi; Lëngje për lavanderi; Agjentët e shpëlarjes për lavanderi; Topa për lavanderi që
përmbajnë detergjent; Pluhur sapuni; Shtesa për lavanderi për zbutjen e ujit.
4 Lëndë djegëse dhe ndriçues; Qirinj dhe fitila për ndriçim; Suplementet e karburantit jokimik; Vajrat për bojëra; Dyllë blete; Dyllë blete për përdorim në prodhimin e kozmetikës;
Biokarburantet; Karburant; Dritat e Krishtlindjeve [qirinjtë]; Qirinj me aromë; Qirinj të
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hollë; Llambat në formë fitili; Graso (Dyllë dhjamor) për lëkurë; Karburantit për ndriçim;
Dritë nate [qirinj]; Parafinë; Graso (Dyllë dhjamor) për këpucë; Dyllë për ski; Kompozimet
për kontrollimin e pluhurit; Dyllë ndriçues; Dyllë [lëndë e parë].
5 Artikuj përthithës për higjienën personale; Ilaçe farmaceutike dhe natyrale; Pelena për
foshnjat dhe persona që nuk arrijnë të përmbahen; Ushqim për fëmijë; Produktet higjienike
femërore; Artikuj për aromatizim dhe pastrim të ajrit; Preparate dhe materiale
diagnostikimi; Dezinfektantët dhe antiseptikët; Suplemente ushqimore dhe preparate
dietike; Preparatet dhe artikujt higjenikë; Sapunë dhe detergjente mjekësorë dhe sanitarë;
Suplemente dietike për kafshët; Preparatet dhe artikujt e kontrollit kundra insekteve; Fasha,
veshje dhe aplikues mjekësor; Preparatet dhe artikujt dentare, dhe pasta dhëmbësh
mjekësore; Laksativ; Preparatet për trajtimin e morrave [pediculicidet]; Sapun antibakterial;
Antiseptikë; Pilula për reduktimin e oreksit; Ilaçe për qëllime njerëzore; Ilaçe për qëllime
veterinare; Çaj astmatik; Pelena në formë mbathjesh për foshnjat; Qumësht formulë për
foshnja; Pelena të foshnjave; Preparate banje për qëllime mjekësore; Fibër (Dietike -);
Preparatet balsamike për qëllime mjekësore; Fashat për mjekim; Qetësues; Karamele
mjekësore; Preparatet kimiko-farmaceutike; Shtatzënia (Përgatitjet kimike për
diagnostikimin e -); Preparate kimike për qëllime mjekësore; Preparate kimike për qëllime
veterinare; Preparate kimike për qëllime farmaceutike; Peshqirë sanitar; Deodorantë për
veshje dhe tekstile; Dezinfektues; Dezinfektues për qëllime higjienike; Sapun dezinfektues;
Preparate diagnostikimi; Pije dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; Substancat
dietike të përshtatura për përdorim mjekësor; Ushqime dietetike të përshtatura për përdorim
mjekësor; Preparate me albumin për qëllime mjekësore; Preparate enzimatike për qëllime
mjekësore; Ilaç për uljen e temperaturës (Febrifuges); Preparate kundra insekteve
fluturuese; Letër për kapjen e insekteve fluturuese; Kimikate kundra sporeve dhe
kërpudhave [Fungicides]; Kutitë e ndihmës së parë, të mbushura; Leukoplast; Ilaçe për
djersitje në këmbë; Ilaçe me përbërje misri; Unazë me përbërje misri për kurimin e
këmbëve; Larës për qentë [insekticide]; Insekticidet; Ilaç kundër insekteve; Lubrifikantë
seksual personal; Kamfur për qëllime mjekësore; Pilula për qëllime farmaceutike; Kapsula
për ilaçe; Çamçakëz për qëllime mjekësore; Fasha ngjitëse për qëllime mjekësore;
Kompresa; Ekstrakte bimore për qëllime mjekësore; Çaj bimor për qëllime mjekësore;
Solucione për lente kontakti; Locione për qëllime farmaceutike; Magnezi për qëllime
farmaceutike; Minj (Përgatitjet për zhdukjen -); Pije të përshtatura për qëllime mjekësore;
Bimë mjekësore; Infuzione mjekësore; Sapun mjekësor; Çaj mjekësor; Preparate mjekësore
për artikuj të tualetit; Pastë dhëmbësh mjekësore; Qumësht pluhur për foshnjat; Suplemente
ushqimore minerale; Djegie (Preparate për trajtimin e -); Preparate për trajtimin e akneve;
Kallot (Preparate për -); Preparate për pastrimin e ajrit; Pantallona sanitare; Baltë për
banjat; Preparate të tekstileve kundra molës; Preparat për gargarë, jo për qëllime mjekësore;
Suplemente ushqimore; Qetësues për nervat [Nervines]; Ngjitës nikotine për të lënë pirjen e
duhanit; Vajra mjekësore; Tableta të tretshme për qëllime farmaceutike; Farmaceutikë;
Preparate farmaceutike; Helm për minjtë; Tableta tymosëse; Preparate për pastrimin e
lentave të kontaktit; Kuti mjekësore, portativ, të mbushura; Kremra për qëllime
farmaceutike; Qetësues për gjumë [Soporifics]; Serume; Peceta higjienike; Kremra kundra
djegies nga dielli; Peceta sanitare për kujdesin e gjirit; Tamponë; Banjë (Përgatitje
terapeutike për -); Larës për kafshët [insekticide]; Herbicide; Preparate për zhdukjen e
parazitëve; Larja vaginale për qëllime mjekësore; Vazelinë për qëllime mjekësore; Fasha,
mjekësore; Veshje kirurgjikale; Tretës për qëllime farmaceutike; Preparate veterinare;
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Preparate që përmbajnë vitamina; Ilaç për lythat; Pelena për kafshët shtëpiake; Pelena;
Pelena letre për personat që nuk arrijnë të përmbahen; Peceta ditore njëpërdorimshme për
personat që nuk arrijnë të përmbahen. Peceta ditore për personat që nuk arrijnë të
përmbahen; Peceta ditore njëpërdorimshme prej celuloze për personat që nuk arrijnë të
përmbahen.
6 Pajisje metalike; Kontejnerët, dhe transportimi dhe paketimi i artikujve, prej metali;
Materiale ndërtesash, e ndërtimi dhe elemente prej metali; Paketimi, mbështjellja dhe lidhja
e artikujve, prej metali; Shkallë dhe skela, prej metali; Tubacione, gypa dhe zorra, dhe
pajisje për to, duke përfshirë valvulat, prej metali; Kabllo, tela dhe zinxhirë, prej metali;
Materialet e papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara prej metali, për përdorim të
papërcaktuar; Bulona, dado dhe fletuesi i bulonit, prej metali; Shenja dhe informacione dhe
reklama, të metaleve; Bravë dhe çelësa, prej metali; Statuja dhe vepra arti të metaleve të
zakonshme; Dyer, porta, dritare dhe mbulesa dritaresh prej metali; Ndërtime të metaleve;
Materialet e ndërtimit të metaleve; Letra dhe numra të metaleve të zakonshëm, përveç llojit;
Kontejnerë të metaleve [magazinimi, transporti]; Priza muri prej metali; Shtiza prej metali;
Shenja dalluese (logo) prej metali të makinave; Figura metali të zakonshme; Figura të vogla
metali jo të çmuar; Fletë metalike për mbështjellje dhe paketim; Tapet për pastrimin e
këpucëve te pragu i derës; Zile; Grepa metalike; Rrjetat metalike për ndalimin e hyrjes së
insekteve në ambient; Kapëse metalike të kabllove; Kutitë e metaleve të zakonshme;
Kazanë metalikë; Varëse metalike rrobash; Pajisje metalike për mobilie; Tabela prej metali;
Numra shtëpish, jo-ndriçuese; Tabela me mbishkrime prej metali; Vida prej metali; Lidhjet
e tensionit; Kapëse prej metali për mbylljen e çantave.
7 Pajisjet për pastrim të jashtëm; Makineri, mjete dhe aparate për fiksim dhe shtrëngim;
Trapan me korrent dhe vida shpuese; Makineri për hekurosje dhe hekurosje me avull;
Makineritë e shtypjes dhe libërlidhjes; Gjeneratorë energjie; Makineri fshirjeje, pastrim,
larëse dhe lavanderie; Makineritë dhe aparatet e bujqësisë, kopshtarisë dhe pylltarisë;
Makineritë dhe aparatet për përgatitjen dhe përpunimin e ushqimit dhe të pijeve; Makineri
dhe mjete për trajtimin e materialeve, dhe për prodhimin; Pompat, kompresorët dhe
ventilatorët; Aparat për lidhjen e tufave të barit të thatë; Makineri shpuese; Makineritë për
prerjen e bukës; Furça për fshesat me korrent; Furça [pjesë të makinerive]; Makineri për
pastrim me avull; Hapësit elektrikë të kanoçeve; Shtrydhës elektrik të lëngjeve të frutave;
Shtypës elektrik frutash për përdorim shtëpiak; Prerës perimesh, perimet e prera në formë
spirale, elektrike; Përpunues elektrik ushqimi;
Thika elektrike; Përzierës elektrik, për qëllim përdorimi në shtëpi; Grirëse kuzhine,
elektrike; Makineri dhe aparate për lustrim [elektrike]; Pastrim (Makineri dhe aparate për ), elektrike; Përpunuesit e ushqimit, elektrike.
8 Fiksimi dhe bashkimi i mjeteve; Mjete higjienike dhe bukurie, për njerëzit dhe kafshët;
Mjete për prerje të flokëve dhe pajisje për heqjen e qimeve; Pajisjet për stilimin e flokëve;
Çekiç, çekiç druri; dhe çekan farkëtari; Vegla dore dhe pajisje për trajtimin e materialeve si
dhe për ndërtim, riparim dhe mirëmbajtjen; Vegla dore për ndërtim, riparim dhe
mirëmbajtje; Vegla dore për prerje, shpime, bluarje, mprehje dhe trajtim sipërfaqësor;
Vegla manikyri dhe pedikyri; Brisk rroje; Veglat e bujqësisë, kopshtarisë dhe të pamjes së
peizazhit; Pajisje për përgatitjen e ushqimit, thika kuzhine dhe vegla prerëse, takëm për të
ngrënë; Veglat e artit të trupit; Sqeparë; Thika xhepi [bisturi]; Gërshërë për krasitje
(tëharrje); Shpuesit e murit; Pjastër; Sete manikyri, elektrike; Bërës elektrik gërshetash;
Limë thonjsh, elektrike; Prerëse thonjsh, elektrike ose jo-elektrike; Prerëse flokësh për
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përdorim personal, elektrike dhe jo-elektrike; Shkëlqyes për thonjtë, elektrike ose joelektrike; Pajisjet e depilimit, elektrike dhe jo-elektrike; Takëme tavoline [thika, pirunë dhe
lugë]; Çantë brisku rroje; Limë [mjetet]; Prerëse milimetrik [mjete dore]; Pastrues së
frutave nga farat; Pirunë për tavolinë; Thika të harrjeje; Gërshërë të harrjeje; Prerës në feta
për perimet; Qërues perimesh [mjete dore]; Vegla kopshti, dore; Pajisje dore për dredhjen e
flokëve; Prerëse dore për perimet, perimet e prera në formë spirale; Gërshërë të mëdha për
t’i dhënë formë kufijve gjatë krasitjes; Vegla dore, për përdorim dore; Gërshërë për krasitje
lëndine [instrumente dore]; Mjete për krasitje (për qethje) [instrumentet e dorës];
Instrumente lëmuese (pastrimi) [instrumente dore]; Spërkatësit e insekticideve [mjete dore];
Grabujë [mjete dore]; Instrumentet e mprehjes Thika qeramike; Mandolina e kuzhinës;
Vegla shpuese [mjete dore]; Pincë për prerje [mjete dore]; Lugë; Set manikyri; Thika; Lima
gjilpërë; Limë thonjsh; Prerës kutikulash; Prerëset e thonjve; Hapëse të kanoçeve, jo
elektrike; Prerëse për vezët, jo-elektrike; Prerëse djathi, jo-elektrike; Takëme; Prerëset e
picave, jo-elektrike; Prerësit e frutave në segmente; Mbledhësit e frutave [mjete dore];
Komplete pedikyri Pincetë; Brisk rroje; Tehu i briskut rroje; Kuti për rroje; Sharra [mjete
dore]; Lopata [mjete dore]; Gërshërë; Mjetet e prerjes [mjete dore]; Çelës dadosh; Spatuli
[mjete dore]; Lopata në formë drejtkëndore; Lugë plastike, pirunë tavoline dhe thika
tavoline; Lugë për fëmijë, pirunë tavoline dhe thika tavoline; Prerësit e kutive; Copëtues
[thika]; Sheshe [mjete dore]; Pincë.
9 Instrumentet matëse të distancës dhe dimensioneve; Alarmet dhe pajisjet
paralajmëruese; Pajisje input/output, përshtatur për përdorim me kompjuter; Aparate,
instrumente dhe kabllot për energji elektrike; Aparatet dhe instrumentet për kontrollin e
energjisë elektrike; Aparate dhe instrumente për akumulimin dhe ruajtjen e energjisë
elektrike; Pajisje audio dhe marrës radio; Përmbajte të regjistruara; Përmbajtje të mediave;
Syze, syze dielli dhe lente të kontaktit; Komponentët dhe pjesët e kompjuterit; Pajisjet e
ruajtjes së të dhënave; Pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe aksesorë (elektrike dhe
mekanike); Komponentë elektrikë dhe elektronikë; Instrumentet matëse të peshës; Kabllo
dhe tela; Pajisjet e komunikimit; Syze korrektuese; Matja, zbulimi dhe monitorimi i
instrumenteve, treguesve dhe kontrollorëve; Pajisje që shërbejnë për lundrim, udhëzim,
gjurmim, shënjestrim dhe përcaktim të hartave; Pajisjet optike, përforcues dhe korrektorë;
Pajisjet e komunikimeve point-to-point (nëpërmjet pikave fundore); Pajisjet e sigurisë,
ruajtjes, mbrojtjes dhe sinjalizimit; Syze dielli; Pajisjet e zhytjes; Instrumentet matëse të
temperaturës; Instrumentet e monitorimit; Instrumentet matëse kohore (pa përfshirë orët e
murit dhe orët e dorës); Alarmet; Filma mbrojtës të përshtatur për smartphones (telefonat
inteligjentë); Kuti kryqëzimi [energjia elektrike]; Pajisje monitorimi për fëmijë; Peshore për
fëmijë; Peshore banje; Disqe kompakte [memorie read-only (vetëm me lexim)]; Disqet
(Kompakt -) [audio-video]; Skeleti i syzeve; Syze; Peshore me letër; Korniza fotografike
digjitale; Stacionet digjitale të motit; Kasetofon DVD; Lexuesit elektronikë të librave;
Akumulatorë, elektrike; Adaptorë elektrikë; Bateri elektrike; Bashkues elektrike; Pajisjet
matëse, elektrike; Komulacion (Aparat elektrik për -); Kambana elektrike të derës; Kabllot
elektrike; Kamera; Batanije zjarri; Fikës zjarri; Set radiotelefoni; Mbështjellëse për
smartphone; Mbështjellëse kompjuterët tabletë; Bilbilet e qenve; Hidrometrat; Lentet e
kontaktit; Kufje; Karikues për bateritë elektrike; Stacionet e karikimit për automjetet
elektrike; Çanta për laptopë; Çanta të përshtatur për laptopë; Altoparlantë; Bokse për
dëgjim; Magnet; Syze zmadhimi; Tabela ndriçuese; Rrjetet e energjisë elektrike (Materialet
për -) [telat, kabllot]; Centrot e mouse-ve; Aparat matës; Instrumentet matëse; Mikrofona;
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Mediat optike të të dhënave; Metra parkimi; Detektorët e tymit; Radio; Kohëmatësi vezë (i
kuzhinës) [orët e rërës]; Çelësa, elektrikë; Kokore; Maska mbrojtëse; Lente Selfie; Shkop
për selfie [monopodët me dorë]; Syze sportive; Stenda për aparat fotografik; Tripodat e
kamerës; Priza elektrike; Adaptorët e udhëtimit për priza elektrike; Priza të lëvizshme;
Priza treshe; Priza me telekomandë; Mbështjellëse prizash elektrike; Llogaritëse xhepi;
Maska të zhytjes; Aparat që tregojnë temperaturën; Termometra, jo për qëllime mjekësore;
Aparat për kontrollin e temperaturës; Bartësit e regjistrimit të zërit;Media Player portativë;
Lente zmadhimi për dyer; USB flash drives; Aparat zmadhues [fotografi]; Aparatet dhe
instrumentet e vëzhgimit; Peshore; Aparatet dhe instrumentet e peshimit; Trekëndëshat
paralajmëruese të automjetit; Nivelet e flluskës; Anemometra; Çelësat e kohës, automatike.
10 Pajisjet diagnostikuese, ekzaminimi dhe monitorimi; Pajisjet kontraceptive; Pajisjet për
mbrojtjen e dëgjimit; Ndihmuesit për ushqim dhe biberonët; Aparat masazhi; Veshje
mjekësore; Aparatet dhe instrumentet mjekësore dhe veterinare; Pajisje fizioterapie dhe
rehabilitimi; Ndihma për seks; Proteza dentare; Pajisjet dentare; Analizues për përdorim
mjekësor; Unazat e anti-reumatizmit; Mbajtëse dore për përdorim mjekësor;
Sphygmomanometera; Aparat diagnostikues për qëllime mjekësore; Qese akulli për qëllime
mjekësore; Fashë, elastike; Doreza për qëllime mjekësore; Batanije, elektrike, për qëllime
mjekësore; Thika; Çanta dushi; Rrobat e kompresionit; Paterica; Fasha ftohëse për qëllime
të ndihmës së parë; Lidhëse ftohëse për qëllime mjekësore; Doreza për masazh; Aparat dhe
instrumente mjekësore; Gota menstruale; Pompat e gjirit; Aspiratorët e hundës; Kunjat e
veshëve; Bllokuese veshi [pajisjet për mbrojtjen e veshëve]; Artikuj ortopedikë; Fasha për
nyejt, anatomike; Këpucë orthotike; Bazamente të brendshme këpucësh, ortopedike;
Matësa pulsi; Biberona për foshnjat; Lodra seksi; Termometra për qëllime mjekësore;
Korse shtatzënie;Çarçafë në rast nevojash peronale; Rripa hipogastrike; Aparatet dhe
instrumentet veterinare; Aparat vibrimi; Aparatet dhe instrumentet dentare; Pastruesit e
gjuhës; Prezervativët.
11 Ndezës; Ndriçuese dhe reflektorë të ndriçimit; Furnela, bojlerë dhe ngrohëse; Sistemet
HVAC (ngrohje, ventilim dhe ajër të kondicionuar); Pajisjet e ngrohjes, ventilimit dhe
kondicionimit dhe pastrimit (ambient);Pajisje për gatim ngrohje, ftohje dhe trajtim të
ushqimeve dhe pijeve; Pajisje frigoriferike dhe ngrirës; Pajisjet e pastrimit të ajrit; Pajisje
për ngrohje dhe tharje personale; Instalime sanitare dhe për banjë dhe instalime hidraulike;
Burime, çezma dekorative, sistemet e spërkatjes dhe ujitjes; Pajisje për skarë; Aparat dhe
instalimet e ndriçimit; Llamba; Ngrohës shtrati; Makinat për prodhimin e bukës; Thekëse;
Pllakat e pjekjes; Dushe; Makineritë dhe aparatet e akullit; Veshje të nxehura elektrikisht;
Çorape, të nxehura elektrikisht; Ngrohës, elektrikë, për mbushjen e shisheve; Pajisje me
avull të ushqimit, elektrike; Dritat, elektrike, për pemët e Krishtlindjeve; Tiganët elektrikë
të thellë; Llamba, poça, elektrikë; Ibrikë kafeje elektrike; Mjete gatimi, elektrike; Llamba
elektrike; Pishtarë elektrikë; Çikrikë, elektrike; Pishtarë flakërues; Priza për dritat elektrike;
Pajisjet e pjekjes; Tharësit e flokëve [tharësit]; Batanije, elektrike, jo për qëllime
mjekësore; Aparat për ngrohje dhe ftohje për shpërndarjen e pijeve të nxehta dhe të ftohta;
Instalimet e ajrit të kondicionuar; Freskueset e kondicionimit të ajrit;Furrat qeramike;
Unazat e gatimit; Frigoriferë; Enë frigoriferike; Fenerë për ndriçim; Drita për zbukurime
festive; Aparate dhe makina për pastrimin e ajrit; Aparat për ftohje të ajrit Tharëse; (Air -);
Furra në mikrovalë; Multicookera; Llambat me vaj; Reflektorët e llambave; Llambat e
dyshemesë; Pishtarë që varen në tavan; Ulëse tualeti; Filtra për ujë të pijshëm; Aparat për
tharje; Freskueset e kondicionimit të ajrit; Shishe me ujë të ngrohtë; Ngrohësit e ujit
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[aparatet]; Kaldaja me ujë të ngrohtë.
12 Automjete dhe mjete transporte; Pjesë dhe pajisje për automjete; Pjesë dhe pajisje për
automjete tokësore; Automjete tokësore, dhe mjete transporti; Pajisjet e anti-vjedhjes,
sigurisë dhe pajisjet për automjete; Mbulesa për karrocë; Çanta të përshtatur për karrocat;
Mbështetëse të montuara për karroca; Rimorkiot [automjetet]; Rimorkiot për transportin e
biçikletave; Mbulesa për shulat e biçikletave; Pajisjet kundër vjedhjes për automjetet;
Karroca për supermarket [karrocat të vogla, (Am.)]; Biçikleta; Helika për rrotat e
biçikletave; Zilet e biçikletave; Kosha përshtatur për biçikleta; Pompa për biçikleta;
Rimorkiot e biçikletave (riyakah); Gomat e biçikletave [goma]; Shula për biçikleta; Çanta
përshtatur për biçikleta; Bagazhet për automjetet; Karroca; Karroca për fëmijë; Mbulesa për
karrige me rrota; Karrige me rrota; Skuter [Scooters] [automjetet].
14 Statuja dhe Figurina, të bëra ose të veshura me metale ose gurë të çmuar ose gjysmë të
çmuar, ose imitimet e tyre; Ornamente, të bëra ose të veshura me metale ose gurë të çmuar
ose gjysmë të çmuar, ose imitime të tyre; Bizhuteritë; Unaza dhe zinxhirë për çelësa, dhe
hajmali për të; Kutitë e xhevahireve dhe kutitë e orëve; Gurë të ndryshëm të çmuar; perlat
dhe metalet e çmuara, dhe imitimet e tyre; Hajmali [stoli, bizhuteri (Am.)]; Stoli prej
metalesh të çmuar; Hajmali për zinxhirët e çelësave; Kunjat për bizhuteri; Byzylykë të bëra
nga tekstile të qëndisura [bizhuteritë]; Byzylykë [stoli, bizhuteri (Am.)]; Orët e dorës;
Xhevahiret e qelibarit të verdhë; Karfica zbukuruese [bizhuteritë]; Buste prej metalesh të
çmuara; Gurë të çuar; Kronografë [orë]; Kronometra; Kronoscope; Stoli Cloisonné; Fije me
metal të çmuar [bizhuteritë];Gurë të çmuar; Orë dhe orë dore, elektrike; Figurina prej
metali të çmuar; Statuja prej metali të çmuar dhe lidhjet e tyre në aliazh; Gjetjet e
bizhuterive; Ornamente; Fije ari [bizhuteritë]; Gurë gjysmë të çmuar; Varëse [stoli]; Kutitë
e metaleve të çmuara; Zinxhirë [bizhuteri]; Lidhëset e kollareve; Kapëset e kollareve;
Kryqet si stoli; Kryqet prej metalesh të çmuara, përveç xhevahireve; Punimet e artit të
metaleve të çmuara; Rruaza për të bërë bizhuteri; Monedha bakri; Lidhëset e dorashkave;
Medalje; Medaljone [stoli]; Misbaha [tespihe] Monedha; Vathë; Perlat e bëra nga ambroidi
[amberi i shtypur]; Perla [stoli]; Kutitë e prezantimit për orët; Kuti prezantimi për bizhuteri;
Unaza [stoli, bizhuteri (Am.)]; Metalet e çmuara, të papërpunuara ose gjysmë të
përpunuara; Tespihe; Unaza çelësash [unaza të ndara me xhingël dhe dekorative]; Bizhuteri
ne formë hajmalie;Kapëse zbukuruese; Mbajtëse bizhuterish; Kuti bizhuterish; Xhevahire
të kapelës; Xhevahire këpucësh; Bizhuteri; Fije argjendi [stoli]; Orë diellore; Argjendi i
pastruar [tela argjendi]; Unaza të ndarë prej metali të çmuar për çelësa; Statujat nga metale
të çmuara; Kohë matëse; Bizhuteri transparente [bizhuteri kostumesh (Am.)]; Orë dore;
Orë muri; Rripa të orës; Varëse në formë lavjerrësi [Për ora]; Zinxhirë për orën; Argjend, i
papastër ose i përpunuar; Kapëse për bizhuteri; Orë alarmi; Instrumentet kohore.
16 Mbajtës të parave; Libra; Makineritë e zyrës; Dekorimi dhe materialet e artit dhe
mediat; Pajisjet e printimit dhe libërlidhjes; Mjete për printim; në veçanti revista të
konsumatorëve dhe futjeve të reklamave; Materialet filtruese të letrës; Albumet e
fotografive dhe albumet e koleksionistëve; Ngjitëse për qëllime zyre ose shtëpiake; Mjetet e
korrigjimit dhe fshirjes; Artet; veprat artizanale dhe pajisjet e modelimit; Vepra arti dhe
figurinat e letrës dhe kartonit si dhe modelet e arkitektëve; Mjete edukative; Letër dhe
karton; Letër Industriale dhe karton; Artikuj shkrimi dhe aksesorë për qëllime arsimore;
Mjetet e shkrimit dhe vulosjes; Çanta dhe artikuj për paketimin, mbështjelljen dhe ruajtjen
e letrës kartonit ose plastikës; Qese të mbeturinave prej letre ose plastike; Letra të lagura
per heqjen e make-up-it; Rub down transfero (Transferimi i ngjitëseve me transferim);
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Pllakat e adresave për makineritë e adresimit; Vulat e adresave; Makineritë e adresimit;
Dosje për letra; Dosje të dokumenteve [shkrimi]; Fletore me ngjitëse; Kalendarë; Kartat e
njoftimeve [shkrimi]; Laminatorët e dokumenteve për përdorim zyre; Akuarele; Modele
arkitektonike; Tabela të llogaritjeve; Rrip dore për mbajtjen e instrumenteve të shkrimit;
Atlase; Ngjitëse [shkrimi]; Mbajtësit e parave; Parulla letre; Preparate njomjeje
(Moisteners) për sipërfaqet e ngjyrosura [kërkesat e zyrës]; Materiale për në zyrë (kabinete
për -) [kërkesat e zyrës]; Centro për gotat e birrës; Foto; Mostrat biologjike për përdorim në
mikroskopi [materialet mësimore]; Projekte; Lapsa; Mbajtësit e lapsave; Plumb për laps;
Blloqe [shkrimi]; Broshura; Top i rëndë xhami që të mos marrë era fletët; Mbajtëse letrash
në tavolinë; Letër shkrimi; Broshura; Mbajtëse të pjesës fundore të librave; Materiale për
zyrë; Kapëse letrash; Fletë me figura të animuara; Kapëse për mbajtësit e distinktivëve me
emra [mjetet e zyrës]; Mbajtëse rrotull për mbajtësit e distinktivëve me emra [mjetet e
zyrës]; Libra të animuar; Mbështjellëse plastike i gjerë, për paketim; Diagrame; Mbajtësit e
dokumenteve [shkrimi]; Fletë me bojë për duplikatorët; Fletë të trasha për printer, jo prej
tekstili; Lloji i shtypjes; Mbështjellës [letër shkrimi]; Makina shkrimi; Mprehësit e lapsit,
Elektrike apo jo-elektrike; Vula me shenja dalluese; Etiketa të letrës ose kartonit; Kuti me
fletë me figura; Letra dekorative; Flamuj të letrës; Dosje [shkrimi]; Shirita me bojë;
Cilindra për bojëzimin e shiritave; Disqe me bojëra uji (Artistët); Kutitë e bojës; Mbajtësit e
bojës; Mbajtësit e stilolapsave; Kapëset e stilolapsave; Kuti për stilolaps; Stilolapsa
[materialet e zyrës]; Fshirëse të stilolapsave; Fletët e kontrollit të lagështisë prej letre ose
plastike për paketimin e produkteve ushqimore; Figurina prej letre maché; Figurina
[statuja] prej letre maché; Letër filtrimi; Mbështjellëse, fasha për gishtat [materialet e
zyrës]; Xhama issing për shkrime apo për qëllime shtëpiake; Mbështjellëse të shisheve prej
letre ose kartoni; Lëngje korrigjuese [materialet e zyrës]; Fletushka; Plastik për
mbështjellje; Fletë prej celuloze së rikuperuar për mbështjellje; Modeli i argjilave (humus
për -) [materialet e artistëve]; Fotografi [të shtypura]; Foto-gdhendje; Stilografë;
Mbështjellëse prej letre ose kartoni; Fletë muzike, partitura në formë të printuar; Kuponët e
shtypur; Mbajtëse për klasifikimin dhe numërimin e parave; Harta gjeografike; Piktura
[foto], me kornizë ose pa kornizë; Libra me këngë; Globe; Karta përshëndetëse; Prezantime
grafike; Printime grafike; Riprodhime grafike; Gdhendja e pllakave; Gdhendje; Gjilpëra për
gdhendje; Pasta dhe ngjitëse të tjera për zyrë ose për qëllime shtëpiake; Llastiqe për zyra;
Ngjitëse e trashë[zyrë]; Ngjitëse për qëllime shkrimi; Mbajtësit e distinktivëve të emrit
[materialet e zyrës]; Mbajtëse për stilolapsa dhe lapsa; Manualet [të dorës]; Pajisjet e
etiketimit të dorës; Mbështetëse dore për piktorët; Kapëset e fletëve [materialet e zyrës];
Hektografe; Seksione histologjike për qëllime të mësimdhënies; Letër prej pjesëve të vogla
të drurit; Dërrasë prej pjesëve të vogla të drurit [zyrë]; Zarfet [letër shkrimi]; Kutitë e
kapakëve të kartonit; Filtra (Kafe letre -); Kalendarë; Centro të vogla prej letre; Kartat për
radhitjen e dokumenteve; Karta; Etiketat për kartat e indeksit; Cilindra prej kartoni;
Katalogë; Ngjitëse për zyra ose për qëllime shtëpiake; Fotografi montimi (Aparat për -);
Ngjitëse dhe ngjitëse të tjera për shkrimi ose për qëllime shtëpiake; Ngjitëse për zyra ose
për qëllime shtëpiake; Shpërndarësit (shiritat ngjitës -) [materialet e zyrës]; Kapëse të
fletëve; Qese për gatim me mikrovalë; Letër karboni; Letër kopjimi; Korrektor [materialet e
zyrës]; Bojë korrigjuese [heliografi]; Shkumës për litografi; Mbajtësit e shkumësave;
Kapakë për stilolapsa me kapakë; Vizore franceze, që përdoret për vizatimin e vijave të
lakuara; Grykashkë prej letre; Grykashkë me mëngë, prej letre; Materiale mësimore dhe me
instruksione (përveç aparatit); Të tjera për zyra ose për qëllime shtëpiake; Markera për
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librat; Letër ndriçuese; Letra çeliku; Punime litografike të artit; Përforues të zyrës;
Përforues të zyrës; Kartat e shpuara, shtypura për makinerinë Jacquard; Letra absorbuese;
Lidhës për blloqe; Letër paketuese me flluska (plastike -) për ambalazhimin ose paketimin;
Penelat e piktorëve; Telajo për pikturë; Tavalloz për piktorë; Furça për bojaxhi; Penela;
Kavaletat e piktorëve; Shkumësa markues; Stilolapsa markues; Krehra gdhendës; Fleta me
figura; Mbajtësit e plumbit të lapsit; Paste për modele; Materialet e modelimit; Argjil për
modelim; Dyllë për modelim, jo për qëllime dentare; Kartolina përshëndetëse muzikore;
Shtypësit e kartës së kreditit, jo-elektrike; Treguesit e skemave [chart pointers], jo
elektronike; Blloqe shënimi; Kapëse letrash; Aparatura numerike; Oleografe; Dosje
[materiale për zyrë]; Pantografe [mjete vizatimi]; Letër; Letër Xuan për piktura dhe
kaligrafi kineze; Letër për makineritë regjistruese; Materiale zyre; Shirit prej letre; Fleta
[zyrë]; Peshqirë për fytyrën prej letre; Peshqirë për duart prej letre; Letra mâché;
Mbështjellëse prej letre për vazot e luleve; Hapësit e zarfeve; Fjongo prej letre; Prerësit e
fletëve [zyrë]; Peceta tavoline prej letre; Shami prej letre, Trasta; Mbështjellësit ngjyrë gri
të librave; Mbulesat e sirtarëve prej letre, të parfumuara ose jo; Pastel; Gjurmim modeli;
Pëlhurë gjurmuese për krijimin e formave në copë; Letër gjurmuese; Letër pergamene;
Vula [stampa]; Postera; Tabela reklamuese prej letre ose kartoni; Qese plastike për
jashtëqitjet e kafshëve; Centro prej letre; Materiale paketuese prej letre ose kartoni;
Portrete; Kartolina; Broshura [Prospectuses]; Produkte fshirëse; Goma, fshirëse për zyra;
Fshirëse metalike [shields]; Gdhendëse; Libra me përmbledhje financiare; Mbështjellëse
për pasaportë; Letër orizi; Dërrasa për vizatim; Gjilpëra për qëllime shkrimi dhe vizatimi;
Stilolapsa për vizatim; Gjilpëra me kokë për në mur; Vizore ne formë T-je për vizatim;
Buletine; Indekse; Kuti kremi prej letre; Letra jo vetëm për lojë; Shtresa absorbuese prej
letre ose plastike për paketimin e ushqimit; Letra me figura; Kuti prej kartoni ose letre;
Portofol për çeqe; Lapsa prej gurit të butë; Gurë të butë për shkrim; Tabela shënjuese prej
letre ose kartoni; Vula për letra; Shkumësa të rrobaqepësve; Zarfe me figura; Modele
qepjesh për rroba; Penë; Mbajtëse boje; Instrumente shkrimi; Libra për shkrim ose vizatim;
Shkumës për shkrim; Kuti shkrimi [zyrë], Materiale shkrimi; Furça shkrimi; Centro
tavoline; Botime të printuara; Mjete shkollore; Pjata me figura; Kapëset që mbajnë faqet e
librit të ndara; Ngjitëse letër për zyrë ose qëllime shtëpiake; Korniza për kompozime,
piktura [printim]; Rafte; Dyllë për vulosje; Makineri vulosjeje për zyra; Kompozime për
vulosje për qëllime zyre; Ngjitëse për vulosje të zarfeve;Vula; Letër argjendi; Shkumësa në
formën e llakut; Mbajtëse fotografish; Stilolapsa prej çeliku; Ngjitëse me përbërje
niseshteje për zyra ose qëllime shtëpiake; Vula; Mbajtëse të vulave; Kuti të vulave; Kuti me
bojë; Mbajtëse të vulave; Gdhendje; Dizajne të qëndisura; Bojë; Shishe boje; Kuti boje;
Mbulesa tavoline prej letre; Mësallë prej letre; Takëm tavoline prej letre; Letër higjienike;
Sete printimi, portative [zyrë]; Transparentë për printimin e fotografive [zyrë]; Bojë
indiane; Makineri për vulosjen e zarfeve, për zyra; Centro prej letre; Trasta [zarfe, çanta]
prej letre ose plastike, për paketim; Materiale paketimi me përbërje niseshteje; Letër
ambalazhimi; Aparate dhe makineri Mimeografe; Vizore katrore për vizatim; Aparat për
errësimin e fotos; Shtresa viskoze për ambalazhim; Letra me dyll; Dërrasa të zeza; Letër
zbukuruese [Washi]; Materiale vizatimi; Blloqe skicimi; Sete për vizatim; instrumente për
vizatim; Lapsa prej qymyr druri; Vizore në formë trekëndore për vizatim; Katrorë për
vizatim; Orare të printuara; Revista; Gazeta; Makineri për copëtimin e letrës për përdorim
zyre; Kapëset e fletëve; Numra; Etiketë puroje; Kompase për vizatim; Kuti për ruajtjen e të
dhënave të biznesit dhe personale; Libra me adresa; Pllaka me adresat; Mprehës për lapsa
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kozmetikë.
17 Artikuj dhe materiale izoluese termike; Artikuj dhe materiale për hidroizolim dhe
kundra lagështisë; Artikuj dhe materiale izoluese akustike; Vulosjet, ngjitësit dhe
mbushësit; Polimer elastik (Elastomer); Artikuj dhe materiale parandaluese dhe rezistente
ndaj zjarrit; Role ngjitëse, shirita, breza dhe ambalazhues; Artikuj dhe materialet të izolimit
dhe pengesave; Materialet e restaurimit dhe riparimit të gomave; Materialet absorbuese dhe
paketuese, amortizuesit e dridhjeve; Aranzhimet e luleve (Mbështetje me shkumë për -),
[produkte gjysmë të gatshme]; Paketimet e përbashkëta; Shirita ngjitës; Kompozime izolimi
nga ambienti i jashtëm (Weatherstripping); Materialet izoluese; Unaza bllokuese ; Shiritat
ngjitës kundra thatësirës; Fije elastike, jo për përdorim në tekstile; Bllokuese e dritareve
prej gome; Izolimi i ndërtesave nga lagështia (Substancat për -); Materiale izoluese
refraktare; Materiale filtruese prej shkumës plastik gjysmë të përpunuar; Mbështjellëse e
celulozës së rigjeneruar, përveç atyre për paketim; Bllokues për nyje; Zorrë të ujit për
kopshtin; Mbulesa anti-dritë për dritare [Mbulesa të lyer]; Kapak gome për kavanoza; Fije
prej gome, jo për përdorim në tekstile; Sahate prej gome; Materiale gome; Absorbues
cilindrik prej gome; Unaza prej gome; Litarët e gomës; Tapa gome; Izolatorë; Izolatorët për
rrjetet elektrike; Bojëra izoluese; Ngjitëse izoluese; Shtresa izolues; Llak izolues; Pëlhura
izoluese; Izolimi (Fletë metalike për -); Doreza izoluese; Materiale izoluese; Vajra izolues;
Letër izoluese; Stuko; Shirita ngjitëse, përveç zyrës dhe jo për qëllime mjekësore ose
shtëpiake; Mbështjellëse plastike, jo për ambalazhim; Fijet e materialeve plastike, jo për
përdorim të tekstilit; Tubat të kanavacës; Materiale paketuese prej gome ose plastike;
Materiale izoluese kundër zhurmave; Tuba prej materialit të tekstilit; Tubat fleksibël, jo
prej metali; Ngjitëse letër, përveç zyrës dhe jo për qëllime mjekësore ose shtëpiake;
Plastika gjysmë të përpunuara; Rrëshirë sintetike [produkte gjysmë të gatshme]; Rrëshirë
akrilike [produkte gjysmë të gatshme];Bllokueset e dyerve prej gome; Lavatrice prej gome
ose fibra të vullkanizuara [fibra]; Trasta [zarfe, çanta] prej gome, për paketim; Çarçafë
viskoze, përveçse për paketim; Materialet jo-përçuese për mbajtjen e nxehtësisë; Paketimet
e papërshkueshme nga uji; Mbulesa.
18 Valixhe, çanta, portofola dhe mbajtëse të tjera; Çadra dhe Çadra dielli; Bastunë; Çanta
drejtkëndore; Mbajtëse kanguri për fëmijët; Mbajtëse të lidhshme për fëmijët; Çanta për
plazh; Veshje për kafshë; Shkop për alpinistët; Portofola; Çanta për kampist; Mjete per
femije; Shtresa për kafshë; Çanta drejtkëndore attaché; Kuti prej lëkure; Çanta në formë
rrjete për pazar; Çanta për Pazar; Çanta me rrota për pazar; Etiketa prej lëkure; Mbulesa,
prej lëkure për susta; Skelet për çadra dhe çadra të diellit; Trasta ne formë katrore; Bastunë;
Çanta dore; Etiketa për valixhe; Veshje për kafshë; Qafore për kafshë; Valixhe; Doreza për
valixhe; Çanta dore; Doreza për çanta; Çanta për kapele pre lëkure; Çanta (Lojëra-)
[aksesorë për gjueti]; Kuti për letra lojërash; Kuti prej lëkure; Kuti prej fibrash të
vullkanizuara; Çanta për mbajtjen e kostumeve për udhëtim; Valixhe dore; Valixhe me
rrota; Kompresor për amortizimin e goditjeve, e përshtatur për valixhe; Valixhe metalike;
Mbajtëse kartash krediti [Portofola]; Lidhëse, për të lidhur fëmijët; Fije lëkure; Rripa
(Lëkurë-); Imitime të lëkurës; Lidhëse lëkure prej qentë; Lëkurë artificiale; Rripa lëkure;
lidhëse këpucësh (Lëkurë-); Çanta veglash, bosh; Maska për qentë; Pjesë lëkure për
mobilie; Mbulesa prej lëkure për mobilie; Pëlhurë prej pambuku [imitim i lëkurës]; Valixhe
me motor; Valixhe me muzikë; Çanta [Japoneze për në shkollë]; Çadra; Doreza për çadra;
Portbagazhe për udhëtim; Sete për udhëtim [veshje prej lëkure]; Çanta për udhëtim; Çanta
shpine; Doreza për çanta; Lidhëse për patina; Mbajtëse çelësash;Çanta shpine; Mbulesat e
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çadrave; Lidhëse, rrip lëkure për kraharorin; Paterica në formë tavoline; Çadra dielli; Çanta
sporti; Doreza bastuni; Blloqe për konferenca; Çanta të thjeshta praktike; Tefillin [një kuti
të vogël prej lëkure që përmban tekstet hebraike]; Doreza për mbajtjen e qeseve; Trasta
[zarfe, çanta] prej lëkure për paketim; Kuti për kartat e biznesit; Bastunë.
20 Vida, jometalike; Fiksuesit e kabllove, lidhësve dhe mbajtësit e kabllove, jometalike;
Fiksuesit e tubave, lidhësve dhe mbajtësve, jo-metalikë; Kuti, dhe kapakët dhe mbajtësit e
tyre, jometalike; Kapakë për enë, jometalike; Strehim dhe shtretër për kafshë; Kuti postare,
jo etalike; Ekrane dhe stenda, jometalike; Arka, dhe mbajtëse arkash, jometalike; Varëse
rrobash, Mbajtëse rrobash [mobilie]; dhe varëse muri; Kosha jometalike; Shkallë dhe
shkallët e lëvizshëm, jometalike; Mobilie dhe orendi; Korniza; Manekinë të rrobaqepësve;
Dryna dhe çelësa, jometalikë; Pasqyra,(xham me argjend); Statuja, figurina, vepra të artit,
dhe ornamente dhe zbukurime të bëra nga materiale të tilla si druri, dylli, suva, ose plastika,
të përfshira në klasë; Fuçi jometalike; Doreza për dyer, porta dhe dritare, jometalike;
Valvula, jometalike; Djep për foshnjat; Shtretër; Ballat e krevatit; Mbulesa, përveç lirit;
Koshere bletësh; Korniza fotografish; Vazo lulesh; Kontejnerë metalikë, jo prej metali;
Kuti postare, jo prej metali ose murateri; Kuti me dru ose të plastik; Mbajtëse libras,
[mobilie]; Rafte librash; Rafte të bibliotekave; Mbajtëse furçash; Buste prej drurit, dylli,
suva ose plastik; Dyshekë për kampim; Kolltukë; Kontejnerë, jo prej metali, [magazinim,
transport]; Dekore prej plastike për produktet ushqimore; Kunja, jo prej metali; Upa, jo prej
metali; Ulëse dushi; Sirtarë për kabinete dokumentesh [mobilie]; Etiketa plastike; Rafte
mobiliesh; Brava, jo prej metali, për automjete; Dërrasë fuçie; Fuçi jometalike; Fuçi të
vogla, jo prej metali; Çezma, jo prej metali, për kazanë; Pajisje të dritareve jo metalike;
Bllokuese të dritareve, jo prej metali ose prej gome; Lidhëse, jo prej metali, për dritare;
Bulonat e montimit (jometalike); Punime arti prej druri, dylli, suva ose plastik; Shporta për
peshkim; Shtiza flamuri, jo prej metali; Tapa shishesh jometalike; Mbajtëse shishesh; Tapa
druri për shishe; Shishe prej druri; Kapakë druri, jo prej metali; Varëse jo prej metali;
Dërrasë mishi [tavolina]; Mobilie ndarëse qe qëndrojnë në këmbë; Mbajtëse arkash me
rrota jo prej metali; Varëse muri jo prej metali; Varëse perdesh; Mbajtëse perdesh, jo prej
materiali tekstil; Unaza të perdeve; Kashtë e përpunuar; Krehër dylli për koshere bletësh;
Rafte pjatash; Rafte armësh; Kosha për transportin e sendeve; Varëse për banjë, jo prej
metali; Pasqyra dore [pasqyra tualeti]; Varëse çantash, jo prej metali; Mbajtëse peshqirësh,
të fiksuar, jo prej metali; Dollap për peshqirët; Arka; Numra shtëpish, jo prej metali, jondriçuese; Brirë të drerit; Stola; Shirita prej druri; Role prej druri për fill, mëndafsh,
spango; Hojë; Brirë, të punuar ose gjysmë të punuar; Mbulesa (veshje-); Mbajtëse
kapelash; Kafaze për kafshët shtëpiake; Byzylykë identifikues, jo prej metali; Etiketa
jometalike për qentë; Blindues të brendshëm, tekstil për dritaret; Dyshekë gjumi me ajër;
Kapëse metali; Rrjeta rreth oxhakut; Bidonë plastikë, jo prej metali; Pjesë anësore për
mobiliet; Tavolina me rrota për kompjuter, [mobilie]; Kabinete për ruajtjen e dosjeve;
Sëndukë, jo prej metali; Tavolina për fëmijë; Rrethore; Jastëkë; Varëse për rrobat; Varëse
për në mur, jo prej metali; Manekinë të rrobaqepësve; Portmanto; Doreza dyersh, jo prej
metali; Komo; Tavolina për në hyrje; Jastëkë; Jastëkë cilindrikë; Jastëkë për fëmijë; Koka
të sediljes; Jastëkë për suportin e kokës së fëmijëve; Koral; Fije thupre; Tapa druri për
shishe; Dërrasa për gricje për macet; Kryqe prej druri, dylli, suva, plastic, perveç
bizhuterive; Punime arti prej druri,dylli, suva ose plastik; Kosh ku luajnë fëmijët; Kuti
veglash, jo prej metali, bosh; Sëndukë veglash, jo prej metali, bosh; Pupitër; Shtrate për
kafshët; Dyshekë me ajër, jo për qëllime mjekësore; Jastëkë divanësh me ajër, jo për
647

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

qëllime mjekësore; Jastëkë me ajër, jo për qëllime mjekësore; Dyshekë me ajër, jo për
qëllime mjekësore; Qilima për të lozur fëmijët; Mobilie; Zbukurime mobiliesh; Djepe të
vogla; Guaska; Kuti si fole për kafshët shtëpiake; Freskuese për përdorim vetjak, joelektrike; Vida fiksuese, jo prej metali; Kuti si fole; Kuti për nxjerrjen jashtë të qeseve, me
mbetje të qenve, jo prej metali; Perde; Kontejnerë për kullimin e vajit; Perde me rruaza për
dekorim; Tabela njoftuese prej druri ose plastike; Strukture në formë kornize anash murit;
Lidhëset e perdeve; Pjesë druri për kosheret e bletëve; Grepa për peshkim; Punime kashte;
Tavolina për makinat llogaritëse; Rafte; Shula, jo prej metali; Nyje, jo prej metali; Rafte për
ekspozim; Stola; Karrige portative; Tabela treguese prej druri ose plastike; Mbajtëse
çadrash; Shporta të thurura [materiale thurjeje]; Rrotulla jo mekanike, jo mekanike, për
zorra fleksible; Gjepa, jo prej metali, jo mekanike, për zorra fleksible; Brava, përveçse
elektrike, jo prej metali; Çelësa plastikë; Tavolinë për organizimin e bizhuterive; Tabela për
varjen e çelësave; Mbajtëse kostumesh; Bufe; Vida, jo prej metali; Vida fiksuese, jo prej
metali; Vidha, jo prej metali, për shishe; Sergjen për makinat e shkrimit; Tavolina për
shkrim; Tavolina mësimi; Dollapët metalikë për shkolla; Mobilie për shkolla; Shtresa për
veshje [gardërobë]; Kontejnerë pluskues, jo prej metali; Tavolina me rrote; Karrige metali;
Pasqyra (xham argjendi) Pllaka xhami; Sëndukë për lodra; Shkallë prej druri ose plastike;
Çento ngjitëse, të lëvizshme, për lavamanin; Shkopinj mbajtës, jo prej metali, për bimë ose
pemë; Bazament për vazot e luleve; Shtylla, jo prej metali; Statuja prej druri, dylli, suva ose
plastik; Shkallë, jo prej metali; Tavolina ku qëndron në këmbë; Korniza të qëndisura;
Bllokues dyersh, jo prej xhami, metali ose kauçuku; Mbrojtëse anësore për djepin, përveç
lirit të shtratit; Vijë ndarëse me kashtë; Thurje me kashtë; Dyshek (Kashte -); Karrige;
Portmanto; Tabaka, jo prej metali; Shporta për bukën e pjekësve; Qilima për shkallët;
Tavolina; Shporta për balancimin e peshës, të lidhura me një shkop që mbështetet në
shpatulla [zgjedhë]; Shkallë të ulëta, jo prej metali; Reze dyersh, jo prej metali; Bulona
jometalike dyersh; Bllokuesit e dyerve, jo prej metali ose kauçuku; Doreza dyersh, jo prej
metali; Zile dyersh, jo prej metali, jo-elektrike; Çok dyersh, jo prej metali; Lloz, dry, jo prej
metali; Mekanizëm për hapjen e dyerve, jo prej metali; Enë për paketim prej plastike;
Kapëse plastike për mbylljen e trastave; Tapa mbyllëse, jo prej metali; Xham (argjendi-)
[pasqyra]; Rafte për ekspozim; Shtëpi zogjsh; Unazat e perdeve; Mekanizma rrotulluese për
grilat; Shina suporti për perde; Druri i perdes; Shtrate të vegjël për ndërrimin e fëmijëve;
Dyshekë për ndërrimin e fëmijëve; Djepe; Tingëlluesit e erës ; Reze dyersh, jo prej metali,
për mobilie; Tavolina të planimetrive; Rafte revistash; Rafte gazetash; Grepa, jo prej
metali; Kabinete druri.
21 Artikuj pastrimi dentar; Furça dhe artikuj të tjerë për pastrim, materialet e furçave;
Pajisjet për kontrollin dhe zhdukjen e parazitëve; Sende për tavolinat pajisje për gatim dhe
enë; Enë qelqi, enët e pijeve dhe artikuj për bare; Artikuj për kujdesin e veshjeve dhe të
këpucëve; Enë kozmetike, tualeti, dhe artikuj banje; Aparat për aromën e ajrit; Kosh
plehrash; Artikuj pastrimi; Kasat e monedhave (Piggy banks); Statuja, figurina, pllaka dhe
vepra të artit, të bëra nga materiale të tilla si porcelani, terakota ose qelqi, të përfshira në
klasë; Xhama të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, jo të specifikuara për përdorim;
Kapakë akuariumi; Kosh plehrash; Pajisje për heqjen e grimit; Kuti me aerosol, jo për
qëllime mjekësore; Komo për qëllime shtëpiake; Pishina që fryhen për foshnjat; Furçat e
vetullave; Hinka; Dorashka për larje makine; Dorashka për pjekje; Gota; Lavamanë [enët];
Gota qelqi të pikturuara; Pajisjet e spërkatjes; Fshesa; Shkop fshese; Kriklla birre;
Mbajtësit e luleve dhe bimëve [rregullimi i luleve]; Spërkatës për ujitje të luleve dhe
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bimëve; Korniza dritaresh; Vazo lulesh; Copë për larjen e dyshemeve; Furçat për pastrim;
Kuti për ëmbëlsira; Furça (me përjashtim të penelave); Pipeta; Tiganë; Sapllakë; Kunjat e
metalit (Gatim -); Dërrasa e bukës; Kazanët e bukës; Shporta për bukë për qëllime
shtëpiake; Tavolina për hekurosje; Bazamenti i hekurit; Furça; Llamba qelqi; Kokat e
furçave elektrike të dhëmbëve; Mallrat të lidhura me furçat; Buste prej porcelani, qeramike,
enë prej argjile, terakota ose qelqi; Enët e gjalpit; Kapakë për mbulimin e gjellës; Lëkura të
dhisë të egër për pastrim; Stolitë kineze; Mbyllje për kapakët e tenxhereve; Aparat
deodorant për përdorim personal; Gota për vezët; Kova; Kavanoza; (Qelqi -); [carboys];
Kova me akull; Kupa me akullore; Kapëset e akullit; Furça (elektrike), me përjashtim të
pjesëve të pajisjeve; Tërheqja dhe vrasja e insekteve (Pajisjet elektrike për -); Krehër
(elektrik); Heqësit e pushit, elektrike apo jo-elektrike; Hapëse për tapat e shisheve, elektrike
dhe jo-elektrike; Hapëse shishesh, elektrike dhe jo-elektrike; Furça dhëmbësh, elektrike;
Pajisje e vendosur në prizë me ilaç kundër mushkonjave; Xham i emaluar, jo për ndërtim;
Takëm tryeze; Takëm për vaj; Shkopinj për të ngrënë; Çark minjsh; Tava kulluese;
Figurina porcelain, qeramike, argjile, terakote ose qelqi; Termusë; Shishe; Kurthe për
mizat; Mizakapëse; Kube me akull; Enë kuzhine; Legena me ujë për kafshët; Doreza për
kopshtarinë; Enë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë; Enë perimesh; Kuti me erëza; Kanoçe
për ujitje; Lugët e gatimit [enë gatimi]; Përçues elektrikë gjobë me pjesë xhami; Xham, i
papunuar ose gjysmë i punuar, përveç xhamave për ndërtim; Shishe qelqi; Pagure qelqi
[enë];Kutitë e qelqit; Gota [enët]; Tasat e qelqit; Mozaikët e qelqit, jo për ndërtim; Qelq
pluhur për dekorim; Lesh xhami, përveç izolimit; Dorashkat e furrës; Soba portative [enë
gatimi]; Mbështetëse paralele [Gridiron supports]; Krehra e flokëve (me dhëmbëza të
mëdha); Pompë për zhbllokimin e lavamanëve; Makineri për prodhimin e makaronave, me
dorë; Mjetet e pastrimit, me dorë; Bularësit e kafesë, me dorë; Bluarës të piperit, me dorë;
Bluarës për qëllime shtëpiake, me dorë; Kapëse për zgjatjen e dorezave; Mjete shtëpiake;
Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë gërryes për pastrimin e lëkurës; Varëse
pantallonash; Kurthe insektesh; Enë e izoluar nga nxehtësia; Pagure izolues; Enë për pije të
izoluara nga nxehtësia; Enë të izoluara termikisht për ushqim; Tabaka; Shërbyese të kafesë
[takëm]; Furçat për pastrimin e enëve, me bisht të gjatë; Krëhëra; Kutitë e krëhërëve; Kanë;
Dekanter vere; Etiketat për dekanterët; Mbulesa të djathit; Tiganë; Kavanoza për biskota;
Qeramikë për qëllime shtëpiake; Fikës qirinjsh; Kavanozat e qirinjve [mbajtësit]; Unaza
qirinjsh; Kallëm për zgjatje për veshje; Qëruese (hudhër -); [enë kuzhine]; Çengel për
mbërthimin e kopsave (Buttonhooks); Enë gatimi [molds]; Sete m tenxhere gatimi; Kazanë
gatimi; Çanta të për gatim, përveç atyre për mikrovalëve; Tenxhere gatimi; Enë gatimi, jo
elektrike; Kosha për qëllime shtëpiake; Damixhanë; Furça kozmetike; Mjete kozmetike;
Spatulet kozmetike; Hekura për kollare; Kristale [qelqe]; Enë me forma të ndryshme për
kek; Enë kuzhine; Mjete kuzhine; Furçat për lyerje; Pakotë ftohta për freskimin ushqim dhe
pije; Çanta izotermike; Shishe frigoriferike; Punime të artit prej porcelani, qeramike,
argjile, terakota ose qelqi; Vezë fole, artificiale; Ngjitëse për enët; Shandanë; Sete me liker;
Kulluese për përdorim shtëpiak; Majolikë; Mbulesa, jo prej letre, për vazot e luleve;
Mbajtëse thikash për tryezë; Përzierës pijesh; Leckë pluhurash për mobiliet; Lecka; Thuk,
për përdorim kuzhine; Aparat uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit; Enë qeramike të
thella; Furçatë thonjve; Bazmante për gota, jo prej letre ose tekstili; Centro tavoline, jo prej
letre ose tekstili; Centro, jo prej letre ose tekstili; Aparat për marrjen e pluhurit, jo elektrike;
Ngrohës për biberonat, jo elektrike; Enë avulli të ushqimit, jo elektrike; Enë të ngrohta, jo
të nxehura elektrikisht; Ndarësit e vezëve, jo elektrike, për qëllime shtëpiake; Tiganë të
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thellë, jo elektrike; Shtypës frutash, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Filtra kafeje, jo
elektrike; Ibrik kafeje, jo-elektrike; Filtruese të kafesë, jo elektrike; Përzierëse [Blenders],
jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Grirëse për kuzhina, jo-elektrike; Lustrim dylli (Aparat
për -), jo-elektrike; Aparat dhe makina lustruese, për qëllime shtëpiake, jo-elektrike;
Rrahëse, jo-elektrike; Piskatore, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Autoklava, jo-elektrike,
për gatim; Pajisje për lustrim dylli, jo-elektrike, për këpucë; Shtypëse petullash, jo-elektrike
[enë kuzhine]; Kutitë ftohëse, jo-elektrike; Shtypëse pitesh, jo-elektrike; Ibrik, jo-elektrik;
Makineri shtypëse për përdorim kuzhine, jo-elektrike; Gota me fruta; Çarës arrash; Doreza
për furrë; XHam ngjyre qumështi; Gota prej letre ose plastike; Kuti me peshqirë dore;
Kosha për letra; Pjata prej letre; Avullues parfumi; Enë me erëza; Furça; Shporta për piknik
duke përshirë edhe enët; Pjata për të parandaluar derdhjen e qumështit; Prerëset e
biskotave; Zbardhuese dorezash; Lustrim i lëkurës; Materiale lustruese për letra dhe gur;
Materiale për lustrim; Sete porcelani; Kuti për ushqim; Kompakte pluhuri kozmetike; Pufe
pudre; Kova lecke; Copa për pastrim; Impiante uji; Furça rroje; Mbajtëse për furçat rroje;
Çarqe minjsh; Ndezës parfumesh; Absorbuesit e tymit për qëllime shtëpiake; Grirëse për
kuzhinë; Lecka për pastrim; Lugë përzierëse; Përzierësit e cocktail-eve; Tasat për sallatë;
Pinceta kuzhine për sallatë; Mbajtësit e kripës; Furça për pastrimin e rezervuarëve dhe
enëve; Pllaka lavamani; Kaci për qëllime shtëpiake; Tela për enët; Tela Gërryese për enët;
Bazamente për porcelan ose qelq; Sfungjer make-up-i; Dërrasa si bazament për të prerë për
kuzhinë; Garuzhde për të shërbyer verë; Lugë këpucësh; Furça për çizme; Kallëp për
këpucë; Mbulesa për enët; Enë, Centro [mjete për tavolinë]; Sfungjerë për qëllime
shtëpiake; Mbajtëse sfungjerësh; Tiganë (Argjile-); Kuti sapunesh; Pjatapër sapun;
Mbajtëse sapuni të lëngshëm; Kulluese [Mjete shtëpiake]; Rafte [lazy susans]; Garuzhde
për të shërbyer; Mbajtëse pecetash tavoline; Unaza për të lidhur pecetat; Kullonjëse orizi
[enë kuzhine]; Shishe uji të gazuar, me tub; Furça për dyllin e skive; Kasat e lekëve;
Lopatëz për përdorim kuzhinë; Enë për bërjen e akullit dhe pijeve me akull; Mbajtësit e
menyve; Tubeti për dekorim [pako me pastë]; Tubete për dekorimin e kekut; Çyçë për
zorrën e ujit; Furça për larjen e enëve; Sapunë çeliku për pastrim; Mbajtëse vaske portative
për fëmijë; Varëse dhe unaza peshqirësh; Statuja porcelan, qeramike, argjile, terakote ose
qelqi; Lecka për pluhur; Fshesa me pendë; Enë argjile; Mbajtëse për t’i hequr dikujt çizmen
kollaj nga këmba; Kallëp për zgjatjen e çizmeve; Pëlhura (Kova të endura -); Tapa për enë
qelqi; Thërrmuese për përdorim kuzhine; Kuti mbeturinash për kafshët; Gërryese
[Currycombs]; Tasa supe; Tabaka për qëllime shtëpiake; Ornamente për mbajtjen e frutave
ose luleve [Epergnes]; Enë për tavolinë, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve; Pjata; Pagure;
Filxhan çaji; Mbajtëse e pakove të çajit; Enë mbajtëse për çajin; Ibrik çaji; Enë mbajtëse
çaji me zbukurime; Enë çaji; Kulluese çaji; Prerësit e ëmbëlsirave; Okllai; Pjata; Fshesa për
tapete; Sheshues tapeti; Furça (Kafshë-); Krehra për kafshë; Tabaka për thërrime; Mjete
tualeti; Furça tualeti; Çanta tualet; Mbajtëse të letrës së tualetit; Kuti të letrës së tualetit;
Sfungjerë tualeti; Kapakë tenxheresh; Tenxhere; Qeramikë; Doreza furre; Copë për
mbajtjen anësore të tenxheres; Lugë akulloreje; Vaska për bebe, portative; Pagure uji;
Kafaze për kafshë shtëpiake; Hinka; Shishe alkooli; Qelqurina për pije; Enë për pije; Pipëza
për të pirë; Pipa për të pirë; Krikëll; Govatë për ushqyerjen e kafshëve; Mbulesa për
tavolinë hekurosje, me formë; Pjata filxhanash; Vazo; Banjat e zogjve; Kafaze zogjsh;
Unaza për zogjtë; Govatë për të larë; Kapëse rrobash; Rafte për tharjen e rrobave; Rafte për
tharje në lavanderi; Govatë; Pjata; Dekanter vere; Pipeta [ëine-tasters]; Kuba akulli të
ripërdorshëm; Krëhër për qerpikët; Kova leckash; Copë e leshtë për pastrim; Furçë
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dhëmbësh; Fill për qëllime dentare; Kunja dhëmbësh; Kuti kunja dhëmbësh; Ndarëse prej
sungjeri për gishtërinjtë e këmbës për përdorim pedikyr; Akuariume; Enë qelqi me lule
[Terrariums] [kultivim lulesh]; Enë qelqi për mbajtjen e kafshëve reptile [Vivarium]; Tasë
sheqeri; Pinceta për sheqer.
22 Materiale të mbushura me pambuk; Litarë për tërheqjen e makinës; litarë për varjen e
pikturave; Lidhëse, jo prej metali; Shirit për ambalazhim, ose lidhje, jo prej metali; Fije, jo
prej metali, për ambalazhim ose lidhje; Libër; Spango; Spango për paketim; Mbulesë
mëndafshi; Rrjeta për ushqyerjen e kafshëve; Lidhëse dore; Shtrat që varet; Litarë fleksibël
me doreza mbajtëse, jo prej metali; Jutë; Kabllo, jo prej metali; Kapok; Rripa, jo prej
metali, për ngarkesa; Tendë prej tekstili; Çanta për larjen e rrobave; Rrjeta; Spango për
rrjeta; Rrjetë e thurur; Spango prej letre; Dyllë; Pëlhurë e gomuar; Raffia; Pajime, jo prej
metali, për ngarkesa; Litarë i trashë; Litarë; Mbulesa kundra pluhurit; Leshi punuar; Shkallë
prej litari; Litarë, jo prej metali; Çanta [zarf, çanta dore] prej tekstili, për paketim; Litarë
për paketim; Pëlhurë Brattice [Brattice cloth]; Tenda.
23 Lesh dhe fije; Topa prej pambuku; Lesh pambuku; Lesh i përpunuar chenille; Fije
elastike dhe lesh për përdorim tekstili; Lesh; fije xham fibër për përdorim tekstil; Fije
kauçuku për përdorim tekstili; Fije hempi; Fije të bëra nga perimet dhe leshi; Fije të arrës së
kokosit dhe lesh; Fibër celuloze e përpunuar dhe lesh; Fije të materialeve plastike për
përdorim tekstil; Fije liri; Fije për qepje; Fije mëndafshi; Fije për qëndisje; Fije për qepje;
Copë mëndafshi; Lesh i përpunuar mirë; Fije të leshit; Lesh për thurje; Lesh angora; Fije
pambuku dhe leshi të përdredhura.
24 Peshqirë për banjë; Çarçafë për shtrat; Etiketa të tekstileve; Perde; Materiale filtruese,
për tekstile; Tesha; Tesha kuzhine dhe tavoline; Mbulesa për mobilie; Materiale tekstili; Të
mira tekstili dhe zëvendësimet e tyre; Varëse për në mur; Copa për heqjen e make-up-it;
Peshqirë për fshirjen e xhamave; Shtrat për të fjetur foshnjat; Tesha për banjo, përveç
veshjeve; Shirita për përdorim tekstil; Pambuk i përpunuar mirë; [Dimity]; Mbulesa
shtratesh; Mbulesa shtrati prej letre; Tesha për banjë; Mbulesa për shtrat; Mbulesa jastëku;
Materiale elastike; Copë prej fijeve të mëndafshit; Etiketa për tekstile; Dekorime prej
tekstili ose plastike; Perde tekstili ose plastike; Mbajtëse prej materiali tekstili; Copë e
voglës; Mbulesa dekorativë për jastëkun; Mbulesa të thjeshta për jastëkun; Rrjeta për
mushkonjat; Mbulesa për dyshekun; Centro prej tekstili; Perde dyersh; Sixhade; Perde;
Dyshek fjetje për kamping; Mbulesa për fëmijë; Mbulesa për dyshekët e kampingut;
Mbulesa për mobilie; Mbulesa për krevate; Shtresa par të ndërruar pelenat e fëmijëve;
Peshqirë sysh; [prej materialesh tekstili]; Peshqirë tekstili; Stof për këpucë; Pëlhura; Shami
prej tekstili; Centro tavoline prej tekstili; Centro tavoline jo prej letre; Peceta prej tekstili;
Peceta tavoline, jo prej letre; Tesha për tavolinë, jo prej letre; Mbulesa për kapakun e; (ËCse); Peceta; Çarçafë për krevate; Centro tekstili; Mushama për përdorim tavoline; Varëse
për mur tekstili; Fije materiali për teshat e brendshme të grave; Doreza për banjë; Copa të
qëndisura.
25 Veshje; Kokore; Këpucë; Taka; Kostume; Tuta për fëmijë [veshje]; Veshje për foshnja
të sapo lindura; Veshje noti; Rroba banje; Robdishan; Kapele për në ujë; Sandale për në
banjë; Shapka për në banjë; Shami për në kokë; Bereta; Çorape me gjatësi deri te pulpat;
Veshje prej letre; Kapële; Varëse për në qafë; Të brendshme për femra; Boksera; Sutjena
ngritëse; Veladon; Mantel; Mbathje; Kapele për dush; Shtrojë për këpucë; Shami e vogël
për në kostum; Sandale me tak; Veshje për ballo me kostume; Doreza; Jelek për peshkim;
Pelerinë për parukeri; Çizme për futboll; Pardesy; Galloshe; Çizme sportive; Rripa(Lekë-);
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[veshje]; Pajisje për mosrrëshqitjen e këpucëve; Rripa [veshje]; Veshje gjimnastike;
Këpucë gjimnastike; Çizme gjysmë të gjata; Shaje; Dorashka [veshje]; Qafore për këmisha;
Këmisha; Bluza në formë V-je; Këpucë të drunjta; Pantallona; Geta deri tek gjunjët;
Tiranda; Korse; Kapele; Xhaketa [veshje]; Pulovra; Xhaketa të holla [veshje]; Uniforma
për judo; Korse [veshje të brëndshme]; Kapuçe për ski; Kësula; Uniforma karateje;
Kimono; Pjesë anësore për veshje [pjesë të tyre]; Veshje Ready-to-wear; Kanotiere; Korse;
Fasha për shpatullën; Kollare; Shalla për costume; Bluza me mëngë të shkrutra; Serelica;
me mëngë, jo prej letre; Serelica, jo prej letre; Veshje lëkure; Streçe; Veshmbathje; Qafore
të lëvizshme; Mantele, si të kohës së mesjetës; Mëngë; Pallto; Shami për në kokë; Korse;
Robdishan; Këllëfa për veshët [veshje]; Boksera; Kapele; Këllëfë për këmbët, joelektrikisht të nxehura; Veshje të jashtme; Veshore; Kombinime veshjesh; Shapka; Kapele
(Letra-) [veshje]; Xhupa me kapuç; Pelerina; Pellusha [veshje]; Fustane si në kohën e
mesjetës; Funde për ballerina; Shalla në formë pelerine; Pulovra; Pizhama; Veshje për
çikilistë; Sholla për këpucë; Veshje për shi; Streçe sportive; funde; Sandale; Saris [indiane];
Mantel për në plazh; Shalla; Funde me katror; Veshje për gjumë; Mask për gjumë; Vello
[veshje]; Shami koke; Çizme me lidhëse; Këpucë; Përparëse [veshje]; Mbathje anti-djersës;
Çorape anti-djersës; Çorape të gjata anti-djersë; Mbathje anti-djersë; Mbrojtëse rrobash për
pjesën e sqetullave; Dorashka për ski; Çizme për ski; Fund-pantallona; Veshmbathje;
Çorape; Tiranda të vogla për çorapet; Këpucë atletike; Këpucë sporti; Fanellë; Jelekë
atletikë; Çizme; Çizme deri tek kyçi i këmbës; Shirit koke [veshje]; Veshje për plazh;
Këpucë për plazh; Veshje të thurura; Llastik çorapesh; Çorape të gjata; Tiranda për çorape
të gjata; Streçe; Triko; Bluzë me mëngë të shkurtra; Togas; Sarafanë; Çallma; Badi për
ballerina; Pallto të gjata; Uniforma; Veshmbathje; Fund zhyponë; Xhepa për veshje; Tesha
uji për ski në ujë; Jelek; Kapele republikane.
26 Aksesorë të ndryshëm për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj tekstili; Hajmali,
përveçse ato për bizhuteri, për unaza çelësi ose çelësa; Ornamente për flokët; rul për flokët,
lidhëse flokësh, dhe flokë false; Gjilpëra dhe kunja për entomologji; Fruta,lule dhe perime
artificiale; Distinktiv për veshje, jo prej metali të çmuar; Distinktiv [kopsa]; (Ornament-);
Aksesorë [Appliqué]; Krahëza noti; Mbajtëse për mëngët; Spango për rroba; Shirita dhe
fjongo, jo prej letre, për ambalazhim; Zbukurime për veshje; Kapëse zbukuruese, [aksesorë
për veshje]; Fije leshi; Ngjitëse të nxehta, për dekorimin e artikujve tekstile; Mbërthyese
prej metali; Shirita elastikë; Mashë flokësh, elektrike dhe jo elektrike; Mjekër false;
Mustaqe false; Kapëse perdesh; Pendë [aksesorë për veshje]; Gishtëza për qepje; Ngjitëse
me nxehtësi për riparimin e artikujve tekstile; Fije ornamentale anësore për veshje; Set për
qëndisje; Mikë me xhingla; Qëndisje floriri; Kapëse rripi; Kapëse flokësh; Kapele për
lyerjen e flokëve; Karfica të vogla; Karfica; Rrjet për flokët; Fjongo për flokët; Artikuj
dekorativ për flokët; Bareta; Ekstension për flokët; Flokë të gjatë false; Crochet hooks;
Varëse; Gjilpërë lidhëse; Kapëse pantallonash për çiklistët; Kapëse të tirandave; Shirita për
kapele; Gjilpëra entomologjike; Funde me palë; Qepje anësore për veshje; Kopsa metalike;
Veshje me palë; Kapëse fustanesh; Funde; Kopsa; Ngjitëse për fiksimin dhe kapjen e
varëseve të rrobave; Kurora lulesh artificiale; Lule artificiale; Fruta artificiale; Litarë prej
lulesh artificialë; Rruaza, përveçse për të bërë bizhuteri; Bimë artificiale; Litarë prej lulesh
artificiale për krishtlindje; Litarë ndriçues prej lulesh për krishtlindje; Kurora artificiale
lulesh për krishtlindje; Kurora ndriçuese artificiale lulesh për krishtlindje; Vegla për
qëndisje, përveç fijes; Letër për kapjen e flokëve; Flokë njeriu; Pajisje për vendosjen e fijes
në gjilpërë; Mbajtëse gjilpërash; Kuti për gjilpëra; Jastëkë të vogla për gjilpëra; Gjilpëra;
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Gjilpëra për makinat e përpunimit të leshit; Kuti për qepje; Gjilpëra për qepje; Mëngë false;
Rula për përdredhje; Xixa për veshje; Paruke; Flokë false; Dantellë; Shirit për çmime;
Kapëse flokësh; Zinxhirë; zinxhirë për çanta; Fjongo për qëndisje Kopsa metalike; Tokëza
për rripa [aksesorë për veshje]; Piskatore; Lidhëse këpucësh; Varëse për këpucë; Ngjitëse
këpucësh; Mbështetëse për super për veshjet; Qëndisje argjendi; Bobina për leshin e
qëndisur [jo pjesë për makina]; Numrat e përmasave; Jastëk i vogël për gjilpëra; Gjilpëra,
përveç bizhuterive; Qëndisje; Gjilpëra për qëndisje; Kallëp për arnim; Gjilpëra për arnim;
Pendë struci [aksesorë për veshje]; Gjilpëra për thurje; Paruke për meshkuj; Bishtaleca;
Mbajtëse perdesh; Pendë zogjsh [aksesorë veshjesh]; Shaje dantellë.
28 Pajisje për gjueti dhe peshkim; Dekorime festive dhe pemë artificiale për krishtlindje;
Pajisje për not; Lodra, dhe lojëra; Artikuj dhe pajisje per sport; Aparat video game-i; Pajisje
për peshkim; Grepa për peshk; Grep për peshkim; Bobinë për peshkim; Tel për peshkim;
Komardare për pishina; Rraketake [lodra]; Makineri për hedhjen e topit; Shirita për
gjimnastikë ritmike; Topa bilardoje; Trekëndësh bilardoje; Tavolina bilardoje; Karta
bingoje; Dërrasë për sërf; Harku, për gjuajtje me hark; Pajisje për gjuajte me hark; Doreza
për boks; Lojëra tryeze [board games]; Zbukurime për pemët e krishtlindjeve, përveç
artikujve iluminues; Mbështetëse për pemën e krishtlindjeve; Tavllë [lojëra]; Kuti tavlle;
Domino; Balona; Triçikleta për fëmijë [lojëra]; Dron [lojëra]; Kallam për gjueti ose
peshkim; Targete elektronike; Mbrojtëse fasha për bërrylat [artikuj sporti]; Këndore për
foshnje; Llastiqe për stërvitjen e kraharorit; Pistoleta (me gogla me bojë-); [artikuj sporti];
Maska kostumesh; Topa për badminton; Makina lodër të telekomanduara; Makineri për
stërvitje fitness; Lojëra (Aparate për-); Lodra për magji; Lojëra sallonesh; Kambana për
pemë krishtlindjesh; Doreza golfi; Shkopinj golfi; Çanta golfi, me ose pa rrota; Karroca për
çantat e golfit; Artikuj gjimnastike; Girroskope dhe stabilizues fluturimi për aeroplan;
Dorashka për lojëra; Balona trekëndore; Spango për balona; Shkopinj për hokej; Lojëra me
patkua; Plastelina; Tavolina për lojëra; Telekomanda për video lojëra; Kaleidoskop; Lojëra
me letra; Skittle (lojëra); Mbajtëset e qirinjve për pemën krishtlindjeve; Rrjeta për kapje;
Pajisje për ecje; Gogla; Fishekzjarrë [për krishtlindje]; Plastelina; Mbrojtëse fasha për
gjurin; (artikuj sporti); Vegla për gjueti ose peshkim; Çizme patinazhi; Shirita zbukurues
për festa; Lojëra rrotulluese; Çanta për cricket; Kallam [artificial]; Borë për pemët e
krishtlindjeve (Artificiale-); Steka bilardoje; Pesha për palestër; Kafshë pellushi lodër me
mbulesa; Boshti i peshave për palestër; Lojëra me gjueti; Tullumbace; Pistoleta ajëri;
[lodra]; Mah-jong; Kukulla; Maska [lodra]; Kukulla matrushka [kukulla ruse]; Telefona
[lodër]; Lodra me automjete; Gjilpëra për pomp për fryrjen e topave; Rrjeta për sport;
Makineri për lojëra; Lopata vozitëse; Kapele për party; Piñata; Pistoleta lodër; Kafshë
pellushi; Lojë me rrathë; Kafshë pelushi; Thasë boksi; Shënuesit për bilardo; Kukulla;
Krevate kukullash; Biberonë për kukulla; Shtëpi kukullash; Rroba për kukulla; Dhoma për
kukulla; Puzzles; Lidhëse për dërrasë sërfi; Lojëra me zile; Skuterë -lojëra]; Patina: Rrota
për ruletë; Kuti shahu; Lojëra shahu; Kuaj lodër; Zbukurime për party; Mbrojtëse pulpash;
[artikuj sporti]; Targete; Doreza tenisi [aksesorë për lojëra]; Slita (artikuj sporti); Patina për
patinazh në akull; Rrjeta fluturash; Globe prej bore; Mbulesë mbrojtëse për ekrane dhe
lojëra; Fasha mbrojtëse [pjesë të veshjeve të sportit]; Pishina (Noti-) [artikuj për lojë];
Dërrasa për not; Matëse të kafshimit [për peshkim]; Lopatë për not; Krahëza uji; Rripa për
not; Xhaketa për not; Sapunë me flluska [lodra]; Skejborde; Lodra për festë; Pompa të
përshtatura për përdorim; metopa për lojëra; Topa për lojëra; Lojëra; Tavolina futbolli; për
ambiente të brendshme; Zarë; Lodra; Lodra për kafshë shtëpiake; Automjete prej lodre;
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Lodra të vogla; Modele të ndryshme lodrash; Robotë lodër; Raketa; Llastiqe për gjuajtje
[artikuj sporti]; Telekomanda për lojëra; Telekomanda për lodra; Shkop për përdredhje;
Ekran (Kamoflim-); [artikuj sporti]; Arusha teddy; Aparat për hedhjen e topave të tenisit;
Rrjeta tennis; Maska teatri; Mbështetëse (për atletikën e meshkujve-); [artikuj sporti];
Zbukurime për party; Tavolinë për tenis; Pajisje për gjuetinë e pëllumbave [targete]; Kurthe
për pëllumbat; Lojëra portative; Lojëra portative dhe lojëra me funksione telekomunikative;
Trampolina; Lojëra tavlle; Kozmetik për lodra; Automjete lodër; Ski për ujë; Pemë për
krishtlindje prej materiali sintetik; Shilarëse; Kuti për zaret; Lojëra me shigjeta; Disqe
fluturuese [lodra]; Tapa dinamiti [lodra].
29 Peshq, Fruta deti, Molusqe; Erëza për peshk dhe prodhime deti; Mish; Erëza për mish;
Reçel, gliko, komposto, fruta, perime; Djathë; Produkte qumështi; Vajra dhe yndyrna;
Supra, ekstrakte mishi; Fruta te përpunuara; Kërpudha dhe perime (duke përfshirë arrat dhe
bimët barishtore); Vezë zogjsh dhe produktet e tyre; Insekte të bëra gati dhe larvat; Ajvar
[Speca të konservuara]; Qumësht proteinik; Ekstrakte barishteje për ushqim; Alginate për
qëllime kulinare; Prodhime veze joalkoolike; Pure me mollë; Fruta të përpunuara; Pastë
patëllxhani; Djathë i bardhë; Supë; Gjalpë; Krem gjalpi; Kosë; Mish i marinuar; E bardhë
veze; Peshk i marinuar; Vezë pluhur; Albumen për qëllime kulinare; Gjalpë kikiriku;
Eskamole (Larva milingonash); të përgatitura]; Fole e ngrënshme zogjsh; Turshi; Vaj ulliri
i pastër; Falafel; Patatina me yndyrë të pakët; Përzierje me yndyrë për copat e bukës; Fileto
peshku; Ushqime të bëra prej peshkut; Peshk i konservuar; Përzierje me përbërje peshku;
Të dyja koncetratet; Ekstrakte mishi; Mish i konservuar; Fruta të thata; Fruta të ruajtura në
alkool; Reçel frutash; Pulpa e frutave; Ushqime me bazë frutash; Reçel; Mish i ngrirë;
Perime të ngrira; Perime, të gatuara; Fruta të gatuara; Xhelatin; Bajame; Perime, të
konservuara; Përzierje perimesh; Salca me perime; Pije me qumësht are kokosi; Pije me
qumësht kikiriku; Pije me qumësht bajameje; Arrë kokosi, e tharë; Perime, të thara; Arra të
aromatizuara; Qumësht i kondensuar; Avokado e shtypur [guacamole]; Qumësht tërshëre;
Reçel xhenxhefili; Kos; Gjalpë kakao; Fruta të kristalizuara; Arra të ëmbëlsuara; Patatina;
Patatina të thërrmuara; Qofte prej patateje; Patate të fërguara; Haviar Pije; me qumësht
[Kephir]; Hummus; Kimchi [Perime të fermentuara]; Gjalpë are kokosi; Vaj are kokosi dhe
yndyrë [për ushqime]; Qumësht are kokosi; Vaj arre kokosi për ushqim; Ëmbëlsirë me fruta
[compotes]; Reçel; Karçof, i konservuar; Fruta me kokrra, të konservuara; Fasule, të
konservuara; Thjerrëza, të konservuara; Ullinj, të konservuar; Kërpudha, të konservuara;
Fasule soya, të konservuara, për ushqim; Zhardhok kërpudhash, i konservuar; Qepë, të
konservuara; Peshq,të konservuar; Hudhra [të konservuar]; Alga deti, të konservuara
[laver]; Perime të konservuara; Mish i konservuar; Fruta të konservuara; Supa; Pije
qumështi [kumys]; Mëlçi të skuqura; Vaj të farës së lirit për qëllime kulinare; Lecithin për
qëllime kulinare; Vaj misri për ushqim; Qumësht bajameje;Maragarin; Maramalad;
Qumësht; Zëvendësime të qumështit; Qumësht i fermentuar; për qëllime kulinarie; Pije
qumështi; Prodhime qumështi; Qumësht i tharë; Hiri i qumështit; Koktej me qumësht;
Guaska deti, jo të gjalla; Insekte të ngrënshme, jo të gjalla; Peshk; Krustacë, jo të gjallë;
Lloje sardelesh, jo të gjalla; Sardele, jo të gjalla; Butak, jo i gjallë; Shpendë, jo të gjalla;
Salca me bazë arrash; Fruta, të konservuara; Sallata me fruta; Vaj ulliri për ushqim; Vaj e
trungut të palmës për ushqim; Pastë perimesh; Sheqer pektinë; për qëllime kulinare; Lëngje
perimesh për gatim; Turshi; Salcë me boronicë të kuqe; Qumësht i fermentuar; Pastë
frutash e përpunuar; Vaj kolza për ushqim; Qumësht orizi; Ryazhenka [qumësht i pjekur i
fermentuar]; Rrush i thatë; Krem me bazë perimesh; Kremë [prodhime qumështi]; Lakër
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turshi; Lëkurat e frutave; Shllak ëmbëlsire; Yndyra e derrit; Krizaliza e krimbave të
mëndafshit, për konsum; Vaj susami për ushqim; Tahini (pastë për farat e susamit);
Smetana [salcë kosi]; Qofte soje; Qumësht soje [zëvendësuese qumështi]; Vaj prej kokrrës
së sojës për ushqim; Vaj luledielli për ushqim; Yndyrna të ngrënshme; Mish derri; Vajra
për ushqime; Sup (Përgatitje për-); Dhjami i bardhë i bagëtive (Suet); për ushqim; Burgera
tofu; Fruta të ngrira; Pastë domateje; Pure domateje; Lëng domateje për gatim; Aloe vera e
përgatitur për konsum njerëzorë; Kikirët, e përgatitur; Vezë peshku, të përgatitura; Lajthi,
të përgatitura; Arra, të përpunuara; Fara, të përpunuara; Fara luledielli, të përpunuara;
Misër i ëmbël, i përpunuar; Shpesë e egër; Mish; Lëkurë tofu-je; Lëng limoni për qëllime
kulinare; Pjalm, i përgatitur për ushqime; Unaza qepësh; Përgatitje për bërjen e dadove;
Agar-agar për qëllime kulinarie; Patatina të thërrmura me mollë; Patatina me mollë;
Qumësht i aromatizuar; Patatina me banane; Vaj i farave të chia-s për ushqim; Patatina me
bazë perimesh; Perime, të konservuara; Vaj kikiriku [për ushqim]; Lule të thara të
ngrënshme.
30 Bukë; Drithëra; Akull, akullore, kos i ngrirë dhe akullore me ngjyrues; Drithëra për
mëngjes, tërshere, dhe miell i bluar i trashe; Ëmbëlsira, kek, tarta dhe biskota ; Pasta të
freskëta dhe të thara, makarona dhe; Kërpudha dhe zbutës ushqimesh; Kafe, çajra dhe
kakao dhe zëvendësues; Miell; ëmbëlsirë me drithëra dhe ëmbëlsire energjitike; Salca per
provë, makarona me pana; Oriz; Shurupe; dhe karamelizime; Kripëra, erëza, aromatizues
ushqimi dhe galete; Shërbet; dhe krem ëmbëlsirë; Karamele, lëpirëse; dhe çamçakëz;
Brum,(lloj makinerie e lire); rrahëse vezësh dhe brumi; kokrra të përpunuara, niseshte; dhe
produktet e saj; Përgatitje gatimi; dhe kerpudha; Sheqerna; sheqerues natyral;Mbulim; dhe
mbushje sheqeri; produkte blete; Shurup natyral; Alga deti; barishte; salcë molle;
Aromatizues; përveç vajrave të gatimit, për pije; Fryrës ushqimesh; Miell i shkrifët;
Aromatizues; përveç vajrave të gatimit, për kek; Sodë buke; uthull birre; Agjent fryrës per
ushqimet; Akullore (); Lule; ose gjethe zëvendësuese te çajit; Vakt me fasule; gurabije;
mente per te rifreskuar gojën, simite; miell kafe; Bullgur; Burrito; Biskota oreksi,
Couscous; [bullgur]; lloj ushqimi Indian [ereza]; Buke e thekur; Spec djeges; Kustard;
Ëmbëlsira formë miu; Çaj i ftohtë; Kuba akulli; Ëmbëlsira kikiriku; Letër e ngrënshme prej
orizi, Esenca për lloje të ndryshme ushqimesh, përveç esencave të eterit dhe vajit të gatimit;
Uthull; Letër e ngrënshme; Makarona fije-holle; Ëmbëlsire; Byrek me mish; Mish me leng;
Fonante; salcë frutash; Pjata te thata; të përbëra kryesisht me makarona; Pjata të thata; me
ingredient kryesor oizin; xhelatin me fruta; Xhelatin mbreterore; miell, grur; tërshër e
copëzuar; Ushqim Elbi; Elb (i grimcuar -); Oriz prej elbi; Pije me ingredient kryesor çajin;
Specka; erëza; Speca të tharë; Glukozë gatimi, Glutë gatimi; drithëra; tërshërë; kokrra
tërshëre; Tërshëre e qëruar; Maja; Mjaltë; Sanduiç me hot-dog; Xhinxher; Oriz I çastit;
Kos i ngrirë;Kafe; Kafe artificiale; përgatitje vegjetative për përgatitjen e kafes;
Aromatizues kafeje; Pije me bazë kafeje; Kakao; Lëng; me bazë patateje; Çamçakiz;
Çamçakiz aromatizues; Biskota; Ketchup; Kripë gatimi; Barishte, e ruajtur (erëz); Kripë;
për mbrojtjen e ushqimeve; Krakërsa; Kek; Krem per kek; Brum keku; Akull; Xhinxher
portokalli; ekstrakt lengjesh ; Erëza ushqimesh, përveç vajrave t ë gatimit; Barishte për
gatim (Erëza); Kokrra misri; pure misri; Miell misri; Makarona; Macroons ( Ëmbëlsira);
Maltoz; Drithëra për konsumim nga njerëzit; Biskota me bazë drithërash; Ekstrakt
drithërash për ushqim; Ëmbëlsira me lajthi; Marinime; Suxhuk, pasta me lajthi; Majonezë;
Shurup i artë; Pije me kafe dhe qumesht; Kakao me qumësht, Sultjash; Pije çokollate me
qumësht; Pije me lajthi; Tërshërë gjermane; Ushqime; të përbëra me tërshërë; Ëmbëltues
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(natyral); Infuzime, jo medicinale; Vakte me përbërës kryesor makarona; Makarona; Lajthi
të mbuluara në çokollatë; Miell lajthie; Onigiri; (Topa orizi); Sheqer palme; Salce paste;
Krem ëmbëlsire; Pastila; ( Ëmbëlsirë); Lozenges ( Ëmbëlsirë); Salcë pesto, ëmbëlsire
formë luleje 4-fletëshe; Krepa; Piper; Bukë me xhinxher; Mente për ëmbëlsira; Ëmbëlsire
me mente-djegëse; Piccalili; Picë; Salcë me manafere; Ngjitës blete; Ëmbëlsira me
proteina të larta; Puding; Kokoshka; Pudër keku; Omletë; Ravioli; Kek me oriz, pite orizi
per gatim; Aperetive te bëra me oriz; Krem i rrahur (P ërgatitje për mbushjen) ; Salcë për
sallatë; Sanduiç ; Çokollatë ; Çokollat ë e shkrirë ; Ashkla çokollatë me lajthi; Ashkla
çokollatë; Miush cokollate; gjithë-shijet; Zephyr (Embëlsir ë); Kripë e perzier me erëza;
Shafran (Salc ë); Pure perimesh; Kafe (e pa bërë) ; Pudding sago; Thërrime buke ; Aperetiv
orizi ; Mustardë; Vakt mustardeje; Fara susami; Pasta me salcë soje dhe bizele; Miell soje;
Shërbet (Akuj); Salca; Makarona spaghetti; Akull i ngrënshëm; Pudër për akullore; Sodë
buke (Bikarbonat sode për qëllim gatimi); Krem pasticerie; Niseshte për ushqim; Barishte
formë ylli; Takos; Miell tapioka; Çaj; Brum; Fermentim për pastat; Pjata të përbëra me
miell; Brum i përzier për okonomiyaki (Krepa japoneze); Salc ë domate; Tart; Zbukurim
tortash çokollate; zbukurime tortash të përbëra prej karameleve; Tortilla; Udon
( Makarona japoneze ); Bukë e pa kulluar; Vanilje për përdorim aromatizuese; Vanilin
(Zëvendësues e vaniljes); Grurë i përpunuar për përdorim salceje; Grurë; i përpunuar;
Petulla; Bakter gruri për konsumim të njerëzve ; Materiali lidhës për salçiçet; Përgatitje
aromatizuese për ushqimet; Chicory (Zëvendësues kafeje); Kanelle (Erëz); Gluten i
përgatitur per ushqime; Sheqer; Pralina; Karamele për zbukurim për pemën e vitit t ë ri;
Amaret; Biskota; Shurup nektarin (Sheqer natyral); Shurup manaferre; Krem karameli.
31 Alga, të papërpunuara, për konsumim të njerëzve ose kafshëve; Lule; Fruta të freskëta,
arra, perime dhe bimë; Ushqime për kafshët; Të korra bujqësore dhe akuakulturale,
kopshtarisë dhe produkte të pylltarisë; Shtresa dhe kosh mbeturinash për kafshët; Fara, për
shumimin e bimëve; Kërpudha; Mbetje të bimëve; Bimë; Plis bari natyral; Drithëra; të
papërpunuara; Produkte të pemëve dhe pylltarisë; Bimë aloe vera; Kafshë shtëpiake; (Rërë
aromatizuese për-) [koshi i mbeturinave]; Pemë; Zhardhoku i luleve; Hithrat; Ushqime me
kikirikë për kafshët; Kekë me kikirikë për kafshët; Ushqime për kafshë; Susam e
ngrënshme, e papërpunuar; Vakte me peshk për konsumim nga kafshët; Frutat kokërr, fruta
të freskëta; Kikirikë, të freskëta; Lajthi të freskëta, Ushqime për kafshë; Kashtë; Vakte për
kafshë; Drithëra për konsumim nga kafshët; Limon i athët; për kafshët; Ushqim për kafshët
shtëpiake; Fruta të freskëta; Perime të freskëta; Barley; Letra për mbetjet e kafshëve; Pije
për kafshë; Drithëra; Bimë, të thara për dekorim; Tërshërë; Maja për konsumim nga
kafshët; Bar i thatë; Lëndë druri e papërpunuar; Lupulus; Biskota për qentë; Patate, të
freskëta; Syth (Farë -) për qëllime botanike; Krunde; Krunde të buta për konsumim nga
kafshët; Arra kokosi; Lëvozhga të arrës së kokosit; Arra [cola]; Tagji për kafshët; Kurora
me lule natyrale; Copra; Farë liri për konsumim nga kafshët; Vakte me farë liri për
konsumim nga kafshët; Vakte me tagji; Misër; Kek me misër për bagëti; Bajame [fruta];
Përgatitje me yndyrna për bagëtitë; Ushqime për stallat e kafshëve; Pleh kashte; Lule; Plis
bari natyral; Fara drithërash, të papërpunuara; Quinoa e papërpunuar; Misër i ëmbël i
papërpunuar; Arra [fruta]; Vaj keku; Palma [gjethet e palmës]; Pemët e palmës; Fidanë;
Speca [bimë]; Pjalm [material i papërpunuar]; Kek me rrush për bagëti; Vakt orizi për
foragjere; Farë thekre; Lëvore thekre; karkalec, bathë, i papërpunuar; Fara koksi, të pabëra;
Material tallashi i ashpër (druri i tapës); Lëndë druri e papërpunuar; Fara; Mbështetëse për
zogjtë; Kuti për mbetjet e kafshëve; Mbetje për kashtën; Boç pishe; Tra dërrase; Mbetje
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torfe; Lule, të thara, për zbukurim; Oriz i papërpunuar; Alga, të papërpunuara, për
konsumim nga njerëzit dhe kafshët; Tagji; Kripë për bagëti; Ushqim për zogjtë; Fruta
juniper; Pemë krishtlindjesh; Grurë; Prodhime gruri për konsumim nga kafshët; Rrënjë par
konsumim nga kafshët; Rrënjë të chicory; Produkte të kallamit të sheqerit; Kallam sheqeri;
Maja e tharë për kafshë; Boçe lupulusi.
32 Prodhime birrarie; Pije joalkoolike; Përgatitje ta holluara për prodhimin e pijeve;
Përgatitje joalkoolike për prodhimin e pijeve; Verë prej elbit [birrë]; Koktejle me bazë
birre; Kvass [pije alkoolike]; Birrë prej drithërave; Lëngu që prodhohet nga prodhimi i
birrës e përbëre prej drithërave; Pije të aromatizuara e të gazuara; Pije me bazë arrash dhe
soy-e; Lëngje; Ujë; Pije aloe vera, joalkoolike; Pije alkoolike për pas buke, joalkoolike
[apertifs]; Koktejle, joalkoolike; Pije të lehta; Pije joalkoolike të aromatizuara me çaj; Pije
alkoolike të aromtizuara me kafe; Pije joalkoolike me bazë mjalti; Musht, joalkoolike; Pije
nergjike; Lëngje; Pije izotonike; Pije prej hirrës; Pije proteinike sportive; Pije me bazë
orizi, perveç zëvendësimeve të qumështit; Sarsaparilla [pije joalkoolike]; Lëng frutash;
Pluhur për pijet e shkumëzuara; Pasta aromatike për pijet e shkumëzuara; Uje i gazuar
(Përgatitje për bërjen e saj -); Esenca për prodhimin e pijeve; Hop-se (Ekstrakte nga -) për
prodhimin e birrës; Shurupe për limonadën; Pije të freskëta prej lules së portokalles ose
bajameve; Likera (Pergatitijet për prodhimin e tyre -); Shurupa për pije; Mushti i rrushit, e
pafermentuar; Lëngje me perime [pije]; Pije ushqyese të fortifikuara; Ujë me gaz i pasur me
vitamina [pije]; Pije sportive; Pije me bazë soye, përveç zëvendësimeve të qumëshit; Pije e
lehtë me gaz prej xhenxhefili; Limonada; Ekstrakte joalkoolike të frutave; Pije prej
lëngjeve; jo alkoolike të frutave; Nektar frutash, joalkoolike; Lëng domatesh [pije]; Musht;
Ujë i gazuar; Ujë i përbërë nga kripërat e lithiumit; Ujë mineral [pije]; Uj ë i gazuar; Uji
tavoline; Uji sode; Ujë [pije]; Ujë me shije; Pluhur i përdorur në përgatitjen e pijeve të
lehta; Verë pa alkool; Birrë; Lëngje të derivuara nga pija.
33 Pije alkoolike (perveç birrës); Pije alkoolike të përziera; Përgatitje për prodhimin e
pijeve alkoolike; Musht; Verë e përpunuar; Verëra të gazuara; Pije alkoolike dhe likera;
Verë; Ekstrakte frutash alkoolike; Esenca alkoolike; Ekstrakte alkoolike; Pije alkoolike për
pas buke [apertifs]; Baijiu [pije kineze alkoolike e distiluar]; Pije alkoolike te prodhuara
nga fermentimi i dardhave [perry]; Koktejle; Pije alkoolike nga gjethet dhe rrënjët e
bimëve; Pije alkoolike nga fermentimi i mjaltit [hydromel]; Nira [pije alkoolike me bazë
kallami sheqeri]; Alkool orizi; Anise [liker]; Arak; Curacao; Pije të destiluara; Ujë nga
qershia [kirsch]; Liker; Liker me mendër; Pije alkoolike e distiluar e prodhuar nga
nënproduktet e kallamit të sheqerit [rum]; Verë e prodhuar nga orizin [sake]; Pije alkoolike
prej distilimit të verës [brandy]; Pije alkoolike prej drithërave frutave ose perimeve; Likere;
Xhin; Uiski; Vodka; Piket [piquette]; Fruta (PIje alkoolike që i përmbajn ë -); Pije
alkoolike të përziera, perveç atyre me bazë birre; Verë e kuqe; Verë e kuqe e gazuar; Verë e
bardhë; Verë e bardhë e gazuar; Pije që përmbajnë verë [spritzers]; Verë me sasi të ulet
alkooli; Verëra te gazuara; Verë rose [rose ëine]; Verë e nxehtë; Verëra natyrale të
gazuara; Verëra të ëmbla; Verëra për tavolinë; Pije me bazë vere.
34 Aromatizues për duhan; Tavlla; Enë duhani; Çakmakë për duhapirësit; Artikuj për
duhanpirësit; Shkrepëse; Duhan i lirë; e rrotullueshme dhe me llullë; Duhan dhe produkte
duhani (duke përfshirë zëvendësimet); Avullues personal dhe cigare elektronike, dhe
aromatizues dhe solucione për to; Kuti shkrepseje; Mbajtëse shkrepsesh; Duhan në formë
çamçakëzi; Barishte për duhanpirje; Duhan i bërë nga gjethet [snuff]; Duhan; Cigare;
Cigarille; Cigare që përmbajnë zëvendësime të duhanit, jo për qëllime mjekësore; Cigare,
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Aromatizues, perveç vajrave esencial, për duhan; Letra absorbuese për llullat e tobakos;
Qelibar i verdhë për cigare; Pipëza,për mbajtëse cigaresh; Pastrues për llullat e duhanit;
Rafte për llullat e duhanit; Enë për të pështyrë për përdoruesit e duhanit; Çanta duhani;
Llulla; Makineri për rrotullimin e cigareve; Filtra për cigare; Majar te cigareve; Letër
cigaresh; Tufa të letrave të cigareve; Mbajtëse cigaresh; Prerëse për cigare; Mbajtëse
cigaresh; Kutitë për nuhatjen e duhanit; Kavanozë për duhanin; Çanta të vogla për cigaret;
Kuti për mbajtjen e cigareve në lagështi; Gurë për zjarr; Enë me gaz për ndezjen e cigareve;
Aromatizues; perveç vjarave esencial, p ër përdorim tek cigarette elektonike; Cigare
elektronike; Solucione të lëngshme për përdorim tëk cigaret elektronike; Avullues i gojës
për duhanpirësit.
35 Shërbime për analizë, kërkim dhe informacion; Shërbime për reklamim, marketing dhe
promocion; Shërbime për asistencë, menaxhim dhe administrim biznesi; Shërbime për
reklamim, marketing dhe konsultim promovues, këshillim dhe asistencë; Shërbime për
besnikëri, nxitje dhe program bonus; Shërbime për ekspozita; Administrimi i ekspozitave;
Shërbime për marrëdhënien me publikun; Shërbime për ekspozimin dhe demonstrimin e
produkteve; Materiale për shpërndarjen e reklamave, marketingut dhe promocioneve;
Përgatitje për hapësirën, kohën, dhe median e reklamave; Studime marketing; Mbledhja
dhe sistematizimi i të dhënave të biznesit; Analizë e kostos së çmimit; Shërbime për
bashkimin e lajmeve; Reklamime online; Shërbime online, të lidhura me produktet e
kozmetikës dhe produkteve të bukurisë; Aranxhimi i transaksioneve komerciale, për të
tjerët, nëpërmjet dyqaneve online; Shërbime për përgatitjen e nje marketi online, për
blerësit dhe shitësit e të mirave; Sigurimi i kontratës, [për të tjerët]; Sigurimi i kontratës për
të tjerët në lidhje me shitjen e të mirave; Aranxhimi i kontratave për të tjerët për blerjen dhe
shitjen e të mirave; Aranxhimi i kontratave, për të tjerët, për dhënien e shërbimeve;
Përgatitje për shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e kujdesit për trupin dhe mbajtjes
pastër të tij, parfumerisë, aromave, higjenës së gojës, make-up-it, sapunëve dhe xhelave,
përgatitjes së banjos dhe dushit, deodorantëve dhe antidjersave, përgatitjeve së kujdesit të
lëkurës, përgatitjes së flokësve dhe trajtimit të tyre, përgatitjeve të depilimit, përgatitjeve
për kujdesin ndaj kafshëve, përgatitjeve për pastrim dhe aromatizim, ndëzësve dhe
iluminuesve, suplementeve ushqimore dhe dietike, ushqimeve për foshnja; Shitje me
shumicë dhe pakicë në fushat e përgatitjeve sanitare dhe artikujve, materialeve të veshjeve,
aplikuesve e materialeve mjekësore, ilaçeve dhe trajtimeve natyrale, testeve të shtatzënisë,
mjeteve higjenike dhe për bukurinë për njerëzit e kafshët, aparateve për stilimin e flokëve,
apareteve të manikyrëve dhe pedikyrëve, aparateve për prerjen e flokëve dhe heëjen e tyre,
aparateve për rroje, mjeteve për përgatitjen e ushqimeve, mjeteve të kuzhinës, thikave të
kuzhinës dhe teshave të tavolinës, të dhënave të regjistruara; Shitje me shumicë dhe pakicë
në fushat e aparateve të softëarë-ve, teknologjisë së informacionit dhe dhe audiovisuale,
artikujve elektronik dhe elektrik, dhe aksesorëve të tyre, syzeve, aparateve të dëgjimit,
mjeteve për ushqyerje, ndihmës seksuale, instumenteve dhe aparateve veterinare dhe
mjekësore, mjeteve contraceptive, diagnostikës, aparateve të ekzaminimit dhe monitorimit;
Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e apareteve për masazh, ndriçimit, bizhuterive,
orëve dhe orëve të dorës, kutive të bizhuterive dhe orëve, Punimeve të artit dhe fugirnave
prej letre ose kartoni dhe modeleve arkitekturore, materialeve decorative dhe artistike dhe
media, çantave, çantave të dorës dhe paketimit të të mirave, paketimit dhë ruajtes së të
mirave prej letre ose kartoni; materialeve për zyrë, materialeve mësimore; Shitje me
shumicë dhe pakicë në fushat e ngjitësve për qëllime zyre ose shëtpiake, materialeve të
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printuara, kartonit dhe letrës, artikujve prej letre, çantave, çantave të dorës dhe të mirave
për paketim, paktimit dhe ruajtjes së të mirave prej letre ose kartoni ose plastike, mobilieve,
shtretërve, çarçafëve, dyshekëve, jastëkëve, krevateve dhe shtëpive për qentë, dekorimeve,
artikujve të kopshtit;Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e furçave, fshesave dhe
materialeve për prodhimin e furçave, enëve të kuzhinës, seteve të tenxhereve për gatim,
qelqurinave, shisheve për pije, seteve për kuzhinë dhe aksesorëve të bareve, aparateve dhe
artikujve për qëllime pastrami, mjeteve të kozmetikës dhe tualetit, artikujve të banjos,
artikujve për stallat e kafshëve, artikujve shtëpiakë për veshje dhe këpucë, të mirave tekstile
ose zëvendësimeve të tyre, teshava të kokës, këpucëve, aksesorëve për veshjet, makinave
qepëse; Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e artikujve të qepjes, leshit, tekstileve dhe
artikujve tekstil dekorativë, dekorimit të flokëve, mashave të flokëve, rregullimit të flokëve
dhe flokëve false, girave dhe mjeteve sportive, lojërave, lodrave, ushqimeve, ushqimeve për
kafshë, pijeve, produkteve të tabacco-s, artikujve për duhanpirësit, artikujve për ilaçe
kundra insekteve; Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e artikujve për foshnja dhe
fëmijë, mobilieve për foshnja dhe fëmijë, veglave të makinave, veçanërisht ndejtëset e
fëmijëve, dhuratave, artikujve të kujdesit dhe kremit kundra diellit, të mirave shtëpiake,
aksesorëve dhe kartave telefonike, shërbimeve komerciale dhe informacioneve për
konsumatorët në fushat e përgatitjeve të pastrimit dhe aromave, përgatitjeve për kujdesjen e
trupit, përgatitjeve për kujdesin e bukurisë, përgatitjeve për pastrim, përgatitjeve sanitare
dhe artikujve, trajtimeve mjekësore dhe natyrale, ushqimit për fëmijë, pelenave për fëmijë,
suplementeve dietike, materialeve shtëpiake për përkujdesjen e veshjeve dhe këpucëve,
mjeteve të kozmetikës dhe tualetit, dhe artikujve të banjos.
38 Shërbime telekomunikacioni; Komunikim me komjuter dhe akses në internet; Akses
në të dhëna, uebsite dhe protale; Përgatitje për forume online; Kalimi i të dhënave;
Transmisioni i kartave përshëndetëse online; Sigurimi i aksesit në database; Sigurimi i
aksesit të user-it në platforma nëinternet;Sigurimi aksesit të user-it në portale në internet;
Sigurimi i aksesit në shërbime të kanaleve të telekomunikacionit për blerje online; Sigurimi
i aksesit për platforma dhe portale në internet.
39 Transporti dhe dorëzimi i mallrave; transportit; Dërgimi i postës dhe shërbimet e
ndërlidhjes; Udhëtime turistike, udhëzime turistike dhe ekskursione; Ndërprerja e mallrave;
Ruajtja; Ruajtja e mallrave; Marrja e kontejnerëve të magazinimit;Marrja e depove;
Paketimi i mallrave; Mbështjellës dhurata; Transporti dhe magazinimi i mbeturinave;
Ruajtja dhe dorëzimi i mallrave; Mbledhja e mallrave të riciklueshme [transporti]; Paketimi
dhe magazinimi i mallrave, sidomos magazinat e larta.
40 Shtypi, dhe zhvillimi fotografik dhe kinematografik; gdhendje me lazer; Qendisje ;
Qendisjet me dore; Rrobaqepësi me porosi; Shtypjen e modelingut; libërlidhje; Printime;
Printime fotografike; Primtime te derguara nga pajisjet e tjera; Printime dixhitale; Printimi
i imazheve fotografike nga mediat dixhitale; Transferimi i fotografive në disk kompakt;
Zmadhim fotografik; Dublikimi i transparencave fotografike; Zhvillimi i filmit fotografik;
Përpunimi fotografik; Riprodhimi i printimeve fotografike; Printimi i fotografive dhe
piktuarave të ruajtura ne menyre dixhitale; Përmirësimi dixhital i fotografive; Transferimi i
printimeve fotografike; Shtypjet fotografike; Përsosja e regjistrimeve audio dhe video;
Printim i imazheve ne bluza; Shtypjen e modelit në pëlhurë; Përpunimi i filmit fotografik;
Përpunimi fotografik; Lidhja e librave ose dokumenteve; Shërbimet laboratorike
fotografike; Printim i librave; Printim i materialit reklamues; Printim; Printimi i imazheve
në objekte; Zhvillimi dhe përpunimi i filmit; Zhvillimi i filmit fotografik; Fotografi;
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Printim portretesh.
41 Edukimi, argëtimi dhe sporti; Publikime dhe raporte; Publikimi i teksteve, përveç
teksteve publicitare; Publikime elektronike; Publikime elektronikete prodhuara online, që
nuk mund të shkarkohen; Publikimi i librave dhe revistave elektronike online; Shkrimi i
teksteve; Sigurimi i botimeve elektronike në internet, që nuk mund të shkarkohen;
Publikimi i materialit të printueshme; Publikimi i materialit të shtypur në formë elektronike
në internet; Shërbimet publicitare; Prodhimi audio dhe video, dhe fotografia; Edukimi dhe
mësimi; Organizimi i konferencave, ekspozitave dhe garave; Informacione rekreative;
bixhozit; Informacion për argëtim; Shërbimet argëtuese; Organizimi i shfaqjeve të modës
për qëllime argëtimi; Organizimi i garave [edukimi ose argëtimi]; Operimi i llotarive;
Sigurimi i informacionit në lidhje me garat e kuajve; Kryerja e garave të kuajve;
Organizimi i garave sportive; Prodhimi i videove on-line, jo te shkarkueshme.
44 Kujdesi ndaj higjienës se njeriut dhe bukurisë; Shërbimet e kujdesit shëndetësor te
njeriut; Shërbimet e kujdesit shëndetësor ndaj kafshëve; Shërbime këshilluese ndaj
shëndetin; Shërbime këshilluese në lidhje me humbjen e peshës; Këshillim ushqimor;
Këshilla lidhur me alergjitë; Shërbimet e konsulencës së kujdesit shëndetësor [mjekësore];
Keshilla ushqyerje; Konsulencë profesionale në lidhje me kujdesin shëndetësor;
Konsulencë ushqyese; Konsulencë profesionale në lidhje me shëndetin; Shërbimet e
këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Këshillim ushqimor; Këshilla ushqyese;
Shërbimet e këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Shërbimet e konsultimit në
lidhje me kujdesin e lëkurës; Konsulencë për bukurinë; Konsulencë e ofruar nëpërmjet
internetit në fushën e kujdesit të trupit dhe bukurisë; Konsulencë në fushën e kujdesit të
trupit dhe bukurisë; Shërbime konsulence në lidhje me kozmetikë; Shërbime konsulence në
lidhje me kozmetikë; Shërbime këshilluese në lidhje me trajtimin e bukurisë; Shërbime
konsulence në lidhje me bukurinë; Këshilla në lidhje me kujdesin e flokëve; Shërbimet e
konsultimit në fushën e make-up.
45 Përgatitje për dhuratat e personalizuar.

(111) 26050
(151) 13/01/2020
(181) 08/04/2029
(210) KS/M/ 2019/441
(732) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Rossmann

(511) 2 Shtresa; Bojëra, ngjyrues, pigmente dhe bojë shtypi; Holluesit dhe shtuesit për
shtresat, bojërat dhe bojërat e shtypit; Ngjyrues ushqimesh dhe pijesh; Fletë metalike dhe
metal në formë pluhuri për përdorim për lyerje, dekorim, printim dhe art; Piktura dhe
fshirëse; Konservues; Llak dhe lustër; Okside inorganike (Mordant); Bojë printimi; Smalt
për lyerje; Kolorant (Ngjyrues); Lëndë ngjyruese; Llak [lustër]; Shtresë druri [bojë];
Përgatitje për të parandaluar dëmtimin e drurit; Lustër; Bojëra vaji për përdorim në art;
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Pikturim me temper; Holluesit e ngjyrave; Shtuesit e bojës; Holluesit për llak.
3 Preparat për kujdesin ndaj kafshët; Dylli i rrobaqepësve dhe këpucarëve; Preparatet e
pastrimit dhe aromave; Tualete; Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike; Kozmetikë; Xhel
për masazh, përdorim tjetër veçse qëllimeve mjekësore; Kuti kozmetike; Pomadë
aromatike, përveçse për qëllime mjekësore; Preparatet me Aloe Vera për qëllime
kozmetike; Preparate të higjienës orale; Parfumeri dhe aromat; Preparatet e pastrimit të
trupit dhe të kujdesit për bukurinë; Preparate për grim (kozmetikë); Aromat për ambient
shtëpiak; Sapun dhe xhel; Përgatitjet për larje; Preparate për pastrimin dhe lustrimin e
lëkurës dhe këpucëve; Preparate për kujdesin e lëkurës, të syve dhe të thonjve; Preparate
dhe trajtime të flokëve; Preparate të pastrimit të automjeteve; Preparate për heqjen e
qimeve dhe për rruajtje; Deodorantët dhe antidjersat; Preparate për dush; Preparate për
heqjen e grimit (kozmetikës); Preparatet freskuese për frymën e gojës për higjienën
personale; Vajra esenciale; Kozmetikë vetullash; Preparatet e dushit, jo për qëllime
mjekësore; Guri me shtuf; Zbardhues për lavanderi; Preparate zbardhuesi [dekolorant] për
qëllime kozmetike; Sodë zbardhuese; Lustrim për mobilie dhe dysheme; Deodorantët për
qeniet njerëzore ose për kafshët; Qese aromatike për parfumimin e ndërresave; Preparate
depiluese; Ngjyrues për artikujt e higjienës personale; Preparate për heqjen e ngjyrës;
Preparate për shkëlqim [lustrim]; Bojë për flokët; Locion (preparat i lëngshëm) flokësh;
Llak i flokëve; Preparate balsami për flokët; Ngjitëse për qëllime kozmetike; Preparate
kolagjeni për qëllime kozmetike; Lapsa kozmetike; Kozmetikë për përkujdesjen e lëkurës;
Locion për lëkurë; Thonjtë false; I kuqi i buzëve; Shkëlqyes buzësh; Locion për qëllime
kozmetike; Pëlhura të njoma me detergjent për pastrim; Shami të njoma me kremra
kozmetike; Zhbllokimi i tubave të kullimit (Preparate për -); Preparate për dush për qëllime
personale sanitare ose deodorante [tualete]; Preparat për gargarë, jo për qëllime mjekësore;
Preparat për heqjen e shkëlqyesit të thonjve; manikyr thonjsh; Preparate për kujdesin e
thonjve; Vajra për qëllime tualeti; Vajra për qëllime kozmetike; Vajra për qëllime pastrimi;
Parfumeri; Parfum; Preparate lustrimi; Preparate pastrimi kimik; Preparate renovimi;
Preparate për rruajtje; Qumësht pastrues për qëllime grimi; Preparate renovimi; Preparate
për grim; Preparate për grim; Maska kozmetike; Krem për lubrifikimin e lëkurës; Lustrues
këpucësh; Sapun; Shampo; Preparat për mbrojtje nga dielli; Kozmetikë për kafshët; Artikuj
për tualetin; Preparate për paralarje të rrobave; Përgatitjet për lavanderi; Shkopinj pambuku
për qëllime kozmetike; Pastat e dhëmbëve; Zbutës teksture; Preparate hekurosjeve
[përdorimi i substancave nisheste]; Niseshte për qëllime lavanderie; Ngjyrues blu për
lavanderi; Zbutës pëlhure për lavanderi; Fletët anti-statike tharëse; Ngjyrues blu për
lavanderi; Lëngje për lavanderi; Agjentët e shpëlarjes për lavanderi; Topa për lavanderi që
përmbajnë detergjent; Pluhur sapuni; Shtesa për lavanderi për zbutjen e ujit.
4 Lëndë djegëse dhe ndriçues; Qirinj dhe fitila për ndriçim; Suplementet e karburantit jokimik; Vajrat për bojëra; Dyllë blete; Dyllë blete për përdorim në prodhimin e kozmetikës;
Biokarburantet; Karburant; Dritat e Krishtlindjeve [qirinjtë]; Qirinj me aromë; Qirinj të
hollë; Llambat në formë fitili; Graso (Dyllë dhjamor) për lëkurë; Karburantit për ndriçim;
Dritë nate [qirinj]; Parafinë; Graso (Dyllë dhjamor) për këpucë; Dyllë për ski; Kompozimet
për kontrollimin e pluhurit; Dyllë ndriçues; Dyllë [lëndë e parë].
5 Artikuj përthithës për higjienën personale; Ilaçe farmaceutike dhe natyrale; Pelena për
foshnjat dhe persona që nuk arrijnë të përmbahen; Ushqim për fëmijë; Produktet higjienike
femërore; Artikuj për aromatizim dhe pastrim të ajrit; Preparate dhe materiale
diagnostikimi; Dezinfektantët dhe antiseptikët; Suplemente ushqimore dhe preparate
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dietike; Preparatet dhe artikujt higjenikë; Sapunë dhe detergjente mjekësorë dhe sanitarë;
Suplemente dietike për kafshët; Preparatet dhe artikujt e kontrollit kundra insekteve; Fasha,
veshje dhe aplikues mjekësor; Preparatet dhe artikujt dentare, dhe pasta dhëmbësh
mjekësore; Laksativ; Preparatet për trajtimin e morrave [pediculicidet]; Sapun antibakterial;
Antiseptikë; Pilula për reduktimin e oreksit; Ilaçe për qëllime njerëzore; Ilaçe për qëllime
veterinare; Çaj astmatik; Pelena në formë mbathjesh për foshnjat; Qumësht formulë për
foshnja; Pelena të foshnjave; Preparate banje për qëllime mjekësore; Fibër (Dietike -);
Preparatet balsamike për qëllime mjekësore; Fashat për mjekim; Qetësues; Karamele
mjekësore; Preparatet kimiko-farmaceutike; Shtatzënia (Përgatitjet kimike për
diagnostikimin e -); Preparate kimike për qëllime mjekësore; Preparate kimike për qëllime
veterinare; Preparate kimike për qëllime farmaceutike; Peshqirë sanitar; Deodorantë për
veshje dhe tekstile; Dezinfektues; Dezinfektues për qëllime higjienike; Sapun dezinfektues;
Preparate diagnostikimi; Pije dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; Substancat
dietike të përshtatura për përdorim mjekësor; Ushqime dietetike të përshtatura për përdorim
mjekësor; Preparate me albumin për qëllime mjekësore; Preparate enzimatike për qëllime
mjekësore; Ilaç për uljen e temperaturës (Febrifuges); Preparate kundra insekteve
fluturuese; Letër për kapjen e insekteve fluturuese; Kimikate kundra sporeve dhe
kërpudhave [Fungicides]; Kutitë e ndihmës së parë, të mbushura; Leukoplast; Ilaçe për
djersitje në këmbë; Ilaçe me përbërje misri; Unazë me përbërje misri për kurimin e
këmbëve; Larës për qentë [insekticide]; Insekticidet; Ilaç kundër insekteve; Lubrifikantë
seksual personal; Kamfur për qëllime mjekësore; Pilula për qëllime farmaceutike; Kapsula
për ilaçe; Çamçakëz për qëllime mjekësore; Fasha ngjitëse për qëllime mjekësore;
Kompresa; Ekstrakte bimore për qëllime mjekësore; Çaj bimor për qëllime mjekësore;
Solucione për lente kontakti; Locione për qëllime farmaceutike; Magnezi për qëllime
farmaceutike; Minj (Përgatitjet për zhdukjen -); Pije të përshtatura për qëllime mjekësore;
Bimë mjekësore; Infuzione mjekësore; Sapun mjekësor; Çaj mjekësor; Preparate mjekësore
për artikuj të tualetit; Pastë dhëmbësh mjekësore; Qumësht pluhur për foshnjat; Suplemente
ushqimore minerale; Djegie (Preparate për trajtimin e -); Preparate për trajtimin e akneve;
Kallot (Preparate për -); Preparate për pastrimin e ajrit; Pantallona sanitare; Baltë për
banjat; Preparate të tekstileve kundra molës; Preparat për gargarë, jo për qëllime mjekësore;
Suplemente ushqimore; Qetësues për nervat [Nervines]; Ngjitës nikotine për të lënë pirjen e
duhanit; Vajra mjekësore; Tableta të tretshme për qëllime farmaceutike; Farmaceutikë;
Preparate farmaceutike; Helm për minjtë; Tableta tymosëse; Preparate për pastrimin e
lentave të kontaktit; Kuti mjekësore, portativ, të mbushura; Kremra për qëllime
farmaceutike; Qetësues për gjumë [Soporifics]; Serume; Peceta higjienike; Kremra kundra
djegies nga dielli; Peceta sanitare për kujdesin e gjirit; Tamponë; Banjë (Përgatitje
terapeutike për -); Larës për kafshët [insekticide]; Herbicide; Preparate për zhdukjen e
parazitëve; Larja vaginale për qëllime mjekësore; Vazelinë për qëllime mjekësore; Fasha,
mjekësore; Veshje kirurgjikale; Tretës për qëllime farmaceutike; Preparate veterinare;
Preparate që përmbajnë vitamina; Ilaç për lythat; Pelena për kafshët shtëpiake; Pelena;
Pelena letre për personat që nuk arrijnë të përmbahen; Peceta ditore njëpërdorimshme për
personat që nuk arrijnë të përmbahen. Peceta ditore për personat që nuk arrijnë të
përmbahen; Peceta ditore njëpërdorimshme prej celuloze për personat që nuk arrijnë të
përmbahen.
6 Pajisje metalike; Kontejnerët, dhe transportimi dhe paketimi i artikujve, prej metali;
Materiale ndërtesash, e ndërtimi dhe elemente prej metali; Paketimi, mbështjellja dhe lidhja
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e artikujve, prej metali; Shkallë dhe skela, prej metali; Tubacione, gypa dhe zorra, dhe
pajisje për to, duke përfshirë valvulat, prej metali; Kabllo, tela dhe zinxhirë, prej metali;
Materialet e papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara prej metali, për përdorim të
papërcaktuar; Bulona, dado dhe fletuesi i bulonit, prej metali; Shenja dhe informacione dhe
reklama, të metaleve; Bravë dhe çelësa, prej metali; Statuja dhe vepra arti të metaleve të
zakonshme; Dyer, porta, dritare dhe mbulesa dritaresh prej metali; Ndërtime të metaleve;
Materialet e ndërtimit të metaleve; Letra dhe numra të metaleve të zakonshëm, përveç llojit;
Kontejnerë të metaleve [magazinimi, transporti]; Priza muri prej metali; Shtiza prej metali;
Shenja dalluese (logo) prej metali të makinave; Figura metali të zakonshme; Figura të vogla
metali jo të çmuar; Fletë metalike për mbështjellje dhe paketim; Tapet për pastrimin e
këpucëve te pragu i derës; Zile; Grepa metalike; Rrjetat metalike për ndalimin e hyrjes së
insekteve në ambient; Kapëse metalike të kabllove; Kutitë e metaleve të zakonshme;
Kazanë metalikë; Varëse metalike rrobash; Pajisje metalike për mobilie; Tabela prej metali;
Numra shtëpish, jo-ndriçuese; Tabela me mbishkrime prej metali; Vida prej metali; Lidhjet
e tensionit; Kapëse prej metali për mbylljen e çantave.
7 Pajisjet për pastrim të jashtëm; Makineri, mjete dhe aparate për fiksim dhe shtrëngim;
Trapan me korrent dhe vida shpuese; Makineri për hekurosje dhe hekurosje me avull;
Makineritë e shtypjes dhe libërlidhjes; Gjeneratorë energjie; Makineri fshirjeje, pastrim,
larëse dhe lavanderie; Makineritë dhe aparatet e bujqësisë, kopshtarisë dhe pylltarisë;
Makineritë dhe aparatet për përgatitjen dhe përpunimin e ushqimit dhe të pijeve; Makineri
dhe mjete për trajtimin e materialeve, dhe për prodhimin; Pompat, kompresorët dhe
ventilatorët; Aparat për lidhjen e tufave të barit të thatë; Makineri shpuese; Makineritë për
prerjen e bukës; Furça për fshesat me korrent; Furça [pjesë të makinerive]; Makineri për
pastrim me avull; Hapësit elektrikë të kanoçeve; Shtrydhës elektrik të lëngjeve të frutave;
Shtypës elektrik frutash për përdorim shtëpiak; Prerës perimesh, perimet e prera në formë
spirale, elektrike; Përpunues elektrik ushqimi;
Thika elektrike; Përzierës elektrik, për qëllim përdorimi në shtëpi; Grirëse kuzhine,
elektrike; Makineri dhe aparate për lustrim [elektrike]; Pastrim (Makineri dhe aparate për ), elektrike; Përpunuesit e ushqimit, elektrike.
8 Fiksimi dhe bashkimi i mjeteve; Mjete higjienike dhe bukurie, për njerëzit dhe kafshët;
Mjete për prerje të flokëve dhe pajisje për heqjen e qimeve; Pajisjet për stilimin e flokëve;
Çekiç, çekiç druri; dhe çekan farkëtari; Vegla dore dhe pajisje për trajtimin e materialeve si
dhe për ndërtim, riparim dhe mirëmbajtjen; Vegla dore për ndërtim, riparim dhe
mirëmbajtje; Vegla dore për prerje, shpime, bluarje, mprehje dhe trajtim sipërfaqësor;
Vegla manikyri dhe pedikyri; Brisk rroje; Veglat e bujqësisë, kopshtarisë dhe të pamjes së
peizazhit; Pajisje për përgatitjen e ushqimit, thika kuzhine dhe vegla prerëse, takëm për të
ngrënë; Veglat e artit të trupit; Sqeparë; Thika xhepi [bisturi]; Gërshërë për krasitje
(tëharrje); Shpuesit e murit; Pjastër; Sete manikyri, elektrike; Bërës elektrik gërshetash;
Limë thonjsh, elektrike; Prerëse thonjsh, elektrike ose jo-elektrike; Prerëse flokësh për
përdorim personal, elektrike dhe jo-elektrike; Shkëlqyes për thonjtë, elektrike ose joelektrike; Pajisjet e depilimit, elektrike dhe jo-elektrike; Takëme tavoline [thika, pirunë dhe
lugë]; Çantë brisku rroje; Limë [mjetet]; Prerëse milimetrik [mjete dore]; Pastrues së
frutave nga farat; Pirunë për tavolinë; Thika të harrjeje; Gërshërë të harrjeje; Prerës në feta
për perimet; Qërues perimesh [mjete dore]; Vegla kopshti, dore; Pajisje dore për dredhjen e
flokëve; Prerëse dore për perimet, perimet e prera në formë spirale; Gërshërë të mëdha për
t’i dhënë formë kufijve gjatë krasitjes; Vegla dore, për përdorim dore; Gërshërë për krasitje
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lëndine [instrumente dore]; Mjete për krasitje (për qethje) [instrumentet e dorës];
Instrumente lëmuese (pastrimi) [instrumente dore]; Spërkatësit e insekticideve [mjete dore];
Grabujë [mjete dore]; Instrumentet e mprehjes Thika qeramike; Mandolina e kuzhinës;
Vegla shpuese [mjete dore]; Pincë për prerje [mjete dore]; Lugë; Set manikyri; Thika; Lima
gjilpërë; Limë thonjsh; Prerës kutikulash; Prerëset e thonjve; Hapëse të kanoçeve, jo
elektrike; Prerëse për vezët, jo-elektrike; Prerëse djathi, jo-elektrike; Takëme; Prerëset e
picave, jo-elektrike; Prerësit e frutave në segmente; Mbledhësit e frutave [mjete dore];
Komplete pedikyri Pincetë; Brisk rroje; Tehu i briskut rroje; Kuti për rroje; Sharra [mjete
dore]; Lopata [mjete dore]; Gërshërë; Mjetet e prerjes [mjete dore]; Çelës dadosh; Spatuli
[mjete dore]; Lopata në formë drejtkëndore; Lugë plastike, pirunë tavoline dhe thika
tavoline; Lugë për fëmijë, pirunë tavoline dhe thika tavoline; Prerësit e kutive; Copëtues
[thika]; Sheshe [mjete dore]; Pincë.
9 Instrumentet matëse të distancës dhe dimensioneve; Alarmet dhe pajisjet
paralajmëruese; Pajisje input/output, përshtatur për përdorim me kompjuter; Aparate,
instrumente dhe kabllot për energji elektrike; Aparatet dhe instrumentet për kontrollin e
energjisë elektrike; Aparate dhe instrumente për akumulimin dhe ruajtjen e energjisë
elektrike; Pajisje audio dhe marrës radio; Përmbajte të regjistruara; Përmbajtje të mediave;
Syze, syze dielli dhe lente të kontaktit; Komponentët dhe pjesët e kompjuterit; Pajisjet e
ruajtjes së të dhënave; Pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe aksesorë (elektrike dhe
mekanike); Komponentë elektrikë dhe elektronikë; Instrumentet matëse të peshës; Kabllo
dhe tela; Pajisjet e komunikimit; Syze korrektuese; Matja, zbulimi dhe monitorimi i
instrumenteve, treguesve dhe kontrollorëve; Pajisje që shërbejnë për lundrim, udhëzim,
gjurmim, shënjestrim dhe përcaktim të hartave; Pajisjet optike, përforcues dhe korrektorë;
Pajisjet e komunikimeve point-to-point (nëpërmjet pikave fundore); Pajisjet e sigurisë,
ruajtjes, mbrojtjes dhe sinjalizimit; Syze dielli; Pajisjet e zhytjes; Instrumentet matëse të
temperaturës; Instrumentet e monitorimit; Instrumentet matëse kohore (pa përfshirë orët e
murit dhe orët e dorës); Alarmet; Filma mbrojtës të përshtatur për smartphones (telefonat
inteligjentë); Kuti kryqëzimi [energjia elektrike]; Pajisje monitorimi për fëmijë; Peshore për
fëmijë; Peshore banje; Disqe kompakte [memorie read-only (vetëm me lexim)]; Disqet
(Kompakt -) [audio-video]; Skeleti i syzeve; Syze; Peshore me letër; Korniza fotografike
digjitale; Stacionet digjitale të motit; Kasetofon DVD; Lexuesit elektronikë të librave;
Akumulatorë, elektrike; Adaptorë elektrikë; Bateri elektrike; Bashkues elektrike; Pajisjet
matëse, elektrike; Komulacion (Aparat elektrik për -); Kambana elektrike të derës; Kabllot
elektrike; Kamera; Batanije zjarri; Fikës zjarri; Set radiotelefoni; Mbështjellëse për
smartphone; Mbështjellëse kompjuterët tabletë; Bilbilet e qenve; Hidrometrat; Lentet e
kontaktit; Kufje; Karikues për bateritë elektrike; Stacionet e karikimit për automjetet
elektrike; Çanta për laptopë; Çanta të përshtatur për laptopë; Altoparlantë; Bokse për
dëgjim; Magnet; Syze zmadhimi; Tabela ndriçuese; Rrjetet e energjisë elektrike (Materialet
për -) [telat, kabllot]; Centrot e mouse-ve; Aparat matës; Instrumentet matëse; Mikrofona;
Mediat optike të të dhënave; Metra parkimi; Detektorët e tymit; Radio; Kohëmatësi vezë (i
kuzhinës) [orët e rërës]; Çelësa, elektrikë; Kokore; Maska mbrojtëse; Lente Selfie; Shkop
për selfie [monopodët me dorë]; Syze sportive; Stenda për aparat fotografik; Tripodat e
kamerës; Priza elektrike; Adaptorët e udhëtimit për priza elektrike; Priza të lëvizshme;
Priza treshe; Priza me telekomandë; Mbështjellëse prizash elektrike; Llogaritëse xhepi;
Maska të zhytjes; Aparat që tregojnë temperaturën; Termometra, jo për qëllime mjekësore;
Aparat për kontrollin e temperaturës; Bartësit e regjistrimit të zërit;Media Player portativë;
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Lente zmadhimi për dyer; USB flash drives; Aparat zmadhues [fotografi]; Aparatet dhe
instrumentet e vëzhgimit; Peshore; Aparatet dhe instrumentet e peshimit; Trekëndëshat
paralajmëruese të automjetit; Nivelet e flluskës; Anemometra; Çelësat e kohës, automatike.
10 Pajisjet diagnostikuese, ekzaminimi dhe monitorimi; Pajisjet kontraceptive; Pajisjet për
mbrojtjen e dëgjimit; Ndihmuesit për ushqim dhe biberonët; Aparat masazhi; Veshje
mjekësore; Aparatet dhe instrumentet mjekësore dhe veterinare; Pajisje fizioterapie dhe
rehabilitimi; Ndihma për seks; Proteza dentare; Pajisjet dentare; Analizues për përdorim
mjekësor; Unazat e anti-reumatizmit; Mbajtëse dore për përdorim mjekësor;
Sphygmomanometera; Aparat diagnostikues për qëllime mjekësore; Qese akulli për qëllime
mjekësore; Fashë, elastike; Doreza për qëllime mjekësore; Batanije, elektrike, për qëllime
mjekësore; Thika; Çanta dushi; Rrobat e kompresionit; Paterica; Fasha ftohëse për qëllime
të ndihmës së parë; Lidhëse ftohëse për qëllime mjekësore; Doreza për masazh; Aparat dhe
instrumente mjekësore; Gota menstruale; Pompat e gjirit; Aspiratorët e hundës; Kunjat e
veshëve; Bllokuese veshi [pajisjet për mbrojtjen e veshëve]; Artikuj ortopedikë; Fasha për
nyejt, anatomike; Këpucë orthotike; Bazamente të brendshme këpucësh, ortopedike;
Matësa pulsi; Biberona për foshnjat; Lodra seksi; Termometra për qëllime mjekësore;
Korse shtatzënie;Çarçafë në rast nevojash peronale; Rripa hipogastrike; Aparatet dhe
instrumentet veterinare; Aparat vibrimi; Aparatet dhe instrumentet dentare; Pastruesit e
gjuhës; Prezervativët.
11 Ndezës; Ndriçuese dhe reflektorë të ndriçimit; Furnela, bojlerë dhe ngrohëse; Sistemet
HVAC (ngrohje, ventilim dhe ajër të kondicionuar); Pajisjet e ngrohjes, ventilimit dhe
kondicionimit dhe pastrimit (ambient);Pajisje për gatim ngrohje, ftohje dhe trajtim të
ushqimeve dhe pijeve; Pajisje frigoriferike dhe ngrirës; Pajisjet e pastrimit të ajrit; Pajisje
për ngrohje dhe tharje personale; Instalime sanitare dhe për banjë dhe instalime hidraulike;
Burime, çezma dekorative, sistemet e spërkatjes dhe ujitjes; Pajisje për skarë; Aparat dhe
instalimet e ndriçimit; Llamba; Ngrohës shtrati; Makinat për prodhimin e bukës; Thekëse;
Pllakat e pjekjes; Dushe; Makineritë dhe aparatet e akullit; Veshje të nxehura elektrikisht;
Çorape, të nxehura elektrikisht; Ngrohës, elektrikë, për mbushjen e shisheve; Pajisje me
avull të ushqimit, elektrike; Dritat, elektrike, për pemët e Krishtlindjeve; Tiganët elektrikë
të thellë; Llamba, poça, elektrikë; Ibrikë kafeje elektrike; Mjete gatimi, elektrike; Llamba
elektrike; Pishtarë elektrikë; Çikrikë, elektrike; Pishtarë flakërues; Priza për dritat elektrike;
Pajisjet e pjekjes; Tharësit e flokëve [tharësit]; Batanije, elektrike, jo për qëllime
mjekësore; Aparat për ngrohje dhe ftohje për shpërndarjen e pijeve të nxehta dhe të ftohta;
Instalimet e ajrit të kondicionuar; Freskueset e kondicionimit të ajrit;Furrat qeramike;
Unazat e gatimit; Frigoriferë; Enë frigoriferike; Fenerë për ndriçim; Drita për zbukurime
festive; Aparate dhe makina për pastrimin e ajrit; Aparat për ftohje të ajrit Tharëse; (Air -);
Furra në mikrovalë; Multicookera; Llambat me vaj; Reflektorët e llambave; Llambat e
dyshemesë; Pishtarë që varen në tavan; Ulëse tualeti; Filtra për ujë të pijshëm; Aparat për
tharje; Freskueset e kondicionimit të ajrit; Shishe me ujë të ngrohtë; Ngrohësit e ujit
[aparatet]; Kaldaja me ujë të ngrohtë.
12 Automjete dhe mjete transporte; Pjesë dhe pajisje për automjete; Pjesë dhe pajisje për
automjete tokësore; Automjete tokësore, dhe mjete transporti; Pajisjet e anti-vjedhjes,
sigurisë dhe pajisjet për automjete; Mbulesa për karrocë; Çanta të përshtatur për karrocat;
Mbështetëse të montuara për karroca; Rimorkiot [automjetet]; Rimorkiot për transportin e
biçikletave; Mbulesa për shulat e biçikletave; Pajisjet kundër vjedhjes për automjetet;
Karroca për supermarket [karrocat të vogla, (Am.)]; Biçikleta; Helika për rrotat e
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biçikletave; Zilet e biçikletave; Kosha përshtatur për biçikleta; Pompa për biçikleta;
Rimorkiot e biçikletave (riyakah); Gomat e biçikletave [goma]; Shula për biçikleta; Çanta
përshtatur për biçikleta; Bagazhet për automjetet; Karroca; Karroca për fëmijë; Mbulesa për
karrige me rrota; Karrige me rrota; Skuter [Scooters] [automjetet].
14 Statuja dhe Figurina, të bëra ose të veshura me metale ose gurë të çmuar ose gjysmë të
çmuar, ose imitimet e tyre; Ornamente, të bëra ose të veshura me metale ose gurë të çmuar
ose gjysmë të çmuar, ose imitime të tyre; Bizhuteritë; Unaza dhe zinxhirë për çelësa, dhe
hajmali për të; Kutitë e xhevahireve dhe kutitë e orëve; Gurë të ndryshëm të çmuar; perlat
dhe metalet e çmuara, dhe imitimet e tyre; Hajmali [stoli, bizhuteri (Am.)]; Stoli prej
metalesh të çmuar; Hajmali për zinxhirët e çelësave; Kunjat për bizhuteri; Byzylykë të bëra
nga tekstile të qëndisura [bizhuteritë]; Byzylykë [stoli, bizhuteri (Am.)]; Orët e dorës;
Xhevahiret e qelibarit të verdhë; Karfica zbukuruese [bizhuteritë]; Buste prej metalesh të
çmuara; Gurë të çuar; Kronografë [orë]; Kronometra; Kronoscope; Stoli Cloisonné; Fije me
metal të çmuar [bizhuteritë];Gurë të çmuar; Orë dhe orë dore, elektrike; Figurina prej
metali të çmuar; Statuja prej metali të çmuar dhe lidhjet e tyre në aliazh; Gjetjet e
bizhuterive; Ornamente; Fije ari [bizhuteritë]; Gurë gjysmë të çmuar; Varëse [stoli]; Kutitë
e metaleve të çmuara; Zinxhirë [bizhuteri]; Lidhëset e kollareve; Kapëset e kollareve;
Kryqet si stoli; Kryqet prej metalesh të çmuara, përveç xhevahireve; Punimet e artit të
metaleve të çmuara; Rruaza për të bërë bizhuteri; Monedha bakri; Lidhëset e dorashkave;
Medalje; Medaljone [stoli]; Misbaha [tespihe] Monedha; Vathë; Perlat e bëra nga ambroidi
[amberi i shtypur]; Perla [stoli]; Kutitë e prezantimit për orët; Kuti prezantimi për bizhuteri;
Unaza [stoli, bizhuteri (Am.)]; Metalet e çmuara, të papërpunuara ose gjysmë të
përpunuara; Tespihe; Unaza çelësash [unaza të ndara me xhingël dhe dekorative]; Bizhuteri
ne formë hajmalie;Kapëse zbukuruese; Mbajtëse bizhuterish; Kuti bizhuterish; Xhevahire
të kapelës; Xhevahire këpucësh; Bizhuteri; Fije argjendi [stoli]; Orë diellore; Argjendi i
pastruar [tela argjendi]; Unaza të ndarë prej metali të çmuar për çelësa; Statujat nga metale
të çmuara; Kohë matëse; Bizhuteri transparente [bizhuteri kostumesh (Am.)]; Orë dore;
Orë muri; Rripa të orës; Varëse në formë lavjerrësi [Për ora]; Zinxhirë për orën; Argjend, i
papastër ose i përpunuar; Kapëse për bizhuteri; Orë alarmi; Instrumentet kohore.
16 Mbajtës të parave; Libra; Makineritë e zyrës; Dekorimi dhe materialet e artit dhe
mediat; Pajisjet e printimit dhe libërlidhjes; Mjete për printim; në veçanti revista të
konsumatorëve dhe futjeve të reklamave; Materialet filtruese të letrës; Albumet e
fotografive dhe albumet e koleksionistëve; Ngjitëse për qëllime zyre ose shtëpiake; Mjetet e
korrigjimit dhe fshirjes; Artet; veprat artizanale dhe pajisjet e modelimit; Vepra arti dhe
figurinat e letrës dhe kartonit si dhe modelet e arkitektëve; Mjete edukative; Letër dhe
karton; Letër Industriale dhe karton; Artikuj shkrimi dhe aksesorë për qëllime arsimore;
Mjetet e shkrimit dhe vulosjes; Çanta dhe artikuj për paketimin, mbështjelljen dhe ruajtjen
e letrës kartonit ose plastikës; Qese të mbeturinave prej letre ose plastike; Letra të lagura
per heqjen e make-up-it; Rub down transfero (Transferimi i ngjitëseve me transferim);
Pllakat e adresave për makineritë e adresimit; Vulat e adresave; Makineritë e adresimit;
Dosje për letra; Dosje të dokumenteve [shkrimi]; Fletore me ngjitëse; Kalendarë; Kartat e
njoftimeve [shkrimi]; Laminatorët e dokumenteve për përdorim zyre; Akuarele; Modele
arkitektonike; Tabela të llogaritjeve; Rrip dore për mbajtjen e instrumenteve të shkrimit;
Atlase; Ngjitëse [shkrimi]; Mbajtësit e parave; Parulla letre; Preparate njomjeje
(Moisteners) për sipërfaqet e ngjyrosura [kërkesat e zyrës]; Materiale për në zyrë (kabinete
për -) [kërkesat e zyrës]; Centro për gotat e birrës; Foto; Mostrat biologjike për përdorim në
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mikroskopi [materialet mësimore]; Projekte; Lapsa; Mbajtësit e lapsave; Plumb për laps;
Blloqe [shkrimi]; Broshura; Top i rëndë xhami që të mos marrë era fletët; Mbajtëse letrash
në tavolinë; Letër shkrimi; Broshura; Mbajtëse të pjesës fundore të librave; Materiale për
zyrë; Kapëse letrash; Fletë me figura të animuara; Kapëse për mbajtësit e distinktivëve me
emra [mjetet e zyrës]; Mbajtëse rrotull për mbajtësit e distinktivëve me emra [mjetet e
zyrës]; Libra të animuar; Mbështjellëse plastike i gjerë, për paketim; Diagrame; Mbajtësit e
dokumenteve [shkrimi]; Fletë me bojë për duplikatorët; Fletë të trasha për printer, jo prej
tekstili; Lloji i shtypjes; Mbështjellës [letër shkrimi]; Makina shkrimi; Mprehësit e lapsit,
Elektrike apo jo-elektrike; Vula me shenja dalluese; Etiketa të letrës ose kartonit; Kuti me
fletë me figura; Letra dekorative; Flamuj të letrës; Dosje [shkrimi]; Shirita me bojë;
Cilindra për bojëzimin e shiritave; Disqe me bojëra uji (Artistët); Kutitë e bojës; Mbajtësit e
bojës; Mbajtësit e stilolapsave; Kapëset e stilolapsave; Kuti për stilolaps; Stilolapsa
[materialet e zyrës]; Fshirëse të stilolapsave; Fletët e kontrollit të lagështisë prej letre ose
plastike për paketimin e produkteve ushqimore; Figurina prej letre maché; Figurina
[statuja] prej letre maché; Letër filtrimi; Mbështjellëse, fasha për gishtat [materialet e
zyrës]; Xhama issing për shkrime apo për qëllime shtëpiake; Mbështjellëse të shisheve prej
letre ose kartoni; Lëngje korrigjuese [materialet e zyrës]; Fletushka; Plastik për
mbështjellje; Fletë prej celuloze së rikuperuar për mbështjellje; Modeli i argjilave (humus
për -) [materialet e artistëve]; Fotografi [të shtypura]; Foto-gdhendje; Stilografë;
Mbështjellëse prej letre ose kartoni; Fletë muzike, partitura në formë të printuar; Kuponët e
shtypur; Mbajtëse për klasifikimin dhe numërimin e parave; Harta gjeografike; Piktura
[foto], me kornizë ose pa kornizë; Libra me këngë; Globe; Karta përshëndetëse; Prezantime
grafike; Printime grafike; Riprodhime grafike; Gdhendja e pllakave; Gdhendje; Gjilpëra për
gdhendje; Pasta dhe ngjitëse të tjera për zyrë ose për qëllime shtëpiake; Llastiqe për zyra;
Ngjitëse e trashë[zyrë]; Ngjitëse për qëllime shkrimi; Mbajtësit e distinktivëve të emrit
[materialet e zyrës]; Mbajtëse për stilolapsa dhe lapsa; Manualet [të dorës]; Pajisjet e
etiketimit të dorës; Mbështetëse dore për piktorët; Kapëset e fletëve [materialet e zyrës];
Hektografe; Seksione histologjike për qëllime të mësimdhënies; Letër prej pjesëve të vogla
të drurit; Dërrasë prej pjesëve të vogla të drurit [zyrë]; Zarfet [letër shkrimi]; Kutitë e
kapakëve të kartonit; Filtra (Kafe letre -); Kalendarë; Centro të vogla prej letre; Kartat për
radhitjen e dokumenteve; Karta; Etiketat për kartat e indeksit; Cilindra prej kartoni;
Katalogë; Ngjitëse për zyra ose për qëllime shtëpiake; Fotografi montimi (Aparat për -);
Ngjitëse dhe ngjitëse të tjera për shkrimi ose për qëllime shtëpiake; Ngjitëse për zyra ose
për qëllime shtëpiake; Shpërndarësit (shiritat ngjitës -) [materialet e zyrës]; Kapëse të
fletëve; Qese për gatim me mikrovalë; Letër karboni; Letër kopjimi; Korrektor [materialet e
zyrës]; Bojë korrigjuese [heliografi]; Shkumës për litografi; Mbajtësit e shkumësave;
Kapakë për stilolapsa me kapakë; Vizore franceze, që përdoret për vizatimin e vijave të
lakuara; Grykashkë prej letre; Grykashkë me mëngë, prej letre; Materiale mësimore dhe me
instruksione (përveç aparatit); Të tjera për zyra ose për qëllime shtëpiake; Markera për
librat; Letër ndriçuese; Letra çeliku; Punime litografike të artit; Përforues të zyrës;
Përforues të zyrës; Kartat e shpuara, shtypura për makinerinë Jacquard; Letra absorbuese;
Lidhës për blloqe; Letër paketuese me flluska (plastike -) për ambalazhimin ose paketimin;
Penelat e piktorëve; Telajo për pikturë; Tavalloz për piktorë; Furça për bojaxhi; Penela;
Kavaletat e piktorëve; Shkumësa markues; Stilolapsa markues; Krehra gdhendës; Fleta me
figura; Mbajtësit e plumbit të lapsit; Paste për modele; Materialet e modelimit; Argjil për
modelim; Dyllë për modelim, jo për qëllime dentare; Kartolina përshëndetëse muzikore;
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Shtypësit e kartës së kreditit, jo-elektrike; Treguesit e skemave [chart pointers], jo
elektronike; Blloqe shënimi; Kapëse letrash; Aparatura numerike; Oleografe; Dosje
[materiale për zyrë]; Pantografe [mjete vizatimi]; Letër; Letër Xuan për piktura dhe
kaligrafi kineze; Letër për makineritë regjistruese; Materiale zyre; Shirit prej letre; Fleta
[zyrë]; Peshqirë për fytyrën prej letre; Peshqirë për duart prej letre; Letra mâché;
Mbështjellëse prej letre për vazot e luleve; Hapësit e zarfeve; Fjongo prej letre; Prerësit e
fletëve [zyrë]; Peceta tavoline prej letre; Shami prej letre, Trasta; Mbështjellësit ngjyrë gri
të librave; Mbulesat e sirtarëve prej letre, të parfumuara ose jo; Pastel; Gjurmim modeli;
Pëlhurë gjurmuese për krijimin e formave në copë; Letër gjurmuese; Letër pergamene;
Vula [stampa]; Postera; Tabela reklamuese prej letre ose kartoni; Qese plastike për
jashtëqitjet e kafshëve; Centro prej letre; Materiale paketuese prej letre ose kartoni;
Portrete; Kartolina; Broshura [Prospectuses]; Produkte fshirëse; Goma, fshirëse për zyra;
Fshirëse metalike [shields]; Gdhendëse; Libra me përmbledhje financiare; Mbështjellëse
për pasaportë; Letër orizi; Dërrasa për vizatim; Gjilpëra për qëllime shkrimi dhe vizatimi;
Stilolapsa për vizatim; Gjilpëra me kokë për në mur; Vizore ne formë T-je për vizatim;
Buletine; Indekse; Kuti kremi prej letre; Letra jo vetëm për lojë; Shtresa absorbuese prej
letre ose plastike për paketimin e ushqimit; Letra me figura; Kuti prej kartoni ose letre;
Portofol për çeqe; Lapsa prej gurit të butë; Gurë të butë për shkrim; Tabela shënjuese prej
letre ose kartoni; Vula për letra; Shkumësa të rrobaqepësve; Zarfe me figura; Modele
qepjesh për rroba; Penë; Mbajtëse boje; Instrumente shkrimi; Libra për shkrim ose vizatim;
Shkumës për shkrim; Kuti shkrimi [zyrë], Materiale shkrimi; Furça shkrimi; Centro
tavoline; Botime të printuara; Mjete shkollore; Pjata me figura; Kapëset që mbajnë faqet e
librit të ndara; Ngjitëse letër për zyrë ose qëllime shtëpiake; Korniza për kompozime,
piktura [printim]; Rafte; Dyllë për vulosje; Makineri vulosjeje për zyra; Kompozime për
vulosje për qëllime zyre; Ngjitëse për vulosje të zarfeve;Vula; Letër argjendi; Shkumësa në
formën e llakut; Mbajtëse fotografish; Stilolapsa prej çeliku; Ngjitëse me përbërje
niseshteje për zyra ose qëllime shtëpiake; Vula; Mbajtëse të vulave; Kuti të vulave; Kuti me
bojë; Mbajtëse të vulave; Gdhendje; Dizajne të qëndisura; Bojë; Shishe boje; Kuti boje;
Mbulesa tavoline prej letre; Mësallë prej letre; Takëm tavoline prej letre; Letër higjienike;
Sete printimi, portative [zyrë]; Transparentë për printimin e fotografive [zyrë]; Bojë
indiane; Makineri për vulosjen e zarfeve, për zyra; Centro prej letre; Trasta [zarfe, çanta]
prej letre ose plastike, për paketim; Materiale paketimi me përbërje niseshteje; Letër
ambalazhimi; Aparate dhe makineri Mimeografe; Vizore katrore për vizatim; Aparat për
errësimin e fotos; Shtresa viskoze për ambalazhim; Letra me dyll; Dërrasa të zeza; Letër
zbukuruese [Washi]; Materiale vizatimi; Blloqe skicimi; Sete për vizatim; instrumente për
vizatim; Lapsa prej qymyr druri; Vizore në formë trekëndore për vizatim; Katrorë për
vizatim; Orare të printuara; Revista; Gazeta; Makineri për copëtimin e letrës për përdorim
zyre; Kapëset e fletëve; Numra; Etiketë puroje; Kompase për vizatim; Kuti për ruajtjen e të
dhënave të biznesit dhe personale; Libra me adresa; Pllaka me adresat; Mprehës për lapsa
kozmetikë.
17 Artikuj dhe materiale izoluese termike; Artikuj dhe materiale për hidroizolim dhe
kundra lagështisë; Artikuj dhe materiale izoluese akustike; Vulosjet, ngjitësit dhe
mbushësit; Polimer elastik (Elastomer); Artikuj dhe materiale parandaluese dhe rezistente
ndaj zjarrit; Role ngjitëse, shirita, breza dhe ambalazhues; Artikuj dhe materialet të izolimit
dhe pengesave; Materialet e restaurimit dhe riparimit të gomave; Materialet absorbuese dhe
paketuese, amortizuesit e dridhjeve; Aranzhimet e luleve (Mbështetje me shkumë për -),
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[produkte gjysmë të gatshme]; Paketimet e përbashkëta; Shirita ngjitës; Kompozime izolimi
nga ambienti i jashtëm (Weatherstripping); Materialet izoluese; Unaza bllokuese ; Shiritat
ngjitës kundra thatësirës; Fije elastike, jo për përdorim në tekstile; Bllokuese e dritareve
prej gome; Izolimi i ndërtesave nga lagështia (Substancat për -); Materiale izoluese
refraktare; Materiale filtruese prej shkumës plastik gjysmë të përpunuar; Mbështjellëse e
celulozës së rigjeneruar, përveç atyre për paketim; Bllokues për nyje; Zorrë të ujit për
kopshtin; Mbulesa anti-dritë për dritare [Mbulesa të lyer]; Kapak gome për kavanoza; Fije
prej gome, jo për përdorim në tekstile; Sahate prej gome; Materiale gome; Absorbues
cilindrik prej gome; Unaza prej gome; Litarët e gomës; Tapa gome; Izolatorë; Izolatorët për
rrjetet elektrike; Bojëra izoluese; Ngjitëse izoluese; Shtresa izolues; Llak izolues; Pëlhura
izoluese; Izolimi (Fletë metalike për -); Doreza izoluese; Materiale izoluese; Vajra izolues;
Letër izoluese; Stuko; Shirita ngjitëse, përveç zyrës dhe jo për qëllime mjekësore ose
shtëpiake; Mbështjellëse plastike, jo për ambalazhim; Fijet e materialeve plastike, jo për
përdorim të tekstilit; Tubat të kanavacës; Materiale paketuese prej gome ose plastike;
Materiale izoluese kundër zhurmave; Tuba prej materialit të tekstilit; Tubat fleksibël, jo
prej metali; Ngjitëse letër, përveç zyrës dhe jo për qëllime mjekësore ose shtëpiake;
Plastika gjysmë të përpunuara; Rrëshirë sintetike [produkte gjysmë të gatshme]; Rrëshirë
akrilike [produkte gjysmë të gatshme];Bllokueset e dyerve prej gome; Lavatrice prej gome
ose fibra të vullkanizuara [fibra]; Trasta [zarfe, çanta] prej gome, për paketim; Çarçafë
viskoze, përveçse për paketim; Materialet jo-përçuese për mbajtjen e nxehtësisë; Paketimet
e papërshkueshme nga uji; Mbulesa.
18 Valixhe, çanta, portofola dhe mbajtëse të tjera; Çadra dhe Çadra dielli; Bastunë; Çanta
drejtkëndore; Mbajtëse kanguri për fëmijët; Mbajtëse të lidhshme për fëmijët; Çanta për
plazh; Veshje për kafshë; Shkop për alpinistët; Portofola; Çanta për kampist; Mjete per
femije; Shtresa për kafshë; Çanta drejtkëndore attaché; Kuti prej lëkure; Çanta në formë
rrjete për pazar; Çanta për Pazar; Çanta me rrota për pazar; Etiketa prej lëkure; Mbulesa,
prej lëkure për susta; Skelet për çadra dhe çadra të diellit; Trasta ne formë katrore; Bastunë;
Çanta dore; Etiketa për valixhe; Veshje për kafshë; Qafore për kafshë; Valixhe; Doreza për
valixhe; Çanta dore; Doreza për çanta; Çanta për kapele pre lëkure; Çanta (Lojëra-)
[aksesorë për gjueti]; Kuti për letra lojërash; Kuti prej lëkure; Kuti prej fibrash të
vullkanizuara; Çanta për mbajtjen e kostumeve për udhëtim; Valixhe dore; Valixhe me
rrota; Kompresor për amortizimin e goditjeve, e përshtatur për valixhe; Valixhe metalike;
Mbajtëse kartash krediti [Portofola]; Lidhëse, për të lidhur fëmijët; Fije lëkure; Rripa
(Lëkurë-); Imitime të lëkurës; Lidhëse lëkure prej qentë; Lëkurë artificiale; Rripa lëkure;
lidhëse këpucësh (Lëkurë-); Çanta veglash, bosh; Maska për qentë; Pjesë lëkure për
mobilie; Mbulesa prej lëkure për mobilie; Pëlhurë prej pambuku [imitim i lëkurës]; Valixhe
me motor; Valixhe me muzikë; Çanta [Japoneze për në shkollë]; Çadra; Doreza për çadra;
Portbagazhe për udhëtim; Sete për udhëtim [veshje prej lëkure]; Çanta për udhëtim; Çanta
shpine; Doreza për çanta; Lidhëse për patina; Mbajtëse çelësash;Çanta shpine; Mbulesat e
çadrave; Lidhëse, rrip lëkure për kraharorin; Paterica në formë tavoline; Çadra dielli; Çanta
sporti; Doreza bastuni; Blloqe për konferenca; Çanta të thjeshta praktike; Tefillin [një kuti
të vogël prej lëkure që përmban tekstet hebraike]; Doreza për mbajtjen e qeseve; Trasta
[zarfe, çanta] prej lëkure për paketim; Kuti për kartat e biznesit; Bastunë.
20 Vida, jometalike; Fiksuesit e kabllove, lidhësve dhe mbajtësit e kabllove, jometalike;
Fiksuesit e tubave, lidhësve dhe mbajtësve, jo-metalikë; Kuti, dhe kapakët dhe mbajtësit e
tyre, jometalike; Kapakë për enë, jometalike; Strehim dhe shtretër për kafshë; Kuti postare,
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jo etalike; Ekrane dhe stenda, jometalike; Arka, dhe mbajtëse arkash, jometalike; Varëse
rrobash, Mbajtëse rrobash [mobilie]; dhe varëse muri; Kosha jometalike; Shkallë dhe
shkallët e lëvizshëm, jometalike; Mobilie dhe orendi; Korniza; Manekinë të rrobaqepësve;
Dryna dhe çelësa, jometalikë; Pasqyra,(xham me argjend); Statuja, figurina, vepra të artit,
dhe ornamente dhe zbukurime të bëra nga materiale të tilla si druri, dylli, suva, ose plastika,
të përfshira në klasë; Fuçi jometalike; Doreza për dyer, porta dhe dritare, jometalike;
Valvula, jometalike; Djep për foshnjat; Shtretër; Ballat e krevatit; Mbulesa, përveç lirit;
Koshere bletësh; Korniza fotografish; Vazo lulesh; Kontejnerë metalikë, jo prej metali;
Kuti postare, jo prej metali ose murateri; Kuti me dru ose të plastik; Mbajtëse libras,
[mobilie]; Rafte librash; Rafte të bibliotekave; Mbajtëse furçash; Buste prej drurit, dylli,
suva ose plastik; Dyshekë për kampim; Kolltukë; Kontejnerë, jo prej metali, [magazinim,
transport]; Dekore prej plastike për produktet ushqimore; Kunja, jo prej metali; Upa, jo prej
metali; Ulëse dushi; Sirtarë për kabinete dokumentesh [mobilie]; Etiketa plastike; Rafte
mobiliesh; Brava, jo prej metali, për automjete; Dërrasë fuçie; Fuçi jometalike; Fuçi të
vogla, jo prej metali; Çezma, jo prej metali, për kazanë; Pajisje të dritareve jo metalike;
Bllokuese të dritareve, jo prej metali ose prej gome; Lidhëse, jo prej metali, për dritare;
Bulonat e montimit (jometalike); Punime arti prej druri, dylli, suva ose plastik; Shporta për
peshkim; Shtiza flamuri, jo prej metali; Tapa shishesh jometalike; Mbajtëse shishesh; Tapa
druri për shishe; Shishe prej druri; Kapakë druri, jo prej metali; Varëse jo prej metali;
Dërrasë mishi [tavolina]; Mobilie ndarëse qe qëndrojnë në këmbë; Mbajtëse arkash me
rrota jo prej metali; Varëse muri jo prej metali; Varëse perdesh; Mbajtëse perdesh, jo prej
materiali tekstil; Unaza të perdeve; Kashtë e përpunuar; Krehër dylli për koshere bletësh;
Rafte pjatash; Rafte armësh; Kosha për transportin e sendeve; Varëse për banjë, jo prej
metali; Pasqyra dore [pasqyra tualeti]; Varëse çantash, jo prej metali; Mbajtëse peshqirësh,
të fiksuar, jo prej metali; Dollap për peshqirët; Arka; Numra shtëpish, jo prej metali, jondriçuese; Brirë të drerit; Stola; Shirita prej druri; Role prej druri për fill, mëndafsh,
spango; Hojë; Brirë, të punuar ose gjysmë të punuar; Mbulesa (veshje-); Mbajtëse
kapelash; Kafaze për kafshët shtëpiake; Byzylykë identifikues, jo prej metali; Etiketa
jometalike për qentë; Blindues të brendshëm, tekstil për dritaret; Dyshekë gjumi me ajër;
Kapëse metali; Rrjeta rreth oxhakut; Bidonë plastikë, jo prej metali; Pjesë anësore për
mobiliet; Tavolina me rrota për kompjuter, [mobilie]; Kabinete për ruajtjen e dosjeve;
Sëndukë, jo prej metali; Tavolina për fëmijë; Rrethore; Jastëkë; Varëse për rrobat; Varëse
për në mur, jo prej metali; Manekinë të rrobaqepësve; Portmanto; Doreza dyersh, jo prej
metali; Komo; Tavolina për në hyrje; Jastëkë; Jastëkë cilindrikë; Jastëkë për fëmijë; Koka
të sediljes; Jastëkë për suportin e kokës së fëmijëve; Koral; Fije thupre; Tapa druri për
shishe; Dërrasa për gricje për macet; Kryqe prej druri, dylli, suva, plastic, perveç
bizhuterive; Punime arti prej druri,dylli, suva ose plastik; Kosh ku luajnë fëmijët; Kuti
veglash, jo prej metali, bosh; Sëndukë veglash, jo prej metali, bosh; Pupitër; Shtrate për
kafshët; Dyshekë me ajër, jo për qëllime mjekësore; Jastëkë divanësh me ajër, jo për
qëllime mjekësore; Jastëkë me ajër, jo për qëllime mjekësore; Dyshekë me ajër, jo për
qëllime mjekësore; Qilima për të lozur fëmijët; Mobilie; Zbukurime mobiliesh; Djepe të
vogla; Guaska; Kuti si fole për kafshët shtëpiake; Freskuese për përdorim vetjak, joelektrike; Vida fiksuese, jo prej metali; Kuti si fole; Kuti për nxjerrjen jashtë të qeseve, me
mbetje të qenve, jo prej metali; Perde; Kontejnerë për kullimin e vajit; Perde me rruaza për
dekorim; Tabela njoftuese prej druri ose plastike; Strukture në formë kornize anash murit;
Lidhëset e perdeve; Pjesë druri për kosheret e bletëve; Grepa për peshkim; Punime kashte;
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Tavolina për makinat llogaritëse; Rafte; Shula, jo prej metali; Nyje, jo prej metali; Rafte për
ekspozim; Stola; Karrige portative; Tabela treguese prej druri ose plastike; Mbajtëse
çadrash; Shporta të thurura [materiale thurjeje]; Rrotulla jo mekanike, jo mekanike, për
zorra fleksible; Gjepa, jo prej metali, jo mekanike, për zorra fleksible; Brava, përveçse
elektrike, jo prej metali; Çelësa plastikë; Tavolinë për organizimin e bizhuterive; Tabela për
varjen e çelësave; Mbajtëse kostumesh; Bufe; Vida, jo prej metali; Vida fiksuese, jo prej
metali; Vidha, jo prej metali, për shishe; Sergjen për makinat e shkrimit; Tavolina për
shkrim; Tavolina mësimi; Dollapët metalikë për shkolla; Mobilie për shkolla; Shtresa për
veshje [gardërobë]; Kontejnerë pluskues, jo prej metali; Tavolina me rrote; Karrige metali;
Pasqyra (xham argjendi) Pllaka xhami; Sëndukë për lodra; Shkallë prej druri ose plastike;
Çento ngjitëse, të lëvizshme, për lavamanin; Shkopinj mbajtës, jo prej metali, për bimë ose
pemë; Bazament për vazot e luleve; Shtylla, jo prej metali; Statuja prej druri, dylli, suva ose
plastik; Shkallë, jo prej metali; Tavolina ku qëndron në këmbë; Korniza të qëndisura;
Bllokues dyersh, jo prej xhami, metali ose kauçuku; Mbrojtëse anësore për djepin, përveç
lirit të shtratit; Vijë ndarëse me kashtë; Thurje me kashtë; Dyshek (Kashte -); Karrige;
Portmanto; Tabaka, jo prej metali; Shporta për bukën e pjekësve; Qilima për shkallët;
Tavolina; Shporta për balancimin e peshës, të lidhura me një shkop që mbështetet në
shpatulla [zgjedhë]; Shkallë të ulëta, jo prej metali; Reze dyersh, jo prej metali; Bulona
jometalike dyersh; Bllokuesit e dyerve, jo prej metali ose kauçuku; Doreza dyersh, jo prej
metali; Zile dyersh, jo prej metali, jo-elektrike; Çok dyersh, jo prej metali; Lloz, dry, jo prej
metali; Mekanizëm për hapjen e dyerve, jo prej metali; Enë për paketim prej plastike;
Kapëse plastike për mbylljen e trastave; Tapa mbyllëse, jo prej metali; Xham (argjendi-)
[pasqyra]; Rafte për ekspozim; Shtëpi zogjsh; Unazat e perdeve; Mekanizma rrotulluese për
grilat; Shina suporti për perde; Druri i perdes; Shtrate të vegjël për ndërrimin e fëmijëve;
Dyshekë për ndërrimin e fëmijëve; Djepe; Tingëlluesit e erës ; Reze dyersh, jo prej metali,
për mobilie; Tavolina të planimetrive; Rafte revistash; Rafte gazetash; Grepa, jo prej
metali; Kabinete druri.
21 Artikuj pastrimi dentar; Furça dhe artikuj të tjerë për pastrim, materialet e furçave;
Pajisjet për kontrollin dhe zhdukjen e parazitëve; Sende për tavolinat pajisje për gatim dhe
enë; Enë qelqi, enët e pijeve dhe artikuj për bare; Artikuj për kujdesin e veshjeve dhe të
këpucëve; Enë kozmetike, tualeti, dhe artikuj banje; Aparat për aromën e ajrit; Kosh
plehrash; Artikuj pastrimi; Kasat e monedhave (Piggy banks); Statuja, figurina, pllaka dhe
vepra të artit, të bëra nga materiale të tilla si porcelani, terakota ose qelqi, të përfshira në
klasë; Xhama të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, jo të specifikuara për përdorim;
Kapakë akuariumi; Kosh plehrash; Pajisje për heqjen e grimit; Kuti me aerosol, jo për
qëllime mjekësore; Komo për qëllime shtëpiake; Pishina që fryhen për foshnjat; Furçat e
vetullave; Hinka; Dorashka për larje makine; Dorashka për pjekje; Gota; Lavamanë [enët];
Gota qelqi të pikturuara; Pajisjet e spërkatjes; Fshesa; Shkop fshese; Kriklla birre;
Mbajtësit e luleve dhe bimëve [rregullimi i luleve]; Spërkatës për ujitje të luleve dhe
bimëve; Korniza dritaresh; Vazo lulesh; Copë për larjen e dyshemeve; Furçat për pastrim;
Kuti për ëmbëlsira; Furça (me përjashtim të penelave); Pipeta; Tiganë; Sapllakë; Kunjat e
metalit (Gatim -); Dërrasa e bukës; Kazanët e bukës; Shporta për bukë për qëllime
shtëpiake; Tavolina për hekurosje; Bazamenti i hekurit; Furça; Llamba qelqi; Kokat e
furçave elektrike të dhëmbëve; Mallrat të lidhura me furçat; Buste prej porcelani, qeramike,
enë prej argjile, terakota ose qelqi; Enët e gjalpit; Kapakë për mbulimin e gjellës; Lëkura të
dhisë të egër për pastrim; Stolitë kineze; Mbyllje për kapakët e tenxhereve; Aparat
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deodorant për përdorim personal; Gota për vezët; Kova; Kavanoza; (Qelqi -); [carboys];
Kova me akull; Kupa me akullore; Kapëset e akullit; Furça (elektrike), me përjashtim të
pjesëve të pajisjeve; Tërheqja dhe vrasja e insekteve (Pajisjet elektrike për -); Krehër
(elektrik); Heqësit e pushit, elektrike apo jo-elektrike; Hapëse për tapat e shisheve, elektrike
dhe jo-elektrike; Hapëse shishesh, elektrike dhe jo-elektrike; Furça dhëmbësh, elektrike;
Pajisje e vendosur në prizë me ilaç kundër mushkonjave; Xham i emaluar, jo për ndërtim;
Takëm tryeze; Takëm për vaj; Shkopinj për të ngrënë; Çark minjsh; Tava kulluese;
Figurina porcelain, qeramike, argjile, terakote ose qelqi; Termusë; Shishe; Kurthe për
mizat; Mizakapëse; Kube me akull; Enë kuzhine; Legena me ujë për kafshët; Doreza për
kopshtarinë; Enë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë; Enë perimesh; Kuti me erëza; Kanoçe
për ujitje; Lugët e gatimit [enë gatimi]; Përçues elektrikë gjobë me pjesë xhami; Xham, i
papunuar ose gjysmë i punuar, përveç xhamave për ndërtim; Shishe qelqi; Pagure qelqi
[enë];Kutitë e qelqit; Gota [enët]; Tasat e qelqit; Mozaikët e qelqit, jo për ndërtim; Qelq
pluhur për dekorim; Lesh xhami, përveç izolimit; Dorashkat e furrës; Soba portative [enë
gatimi]; Mbështetëse paralele [Gridiron supports]; Krehra e flokëve (me dhëmbëza të
mëdha); Pompë për zhbllokimin e lavamanëve; Makineri për prodhimin e makaronave, me
dorë; Mjetet e pastrimit, me dorë; Bularësit e kafesë, me dorë; Bluarës të piperit, me dorë;
Bluarës për qëllime shtëpiake, me dorë; Kapëse për zgjatjen e dorezave; Mjete shtëpiake;
Doreza për qëllime shtëpiake; Sfungjerë gërryes për pastrimin e lëkurës; Varëse
pantallonash; Kurthe insektesh; Enë e izoluar nga nxehtësia; Pagure izolues; Enë për pije të
izoluara nga nxehtësia; Enë të izoluara termikisht për ushqim; Tabaka; Shërbyese të kafesë
[takëm]; Furçat për pastrimin e enëve, me bisht të gjatë; Krëhëra; Kutitë e krëhërëve; Kanë;
Dekanter vere; Etiketat për dekanterët; Mbulesa të djathit; Tiganë; Kavanoza për biskota;
Qeramikë për qëllime shtëpiake; Fikës qirinjsh; Kavanozat e qirinjve [mbajtësit]; Unaza
qirinjsh; Kallëm për zgjatje për veshje; Qëruese (hudhër -); [enë kuzhine]; Çengel për
mbërthimin e kopsave (Buttonhooks); Enë gatimi [molds]; Sete m tenxhere gatimi; Kazanë
gatimi; Çanta të për gatim, përveç atyre për mikrovalëve; Tenxhere gatimi; Enë gatimi, jo
elektrike; Kosha për qëllime shtëpiake; Damixhanë; Furça kozmetike; Mjete kozmetike;
Spatulet kozmetike; Hekura për kollare; Kristale [qelqe]; Enë me forma të ndryshme për
kek; Enë kuzhine; Mjete kuzhine; Furçat për lyerje; Pakotë ftohta për freskimin ushqim dhe
pije; Çanta izotermike; Shishe frigoriferike; Punime të artit prej porcelani, qeramike,
argjile, terakota ose qelqi; Vezë fole, artificiale; Ngjitëse për enët; Shandanë; Sete me liker;
Kulluese për përdorim shtëpiak; Majolikë; Mbulesa, jo prej letre, për vazot e luleve;
Mbajtëse thikash për tryezë; Përzierës pijesh; Leckë pluhurash për mobiliet; Lecka; Thuk,
për përdorim kuzhine; Aparat uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit; Enë qeramike të
thella; Furçatë thonjve; Bazmante për gota, jo prej letre ose tekstili; Centro tavoline, jo prej
letre ose tekstili; Centro, jo prej letre ose tekstili; Aparat për marrjen e pluhurit, jo elektrike;
Ngrohës për biberonat, jo elektrike; Enë avulli të ushqimit, jo elektrike; Enë të ngrohta, jo
të nxehura elektrikisht; Ndarësit e vezëve, jo elektrike, për qëllime shtëpiake; Tiganë të
thellë, jo elektrike; Shtypës frutash, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Filtra kafeje, jo
elektrike; Ibrik kafeje, jo-elektrike; Filtruese të kafesë, jo elektrike; Përzierëse [Blenders],
jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Grirëse për kuzhina, jo-elektrike; Lustrim dylli (Aparat
për -), jo-elektrike; Aparat dhe makina lustruese, për qëllime shtëpiake, jo-elektrike;
Rrahëse, jo-elektrike; Piskatore, jo-elektrike, për qëllime shtëpiake; Autoklava, jo-elektrike,
për gatim; Pajisje për lustrim dylli, jo-elektrike, për këpucë; Shtypëse petullash, jo-elektrike
[enë kuzhine]; Kutitë ftohëse, jo-elektrike; Shtypëse pitesh, jo-elektrike; Ibrik, jo-elektrik;
672

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

Makineri shtypëse për përdorim kuzhine, jo-elektrike; Gota me fruta; Çarës arrash; Doreza
për furrë; XHam ngjyre qumështi; Gota prej letre ose plastike; Kuti me peshqirë dore;
Kosha për letra; Pjata prej letre; Avullues parfumi; Enë me erëza; Furça; Shporta për piknik
duke përshirë edhe enët; Pjata për të parandaluar derdhjen e qumështit; Prerëset e
biskotave; Zbardhuese dorezash; Lustrim i lëkurës; Materiale lustruese për letra dhe gur;
Materiale për lustrim; Sete porcelani; Kuti për ushqim; Kompakte pluhuri kozmetike; Pufe
pudre; Kova lecke; Copa për pastrim; Impiante uji; Furça rroje; Mbajtëse për furçat rroje;
Çarqe minjsh; Ndezës parfumesh; Absorbuesit e tymit për qëllime shtëpiake; Grirëse për
kuzhinë; Lecka për pastrim; Lugë përzierëse; Përzierësit e cocktail-eve; Tasat për sallatë;
Pinceta kuzhine për sallatë; Mbajtësit e kripës; Furça për pastrimin e rezervuarëve dhe
enëve; Pllaka lavamani; Kaci për qëllime shtëpiake; Tela për enët; Tela Gërryese për enët;
Bazamente për porcelan ose qelq; Sfungjer make-up-i; Dërrasa si bazament për të prerë për
kuzhinë; Garuzhde për të shërbyer verë; Lugë këpucësh; Furça për çizme; Kallëp për
këpucë; Mbulesa për enët; Enë, Centro [mjete për tavolinë]; Sfungjerë për qëllime
shtëpiake; Mbajtëse sfungjerësh; Tiganë (Argjile-); Kuti sapunesh; Pjatapër sapun;
Mbajtëse sapuni të lëngshëm; Kulluese [Mjete shtëpiake]; Rafte [lazy susans]; Garuzhde
për të shërbyer; Mbajtëse pecetash tavoline; Unaza për të lidhur pecetat; Kullonjëse orizi
[enë kuzhine]; Shishe uji të gazuar, me tub; Furça për dyllin e skive; Kasat e lekëve;
Lopatëz për përdorim kuzhinë; Enë për bërjen e akullit dhe pijeve me akull; Mbajtësit e
menyve; Tubeti për dekorim [pako me pastë]; Tubete për dekorimin e kekut; Çyçë për
zorrën e ujit; Furça për larjen e enëve; Sapunë çeliku për pastrim; Mbajtëse vaske portative
për fëmijë; Varëse dhe unaza peshqirësh; Statuja porcelan, qeramike, argjile, terakote ose
qelqi; Lecka për pluhur; Fshesa me pendë; Enë argjile; Mbajtëse për t’i hequr dikujt çizmen
kollaj nga këmba; Kallëp për zgjatjen e çizmeve; Pëlhura (Kova të endura -); Tapa për enë
qelqi; Thërrmuese për përdorim kuzhine; Kuti mbeturinash për kafshët; Gërryese
[Currycombs]; Tasa supe; Tabaka për qëllime shtëpiake; Ornamente për mbajtjen e frutave
ose luleve [Epergnes]; Enë për tavolinë, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve; Pjata; Pagure;
Filxhan çaji; Mbajtëse e pakove të çajit; Enë mbajtëse për çajin; Ibrik çaji; Enë mbajtëse
çaji me zbukurime; Enë çaji; Kulluese çaji; Prerësit e ëmbëlsirave; Okllai; Pjata; Fshesa për
tapete; Sheshues tapeti; Furça (Kafshë-); Krehra për kafshë; Tabaka për thërrime; Mjete
tualeti; Furça tualeti; Çanta tualet; Mbajtëse të letrës së tualetit; Kuti të letrës së tualetit;
Sfungjerë tualeti; Kapakë tenxheresh; Tenxhere; Qeramikë; Doreza furre; Copë për
mbajtjen anësore të tenxheres; Lugë akulloreje; Vaska për bebe, portative; Pagure uji;
Kafaze për kafshë shtëpiake; Hinka; Shishe alkooli; Qelqurina për pije; Enë për pije; Pipëza
për të pirë; Pipa për të pirë; Krikëll; Govatë për ushqyerjen e kafshëve; Mbulesa për
tavolinë hekurosje, me formë; Pjata filxhanash; Vazo; Banjat e zogjve; Kafaze zogjsh;
Unaza për zogjtë; Govatë për të larë; Kapëse rrobash; Rafte për tharjen e rrobave; Rafte për
tharje në lavanderi; Govatë; Pjata; Dekanter vere; Pipeta [ëine-tasters]; Kuba akulli të
ripërdorshëm; Krëhër për qerpikët; Kova leckash; Copë e leshtë për pastrim; Furçë
dhëmbësh; Fill për qëllime dentare; Kunja dhëmbësh; Kuti kunja dhëmbësh; Ndarëse prej
sungjeri për gishtërinjtë e këmbës për përdorim pedikyr; Akuariume; Enë qelqi me lule
[Terrariums] [kultivim lulesh]; Enë qelqi për mbajtjen e kafshëve reptile [Vivarium]; Tasë
sheqeri; Pinceta për sheqer.
22 Materiale të mbushura me pambuk; Litarë për tërheqjen e makinës; litarë për varjen e
pikturave; Lidhëse, jo prej metali; Shirit për ambalazhim, ose lidhje, jo prej metali; Fije, jo
prej metali, për ambalazhim ose lidhje; Libër; Spango; Spango për paketim; Mbulesë
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mëndafshi; Rrjeta për ushqyerjen e kafshëve; Lidhëse dore; Shtrat që varet; Litarë fleksibël
me doreza mbajtëse, jo prej metali; Jutë; Kabllo, jo prej metali; Kapok; Rripa, jo prej
metali, për ngarkesa; Tendë prej tekstili; Çanta për larjen e rrobave; Rrjeta; Spango për
rrjeta; Rrjetë e thurur; Spango prej letre; Dyllë; Pëlhurë e gomuar; Raffia; Pajime, jo prej
metali, për ngarkesa; Litarë i trashë; Litarë; Mbulesa kundra pluhurit; Leshi punuar; Shkallë
prej litari; Litarë, jo prej metali; Çanta [zarf, çanta dore] prej tekstili, për paketim; Litarë
për paketim; Pëlhurë Brattice [Brattice cloth]; Tenda.
23 Lesh dhe fije; Topa prej pambuku; Lesh pambuku; Lesh i përpunuar chenille; Fije
elastike dhe lesh për përdorim tekstili; Lesh; fije xham fibër për përdorim tekstil; Fije
kauçuku për përdorim tekstili; Fije hempi; Fije të bëra nga perimet dhe leshi; Fije të arrës së
kokosit dhe lesh; Fibër celuloze e përpunuar dhe lesh; Fije të materialeve plastike për
përdorim tekstil; Fije liri; Fije për qepje; Fije mëndafshi; Fije për qëndisje; Fije për qepje;
Copë mëndafshi; Lesh i përpunuar mirë; Fije të leshit; Lesh për thurje; Lesh angora; Fije
pambuku dhe leshi të përdredhura.
24 Peshqirë për banjë; Çarçafë për shtrat; Etiketa të tekstileve; Perde; Materiale filtruese,
për tekstile; Tesha; Tesha kuzhine dhe tavoline; Mbulesa për mobilie; Materiale tekstili; Të
mira tekstili dhe zëvendësimet e tyre; Varëse për në mur; Copa për heqjen e make-up-it;
Peshqirë për fshirjen e xhamave; Shtrat për të fjetur foshnjat; Tesha për banjo, përveç
veshjeve; Shirita për përdorim tekstil; Pambuk i përpunuar mirë; [Dimity]; Mbulesa
shtratesh; Mbulesa shtrati prej letre; Tesha për banjë; Mbulesa për shtrat; Mbulesa jastëku;
Materiale elastike; Copë prej fijeve të mëndafshit; Etiketa për tekstile; Dekorime prej
tekstili ose plastike; Perde tekstili ose plastike; Mbajtëse prej materiali tekstili; Copë e
voglës; Mbulesa dekorativë për jastëkun; Mbulesa të thjeshta për jastëkun; Rrjeta për
mushkonjat; Mbulesa për dyshekun; Centro prej tekstili; Perde dyersh; Sixhade; Perde;
Dyshek fjetje për kamping; Mbulesa për fëmijë; Mbulesa për dyshekët e kampingut;
Mbulesa për mobilie; Mbulesa për krevate; Shtresa par të ndërruar pelenat e fëmijëve;
Peshqirë sysh; [prej materialesh tekstili]; Peshqirë tekstili; Stof për këpucë; Pëlhura; Shami
prej tekstili; Centro tavoline prej tekstili; Centro tavoline jo prej letre; Peceta prej tekstili;
Peceta tavoline, jo prej letre; Tesha për tavolinë, jo prej letre; Mbulesa për kapakun e; (ËCse); Peceta; Çarçafë për krevate; Centro tekstili; Mushama për përdorim tavoline; Varëse
për mur tekstili; Fije materiali për teshat e brendshme të grave; Doreza për banjë; Copa të
qëndisura.
25 Veshje; Kokore; Këpucë; Taka; Kostume; Tuta për fëmijë [veshje]; Veshje për foshnja
të sapo lindura; Veshje noti; Rroba banje; Robdishan; Kapele për në ujë; Sandale për në
banjë; Shapka për në banjë; Shami për në kokë; Bereta; Çorape me gjatësi deri te pulpat;
Veshje prej letre; Kapële; Varëse për në qafë; Të brendshme për femra; Boksera; Sutjena
ngritëse; Veladon; Mantel; Mbathje; Kapele për dush; Shtrojë për këpucë; Shami e vogël
për në kostum; Sandale me tak; Veshje për ballo me kostume; Doreza; Jelek për peshkim;
Pelerinë për parukeri; Çizme për futboll; Pardesy; Galloshe; Çizme sportive; Rripa(Lekë-);
[veshje]; Pajisje për mosrrëshqitjen e këpucëve; Rripa [veshje]; Veshje gjimnastike;
Këpucë gjimnastike; Çizme gjysmë të gjata; Shaje; Dorashka [veshje]; Qafore për këmisha;
Këmisha; Bluza në formë V-je; Këpucë të drunjta; Pantallona; Geta deri tek gjunjët;
Tiranda; Korse; Kapele; Xhaketa [veshje]; Pulovra; Xhaketa të holla [veshje]; Uniforma
për judo; Korse [veshje të brëndshme]; Kapuçe për ski; Kësula; Uniforma karateje;
Kimono; Pjesë anësore për veshje [pjesë të tyre]; Veshje Ready-to-wear; Kanotiere; Korse;
Fasha për shpatullën; Kollare; Shalla për costume; Bluza me mëngë të shkrutra; Serelica;
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me mëngë, jo prej letre; Serelica, jo prej letre; Veshje lëkure; Streçe; Veshmbathje; Qafore
të lëvizshme; Mantele, si të kohës së mesjetës; Mëngë; Pallto; Shami për në kokë; Korse;
Robdishan; Këllëfa për veshët [veshje]; Boksera; Kapele; Këllëfë për këmbët, joelektrikisht të nxehura; Veshje të jashtme; Veshore; Kombinime veshjesh; Shapka; Kapele
(Letra-) [veshje]; Xhupa me kapuç; Pelerina; Pellusha [veshje]; Fustane si në kohën e
mesjetës; Funde për ballerina; Shalla në formë pelerine; Pulovra; Pizhama; Veshje për
çikilistë; Sholla për këpucë; Veshje për shi; Streçe sportive; funde; Sandale; Saris [indiane];
Mantel për në plazh; Shalla; Funde me katror; Veshje për gjumë; Mask për gjumë; Vello
[veshje]; Shami koke; Çizme me lidhëse; Këpucë; Përparëse [veshje]; Mbathje anti-djersës;
Çorape anti-djersës; Çorape të gjata anti-djersë; Mbathje anti-djersë; Mbrojtëse rrobash për
pjesën e sqetullave; Dorashka për ski; Çizme për ski; Fund-pantallona; Veshmbathje;
Çorape; Tiranda të vogla për çorapet; Këpucë atletike; Këpucë sporti; Fanellë; Jelekë
atletikë; Çizme; Çizme deri tek kyçi i këmbës; Shirit koke [veshje]; Veshje për plazh;
Këpucë për plazh; Veshje të thurura; Llastik çorapesh; Çorape të gjata; Tiranda për çorape
të gjata; Streçe; Triko; Bluzë me mëngë të shkurtra; Togas; Sarafanë; Çallma; Badi për
ballerina; Pallto të gjata; Uniforma; Veshmbathje; Fund zhyponë; Xhepa për veshje; Tesha
uji për ski në ujë; Jelek; Kapele republikane.
26 Aksesorë të ndryshëm për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj tekstili; Hajmali,
përveçse ato për bizhuteri, për unaza çelësi ose çelësa; Ornamente për flokët; rul për flokët,
lidhëse flokësh, dhe flokë false; Gjilpëra dhe kunja për entomologji; Fruta,lule dhe perime
artificiale; Distinktiv për veshje, jo prej metali të çmuar; Distinktiv [kopsa]; (Ornament-);
Aksesorë [Appliqué]; Krahëza noti; Mbajtëse për mëngët; Spango për rroba; Shirita dhe
fjongo, jo prej letre, për ambalazhim; Zbukurime për veshje; Kapëse zbukuruese, [aksesorë
për veshje]; Fije leshi; Ngjitëse të nxehta, për dekorimin e artikujve tekstile; Mbërthyese
prej metali; Shirita elastikë; Mashë flokësh, elektrike dhe jo elektrike; Mjekër false;
Mustaqe false; Kapëse perdesh; Pendë [aksesorë për veshje]; Gishtëza për qepje; Ngjitëse
me nxehtësi për riparimin e artikujve tekstile; Fije ornamentale anësore për veshje; Set për
qëndisje; Mikë me xhingla; Qëndisje floriri; Kapëse rripi; Kapëse flokësh; Kapele për
lyerjen e flokëve; Karfica të vogla; Karfica; Rrjet për flokët; Fjongo për flokët; Artikuj
dekorativ për flokët; Bareta; Ekstension për flokët; Flokë të gjatë false; Crochet hooks;
Varëse; Gjilpërë lidhëse; Kapëse pantallonash për çiklistët; Kapëse të tirandave; Shirita për
kapele; Gjilpëra entomologjike; Funde me palë; Qepje anësore për veshje; Kopsa metalike;
Veshje me palë; Kapëse fustanesh; Funde; Kopsa; Ngjitëse për fiksimin dhe kapjen e
varëseve të rrobave; Kurora lulesh artificiale; Lule artificiale; Fruta artificiale; Litarë prej
lulesh artificialë; Rruaza, përveçse për të bërë bizhuteri; Bimë artificiale; Litarë prej lulesh
artificiale për krishtlindje; Litarë ndriçues prej lulesh për krishtlindje; Kurora artificiale
lulesh për krishtlindje; Kurora ndriçuese artificiale lulesh për krishtlindje; Vegla për
qëndisje, përveç fijes; Letër për kapjen e flokëve; Flokë njeriu; Pajisje për vendosjen e fijes
në gjilpërë; Mbajtëse gjilpërash; Kuti për gjilpëra; Jastëkë të vogla për gjilpëra; Gjilpëra;
Gjilpëra për makinat e përpunimit të leshit; Kuti për qepje; Gjilpëra për qepje; Mëngë false;
Rula për përdredhje; Xixa për veshje; Paruke; Flokë false; Dantellë; Shirit për çmime;
Kapëse flokësh; Zinxhirë; zinxhirë për çanta; Fjongo për qëndisje Kopsa metalike; Tokëza
për rripa [aksesorë për veshje]; Piskatore; Lidhëse këpucësh; Varëse për këpucë; Ngjitëse
këpucësh; Mbështetëse për super për veshjet; Qëndisje argjendi; Bobina për leshin e
qëndisur [jo pjesë për makina]; Numrat e përmasave; Jastëk i vogël për gjilpëra; Gjilpëra,
përveç bizhuterive; Qëndisje; Gjilpëra për qëndisje; Kallëp për arnim; Gjilpëra për arnim;
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Pendë struci [aksesorë për veshje]; Gjilpëra për thurje; Paruke për meshkuj; Bishtaleca;
Mbajtëse perdesh; Pendë zogjsh [aksesorë veshjesh]; Shaje dantellë.
28 Pajisje për gjueti dhe peshkim; Dekorime festive dhe pemë artificiale për krishtlindje;
Pajisje për not; Lodra, dhe lojëra; Artikuj dhe pajisje per sport; Aparat video game-i; Pajisje
për peshkim; Grepa për peshk; Grep për peshkim; Bobinë për peshkim; Tel për peshkim;
Komardare për pishina; Rraketake [lodra]; Makineri për hedhjen e topit; Shirita për
gjimnastikë ritmike; Topa bilardoje; Trekëndësh bilardoje; Tavolina bilardoje; Karta
bingoje; Dërrasë për sërf; Harku, për gjuajtje me hark; Pajisje për gjuajte me hark; Doreza
për boks; Lojëra tryeze [board games]; Zbukurime për pemët e krishtlindjeve, përveç
artikujve iluminues; Mbështetëse për pemën e krishtlindjeve; Tavllë [lojëra]; Kuti tavlle;
Domino; Balona; Triçikleta për fëmijë [lojëra]; Dron [lojëra]; Kallam për gjueti ose
peshkim; Targete elektronike; Mbrojtëse fasha për bërrylat [artikuj sporti]; Këndore për
foshnje; Llastiqe për stërvitjen e kraharorit; Pistoleta (me gogla me bojë-); [artikuj sporti];
Maska kostumesh; Topa për badminton; Makina lodër të telekomanduara;
Makineri për stërvitje fitness; Lojëra (Aparate për-); Lodra për magji; Lojëra sallonesh;
Kambana për pemë krishtlindjesh; Doreza golfi; Shkopinj golfi; Çanta golfi, me ose pa
rrota; Karroca për çantat e golfit; Artikuj gjimnastike; Girroskope dhe stabilizues fluturimi
për aeroplan; Dorashka për lojëra; Balona trekëndore; Spango për balona; Shkopinj për
hokej; Lojëra me patkua; Plastelina; Tavolina për lojëra; Telekomanda për video lojëra;
Kaleidoskop; Lojëra me letra; Skittle (lojëra); Mbajtëset e qirinjve për pemën
krishtlindjeve; Rrjeta për kapje; Pajisje për ecje; Gogla; Fishekzjarrë [për krishtlindje];
Plastelina; Mbrojtëse fasha për gjurin; (artikuj sporti); Vegla për gjueti ose peshkim; Çizme
patinazhi; Shirita zbukurues për festa; Lojëra rrotulluese; Çanta për cricket; Kallam
[artificial]; Borë për pemët e krishtlindjeve (Artificiale-); Steka bilardoje; Pesha për
palestër; Kafshë pellushi lodër me mbulesa; Boshti i peshave për palestër; Lojëra me gjueti;
Tullumbace; Pistoleta ajëri; [lodra]; Mah-jong; Kukulla; Maska [lodra]; Kukulla matrushka
[kukulla ruse]; Telefona [lodër]; Lodra me automjete; Gjilpëra për pomp për fryrjen e
topave; Rrjeta për sport; Makineri për lojëra; Lopata vozitëse; Kapele për party; Piñata;
Pistoleta lodër; Kafshë pellushi; Lojë me rrathë; Kafshë pelushi; Thasë boksi; Shënuesit për
bilardo; Kukulla; Krevate kukullash; Biberonë për kukulla; Shtëpi kukullash; Rroba për
kukulla; Dhoma për kukulla; Puzzles; Lidhëse për dërrasë sërfi; Lojëra me zile; Skuterë lojëra]; Patina: Rrota për ruletë; Kuti shahu; Lojëra shahu; Kuaj lodër; Zbukurime për
party; Mbrojtëse pulpash; [artikuj sporti]; Targete; Doreza tenisi [aksesorë për lojëra]; Slita
(artikuj sporti); Patina për patinazh në akull; Rrjeta fluturash; Globe prej bore; Mbulesë
mbrojtëse për ekrane dhe lojëra; Fasha mbrojtëse [pjesë të veshjeve të sportit]; Pishina
(Noti-) [artikuj për lojë]; Dërrasa për not; Matëse të kafshimit [për peshkim]; Lopatë për
not; Krahëza uji; Rripa për not; Xhaketa për not; Sapunë me flluska [lodra]; Skejborde;
Lodra për festë; Pompa të përshtatura për përdorim; metopa për lojëra; Topa për lojëra;
Lojëra; Tavolina futbolli; për ambiente të brendshme; Zarë; Lodra; Lodra për kafshë
shtëpiake; Automjete prej lodre; Lodra të vogla; Modele të ndryshme lodrash; Robotë
lodër; Raketa; Llastiqe për gjuajtje [artikuj sporti]; Telekomanda për lojëra; Telekomanda
për lodra; Shkop për përdredhje; Ekran (Kamoflim-); [artikuj sporti]; Arusha teddy; Aparat
për hedhjen e topave të tenisit; Rrjeta tennis; Maska teatri; Mbështetëse (për atletikën e
meshkujve-); [artikuj sporti]; Zbukurime për party; Tavolinë për tenis; Pajisje për gjuetinë e
pëllumbave [targete]; Kurthe për pëllumbat; Lojëra portative; Lojëra portative dhe lojëra
me funksione telekomunikative; Trampolina; Lojëra tavlle; Kozmetik për lodra; Automjete
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lodër; Ski për ujë; Pemë për krishtlindje prej materiali sintetik; Shilarëse; Kuti për zaret;
Lojëra me shigjeta; Disqe fluturuese [lodra]; Tapa dinamiti [lodra].
29 Peshq, Fruta deti, Molusqe;Erëza për peshk dhe prodhime deti;Mish;Erëza për
mish;Reçel, gliko, komposto, fruta, perime;Djathë;Produkte qumështi;Vajra dhe
yndyrna;Supra, ekstrakte mishi;Fruta te përpunuara;Kërpudha dhe perime (duke përfshirë
arrat dhe bimët barishtore);Vezë zogjsh dhe produktet e tyre;Insekte të bëra gati dhe
larvat;Ajvar [Speca të konservuara];Qumësht proteinik;Ekstrakte barishteje për
ushqim;Alginate për qëllime kulinare;Prodhime veze joalkoolike;Pure me mollë;Fruta të
përpunuara;Pastë patëllxhani;Djathë i bardhë;Supë;Gjalpë;Krem gjalpi;Kosë;Mish i
marinuar;E bardhë veze;Peshk i marinuar;Vezë pluhur;Albumen për qëllime
kulinare;Gjalpë kikiriku;Eskamole (Larva milingonash);të përgatitura];Fole e ngrënshme
zogjsh;Turshi;Vaj ulliri i pastër;Falafel;Patatina me yndyrë të pakët;Përzierje me yndyrë
për copat e bukës;Fileto peshku;Ushqime të bëra prej peshkut;Peshk i konservuar;Përzierje
me përbërje peshku;Të dyja koncetratet;Ekstrakte mishi;Mish i konservuar;Fruta të
thata;Fruta të ruajtura në alkool;Reçel frutash;Pulpa e frutave;Ushqime me bazë
frutash;Reçel;Mish i ngrirë;Perime të ngrira;Perime, të gatuara;Fruta të
gatuara;Xhelatin;Bajame;Perime, të konservuara;Përzierje perimesh;Salca me perime;Pije
me qumësht are kokosi;Pije me qumësht kikiriku;Pije me qumësht bajameje;Arrë kokosi, e
tharë;Perime, të thara;Arra të aromatizuara;Qumësht i kondensuar;Avokado e shtypur
[guacamole];Qumësht tërshëre;Reçel xhenxhefili;Kos;Gjalpë kakao;Fruta të
kristalizuara;Arra të ëmbëlsuara;Patatina;Patatina të thërrmuara;Qofte prej patateje;Patate
të fërguara;Haviar Pije;me qumësht [Kephir];Hummus;Kimchi [Perime të
fermentuara];Gjalpë are kokosi;Vaj are kokosi dhe yndyrë [për ushqime];Qumësht are
kokosi;Vaj arre kokosi për ushqim;Ëmbëlsirë me fruta [compotes];Reçel;Karçof, i
konservuar;Fruta me kokrra, të konservuara;Fasule, të konservuara;Thjerrëza, të
konservuara;Ullinj, të konservuar;Kërpudha, të konservuara;Fasule soya, të konservuara,
për ushqim;Zhardhok kërpudhash, i konservuar;Qepë, të konservuara;Peshq,të
konservuar;Hudhra [të konservuar];Alga deti, të konservuara [laver];Perime të
konservuara;Mish i konservuar;Fruta të konservuara;Supa;Pije qumështi [kumys];Mëlçi të
skuqura;Vaj të farës së lirit për qëllime kulinare;Lecithin për qëllime kulinare;Vaj misri për
ushqim;Qumësht bajameje;Maragarin;Maramalad;Qumësht;Zëvendësime të
qumështit;Qumësht i fermentuar;për qëllime kulinarie;Pije qumështi;Prodhime
qumështi;Qumësht i tharë;Hiri i qumështit;Koktej me qumësht;Guaska deti, jo të
gjalla;Insekte të ngrënshme, jo të gjalla;Peshk;Krustacë, jo të gjallë;Lloje sardelesh, jo të
gjalla;Sardele, jo të gjalla;Butak, jo i gjallë;Shpendë, jo të gjalla;Salca me bazë
arrash;Fruta, të konservuara;Sallata me fruta;Vaj ulliri për ushqim;Vaj e trungut të palmës
për ushqim;Pastë perimesh;Sheqer pektinë;për qëllime kulinare;Lëngje perimesh për
gatim;Turshi;Salcë me boronicë të kuqe;Qumësht i fermentuar;Pastë frutash e
përpunuar;Vaj kolza për ushqim;Qumësht orizi;Ryazhenka [qumësht i pjekur i
fermentuar];Rrush i thatë;Krem me bazë perimesh;Kremë [prodhime qumështi];Lakër
turshi;Lëkurat e frutave;Shllak ëmbëlsire;Yndyra e derrit;Krizaliza e krimbave të
mëndafshit, për konsum;Vaj susami për ushqim;Tahini (pastë për farat e susamit);Smetana
[salcë kosi];Qofte soje;Qumësht soje [zëvendësuese qumështi];Vaj prej kokrrës së sojës për
ushqim;Vaj luledielli për ushqim;Yndyrna të ngrënshme;Mish derri;Vajra për ushqime;Sup
(Përgatitje për-);Dhjami i bardhë i bagëtive (Suet);për ushqim;Burgera tofu;Fruta të
ngrira;Pastë domateje;Pure domateje;Lëng domateje për gatim;Aloe vera e përgatitur për
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konsum njerëzorë;Kikirët, e përgatitur;Vezë peshku, të përgatitura;Lajthi, të
përgatitura;Arra, të përpunuara;Fara, të përpunuara;Fara luledielli, të përpunuara;Misër i
ëmbël, i përpunuar;Shpesë e egër;Mish;Lëkurë tofu-je;Lëng limoni për qëllime
kulinare;Pjalm, i përgatitur për ushqime;Unaza qepësh;Përgatitje për bërjen e dadove;Agaragar për qëllime kulinarie;Patatina të thërrmura me mollë;Patatina me mollë;Qumësht i
aromatizuar;Patatina me banane;Vaj i farave të chia-s për ushqim;Patatina me bazë
perimesh;Perime, të konservuara;Vaj kikiriku [për ushqim];Lule të thara të ngrënshme.
30 Bukë; Drithëra; Akull, akullore, kos i ngrirë dhe akullore me ngjyrues; Drithëra për
mëngjes, tërshere, dhe miell i bluar i trashe; Ëmbëlsira, kek, tarta dhe biskota ; Pasta të
freskëta dhe të thara, makarona dhe; Kërpudha dhe zbutës ushqimesh; Kafe, çajra dhe
kakao dhe zëvendësues; Miell; ëmbëlsirë me drithëra dhe ëmbëlsire energjitike; Salca per
provë, makarona me pana; Oriz; Shurupe; dhe karamelizime; Kripëra, erëza, aromatizues
ushqimi dhe galete; Shërbet; dhe krem ëmbëlsirë; Karamele, lëpirëse; dhe çamçakëz;
Brum,(lloj makinerie e lire); rrahëse vezësh dhe brumi; kokrra të përpunuara, niseshte; dhe
produktet e saj; Përgatitje gatimi; dhe kerpudha; Sheqerna; sheqerues natyral;Mbulim; dhe
mbushje sheqeri; produkte blete; Shurup natyral; Alga deti; barishte; salcë molle;
Aromatizues; përveç vajrave të gatimit, për pije; Fryrës ushqimesh; Miell i shkrifët;
Aromatizues; përveç vajrave të gatimit, për kek; Sodë buke; uthull birre; Agjent fryrës per
ushqimet; Akullore (); Lule; ose gjethe zëvendësuese te çajit; Vakt me fasule; gurabije;
mente per te rifreskuar gojën, simite; miell kafe; Bullgur; Burrito; Biskota oreksi,
Couscous; [bullgur]; lloj ushqimi Indian [ereza]; Buke e thekur; Spec djeges; Kustard;
Ëmbëlsira formë miu; Çaj i ftohtë; Kuba akulli; Ëmbëlsira kikiriku; Letër e ngrënshme prej
orizi, Esenca për lloje të ndryshme ushqimesh, përveç esencave të eterit dhe vajit të gatimit;
Uthull; Letër e ngrënshme; Makarona fije-holle; Ëmbëlsire; Byrek me mish; Mish me leng;
Fonante; salcë frutash; Pjata te thata; të përbëra kryesisht me makarona; Pjata të thata; me
ingredient kryesor oizin; xhelatin me fruta; Xhelatin mbreterore; miell, grur; tërshër e
copëzuar; Ushqim Elbi; Elb (i grimcuar -); Oriz prej elbi; Pije me ingredient kryesor çajin;
Specka; erëza; Speca të tharë; Glukozë gatimi, Glutë gatimi; drithëra; tërshërë; kokrra
tërshëre; Tërshëre e qëruar; Maja; Mjaltë; Sanduiç me hot-dog; Xhinxher; Oriz I çastit;
Kos i ngrirë;Kafe; Kafe artificiale; përgatitje vegjetative për përgatitjen e kafes;
Aromatizues kafeje; Pije me bazë kafeje; Kakao; Lëng; me bazë patateje; Çamçakiz;
Çamçakiz aromatizues; Biskota; Ketchup; Kripë gatimi; Barishte, e ruajtur (erëz); Kripë;
për mbrojtjen e ushqimeve; Krakërsa; Kek; Krem per kek; Brum keku; Akull; Xhinxher
portokalli; ekstrakt lengjesh ; Erëza ushqimesh, përveç vajrave t ë gatimit; Barishte për
gatim (Erëza); Kokrra misri; pure misri; Miell misri; Makarona; Macroons ( Ëmbëlsira);
Maltoz; Drithëra për konsumim nga njerëzit; Biskota me bazë drithërash; Ekstrakt
drithërash për ushqim; Ëmbëlsira me lajthi; Marinime; Suxhuk, pasta me lajthi; Majonezë;
Shurup i artë; Pije me kafe dhe qumesht; Kakao me qumësht, Sultjash; Pije çokollate me
qumësht; Pije me lajthi; Tërshërë gjermane; Ushqime; të përbëra me tërshërë; Ëmbëltues
(natyral); Infuzime, jo medicinale; Vakte me përbërës kryesor makarona; Makarona; Lajthi
të mbuluara në çokollatë; Miell lajthie; Onigiri; (Topa orizi); Sheqer palme; Salce paste;
Krem ëmbëlsire; Pastila; ( Ëmbëlsirë); Lozenges ( Ëmbëlsirë); Salcë pesto, ëmbëlsire
formë luleje 4-fletëshe; Krepa; Piper; Bukë me xhinxher; Mente për ëmbëlsira; Ëmbëlsire
me mente-djegëse; Piccalili; Picë; Salcë me manafere; Ngjitës blete; Ëmbëlsira me
proteina të larta; Puding; Kokoshka; Pudër keku; Omletë; Ravioli; Kek me oriz, pite orizi
per gatim; Aperetive te bëra me oriz; Krem i rrahur (P ërgatitje për mbushjen) ; Salcë për
678

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

sallatë; Sanduiç ; Çokollatë ; Çokollat ë e shkrirë ; Ashkla çokollatë me lajthi; Ashkla
çokollatë; Miush cokollate; gjithë-shijet; Zephyr (Embëlsir ë); Kripë e perzier me erëza;
Shafran (Salc ë); Pure perimesh; Kafe (e pa bërë) ; Pudding sago; Thërrime buke ; Aperetiv
orizi ; Mustardë; Vakt mustardeje; Fara susami; Pasta me salcë soje dhe bizele; Miell soje;
Shërbet (Akuj); Salca; Makarona spaghetti; Akull i ngrënshëm; Pudër për akullore; Sodë
buke (Bikarbonat sode për qëllim gatimi); Krem pasticerie; Niseshte për ushqim; Barishte
formë ylli; Takos; Miell tapioka; Çaj; Brum; Fermentim për pastat; Pjata të përbëra me
miell; Brum i përzier për okonomiyaki (Krepa japoneze); Salc ë domate; Tart; Zbukurim
tortash çokollate; zbukurime tortash të përbëra prej karameleve; Tortilla; Udon
( Makarona japoneze ); Bukë e pa kulluar; Vanilje për përdorim aromatizuese; Vanilin
(Zëvendësues e vaniljes); Grurë i përpunuar për përdorim salceje; Grurë; i përpunuar;
Petulla; Bakter gruri për konsumim të njerëzve ; Materiali lidhës për salçiçet; Përgatitje
aromatizuese për ushqimet; Chicory (Zëvendësues kafeje); Kanelle (Erëz); Gluten i
përgatitur per ushqime; Sheqer; Pralina; Karamele për zbukurim për pemën e vitit t ë ri;
Amaret; Biskota; Shurup nektarin (Sheqer natyral); Shurup manaferre; Krem karameli.
31 Alga, të papërpunuara, për konsumim të njerëzve ose kafshëve; Lule; Fruta të freskëta,
arra, perime dhe bimë; Ushqime për kafshët; Të korra bujqësore dhe akuakulturale,
kopshtarisë dhe produkte të pylltarisë; Shtresa dhe kosh mbeturinash për kafshët; Fara, për
shumimin e bimëve; Kërpudha; Mbetje të bimëve; Bimë; Plis bari natyral; Drithëra; të
papërpunuara; Produkte të pemëve dhe pylltarisë; Bimë aloe vera; Kafshë shtëpiake; (Rërë
aromatizuese për-) [koshi i mbeturinave]; Pemë; Zhardhoku i luleve; Hithrat; Ushqime me
kikirikë për kafshët; Kekë me kikirikë për kafshët; Ushqime për kafshë; Susam e
ngrënshme, e papërpunuar; Vakte me peshk për konsumim nga kafshët; Frutat kokërr, fruta
të freskëta; Kikirikë, të freskëta; Lajthi të freskëta, Ushqime për kafshë; Kashtë; Vakte për
kafshë; Drithëra për konsumim nga kafshët; Limon i athët; për kafshët; Ushqim për kafshët
shtëpiake; Fruta të freskëta; Perime të freskëta; Barley; Letra për mbetjet e kafshëve; Pije
për kafshë; Drithëra; Bimë, të thara për dekorim; Tërshërë; Maja për konsumim nga
kafshët; Bar i thatë; Lëndë druri e papërpunuar; Lupulus; Biskota për qentë; Patate, të
freskëta; Syth (Farë -) për qëllime botanike; Krunde; Krunde të buta për konsumim nga
kafshët; Arra kokosi; Lëvozhga të arrës së kokosit; Arra [cola]; Tagji për kafshët; Kurora
me lule natyrale; Copra; Farë liri për konsumim nga kafshët; Vakte me farë liri për
konsumim nga kafshët; Vakte me tagji; Misër; Kek me misër për bagëti; Bajame [fruta];
Përgatitje me yndyrna për bagëtitë; Ushqime për stallat e kafshëve; Pleh kashte; Lule; Plis
bari natyral; Fara drithërash, të papërpunuara; Quinoa e papërpunuar; Misër i ëmbël i
papërpunuar; Arra [fruta]; Vaj keku; Palma [gjethet e palmës]; Pemët e palmës; Fidanë;
Speca [bimë]; Pjalm [material i papërpunuar]; Kek me rrush për bagëti; Vakt orizi për
foragjere; Farë thekre; Lëvore thekre; karkalec, bathë, i papërpunuar; Fara koksi, të pabëra;
Material tallashi i ashpër (druri i tapës); Lëndë druri e papërpunuar; Fara; Mbështetëse për
zogjtë; Kuti për mbetjet e kafshëve; Mbetje për kashtën; Boç pishe; Tra dërrase; Mbetje
torfe; Lule, të thara, për zbukurim; Oriz i papërpunuar; Alga, të papërpunuara, për
konsumim nga njerëzit dhe kafshët; Tagji; Kripë për bagëti; Ushqim për zogjtë; Fruta
juniper; Pemë krishtlindjesh; Grurë; Prodhime gruri për konsumim nga kafshët; Rrënjë par
konsumim nga kafshët; Rrënjë të chicory; Produkte të kallamit të sheqerit; Kallam sheqeri;
Maja e tharë për kafshë; Boçe lupulusi.
32 Prodhime birrarie; Pije joalkoolike; Përgatitje ta holluara për prodhimin e pijeve;
Përgatitje joalkoolike për prodhimin e pijeve; Verë prej elbit [birrë]; Koktejle me bazë
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birre; Kvass [pije alkoolike]; Birrë prej drithërave; Lëngu që prodhohet nga prodhimi i
birrës e përbëre prej drithërave; Pije të aromatizuara e të gazuara; Pije me bazë arrash dhe
soy-e; Lëngje; Ujë; Pije aloe vera, joalkoolike; Pije alkoolike për pas buke, joalkoolike
[apertifs]; Koktejle, joalkoolike; Pije të lehta; Pije joalkoolike të aromatizuara me çaj; Pije
alkoolike të aromtizuara me kafe; Pije joalkoolike me bazë mjalti; Musht, joalkoolike; Pije
nergjike; Lëngje; Pije izotonike; Pije prej hirrës; Pije proteinike sportive; Pije me bazë
orizi, perveç zëvendësimeve të qumështit; Sarsaparilla [pije joalkoolike]; Lëng frutash;
Pluhur për pijet e shkumëzuara; Pasta aromatike për pijet e shkumëzuara; Uje i gazuar
(Përgatitje për bërjen e saj -); Esenca për prodhimin e pijeve; Hop-se (Ekstrakte nga -) për
prodhimin e birrës; Shurupe për limonadën; Pije të freskëta prej lules së portokalles ose
bajameve; Likera (Pergatitijet për prodhimin e tyre -); Shurupa për pije; Mushti i rrushit, e
pafermentuar; Lëngje me perime [pije]; Pije ushqyese të fortifikuara; Ujë me gaz i pasur me
vitamina [pije]; Pije sportive; Pije me bazë soye, përveç zëvendësimeve të qumëshit; Pije e
lehtë me gaz prej xhenxhefili; Limonada; Ekstrakte joalkoolike të frutave; Pije prej
lëngjeve; jo alkoolike të frutave; Nektar frutash, joalkoolike; Lëng domatesh [pije]; Musht;
Ujë i gazuar; Ujë i përbërë nga kripërat e lithiumit; Ujë mineral [pije]; Uj ë i gazuar; Uji
tavoline; Uji sode; Ujë [pije]; Ujë me shije; Pluhur i përdorur në përgatitjen e pijeve të
lehta; Verë pa alkool; Birrë; Lëngje të derivuara nga pija.
33 Pije alkoolike (perveç birrës); Pije alkoolike të përziera; Përgatitje për prodhimin e
pijeve alkoolike; Musht; Verë e përpunuar; Verëra të gazuara; Pije alkoolike dhe likera;
Verë; Ekstrakte frutash alkoolike; Esenca alkoolike; Ekstrakte alkoolike; Pije alkoolike për
pas buke [apertifs]; Baijiu [pije kineze alkoolike e distiluar]; Pije alkoolike te prodhuara
nga fermentimi i dardhave [perry]; Koktejle; Pije alkoolike nga gjethet dhe rrënjët e
bimëve; Pije alkoolike nga fermentimi i mjaltit [hydromel]; Nira [pije alkoolike me bazë
kallami sheqeri]; Alkool orizi; Anise [liker]; Arak; Curacao; Pije të destiluara; Ujë nga
qershia [kirsch]; Liker; Liker me mendër; Pije alkoolike e distiluar e prodhuar nga
nënproduktet e kallamit të sheqerit [rum]; Verë e prodhuar nga orizin [sake]; Pije alkoolike
prej distilimit të verës [brandy]; Pije alkoolike prej drithërave frutave ose perimeve; Likere;
Xhin; Uiski; Vodka; Piket [piquette]; Fruta (PIje alkoolike që i përmbajn ë -); Pije
alkoolike të përziera, perveç atyre me bazë birre; Verë e kuqe; Verë e kuqe e gazuar; Verë e
bardhë; Verë e bardhë e gazuar; Pije që përmbajnë verë [spritzers]; Verë me sasi të ulet
alkooli; Verëra te gazuara; Verë rose [rose ëine]; Verë e nxehtë; Verëra natyrale të
gazuara; Verëra të ëmbla; Verëra për tavolinë; Pije me bazë vere.
34 Aromatizues për duhan; Tavlla; Enë duhani; Çakmakë për duhapirësit; Artikuj për
duhanpirësit; Shkrepëse; Duhan i lirë; e rrotullueshme dhe me llullë; Duhan dhe produkte
duhani (duke përfshirë zëvendësimet); Avullues personal dhe cigare elektronike, dhe
aromatizues dhe solucione për to; Kuti shkrepseje; Mbajtëse shkrepsesh; Duhan në formë
çamçakëzi; Barishte për duhanpirje; Duhan i bërë nga gjethet [snuff]; Duhan; Cigare;
Cigarille; Cigare që përmbajnë zëvendësime të duhanit, jo për qëllime mjekësore; Cigare,
Aromatizues, perveç vajrave esencial, për duhan; Letra absorbuese për llullat e tobakos;
Qelibar i verdhë për cigare; Pipëza,për mbajtëse cigaresh; Pastrues për llullat e duhanit;
Rafte për llullat e duhanit; Enë për të pështyrë për përdoruesit e duhanit; Çanta duhani;
Llulla; Makineri për rrotullimin e cigareve; Filtra për cigare; Majar te cigareve; Letër
cigaresh; Tufa të letrave të cigareve; Mbajtëse cigaresh; Prerëse për cigare; Mbajtëse
cigaresh; Kutitë për nuhatjen e duhanit; Kavanozë për duhanin; Çanta të vogla për cigaret;
Kuti për mbajtjen e cigareve në lagështi; Gurë për zjarr; Enë me gaz për ndezjen e cigareve;
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Aromatizues; perveç vjarave esencial, p ër përdorim tek cigarette elektonike; Cigare
elektronike; Solucione të lëngshme për përdorim tëk cigaret elektronike; Avullues i gojës
për duhanpirësit.
35 Shërbime për analizë, kërkim dhe informacion; Shërbime për reklamim, marketing dhe
promocion; Shërbime për asistencë, menaxhim dhe administrim biznesi; Shërbime për
reklamim, marketing dhe konsultim promovues, këshillim dhe asistencë; Shërbime për
besnikëri, nxitje dhe program bonus; Shërbime për ekspozita; Administrimi i ekspozitave;
Shërbime për marrëdhënien me publikun; Shërbime për ekspozimin dhe demonstrimin e
produkteve; Materiale për shpërndarjen e reklamave, marketingut dhe promocioneve;
Përgatitje për hapësirën, kohën, dhe median e reklamave; Studime marketing; Mbledhja
dhe sistematizimi i të dhënave të biznesit; Analizë e kostos së çmimit; Shërbime për
bashkimin e lajmeve; Reklamime online; Shërbime online, të lidhura me produktet e
kozmetikës dhe produkteve të bukurisë; Aranxhimi i transaksioneve komerciale, për të
tjerët, nëpërmjet dyqaneve online; Shërbime për përgatitjen e nje marketi online, për
blerësit dhe shitësit e të mirave; Sigurimi i kontratës, [për të tjerët]; Sigurimi i kontratës për
të tjerët në lidhje me shitjen e të mirave; Aranxhimi i kontratave për të tjerët për blerjen dhe
shitjen e të mirave; Aranxhimi i kontratave, për të tjerët, për dhënien e shërbimeve;
Përgatitje për shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e kujdesit për trupin dhe mbajtjes
pastër të tij, parfumerisë, aromave, higjenës së gojës, make-up-it, sapunëve dhe xhelave,
përgatitjes së banjos dhe dushit, deodorantëve dhe antidjersave, përgatitjeve së kujdesit të
lëkurës, përgatitjes së flokësve dhe trajtimit të tyre, përgatitjeve të depilimit, përgatitjeve
për kujdesin ndaj kafshëve, përgatitjeve për pastrim dhe aromatizim, ndëzësve dhe
iluminuesve, suplementeve ushqimore dhe dietike, ushqimeve për foshnja; Shitje me
shumicë dhe pakicë në fushat e përgatitjeve sanitare dhe artikujve, materialeve të veshjeve,
aplikuesve e materialeve mjekësore, ilaçeve dhe trajtimeve natyrale, testeve të shtatzënisë,
mjeteve higjenike dhe për bukurinë për njerëzit e kafshët, aparateve për stilimin e flokëve,
apareteve të manikyrëve dhe pedikyrëve, aparateve për prerjen e flokëve dhe heëjen e tyre,
aparateve për rroje, mjeteve për përgatitjen e ushqimeve, mjeteve të kuzhinës, thikave të
kuzhinës dhe teshave të tavolinës, të dhënave të regjistruara; Shitje me shumicë dhe pakicë
në fushat e aparateve të softëarë-ve, teknologjisë së informacionit dhe dhe audiovisuale,
artikujve elektronik dhe elektrik, dhe aksesorëve të tyre, syzeve, aparateve të dëgjimit,
mjeteve për ushqyerje, ndihmës seksuale, instumenteve dhe aparateve veterinare dhe
mjekësore, mjeteve contraceptive, diagnostikës, aparateve të ekzaminimit dhe monitorimit;
Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e apareteve për masazh, ndriçimit, bizhuterive,
orëve dhe orëve të dorës, kutive të bizhuterive dhe orëve, Punimeve të artit dhe fugirnave
prej letre ose kartoni dhe modeleve arkitekturore, materialeve decorative dhe artistike dhe
media, çantave, çantave të dorës dhe paketimit të të mirave, paketimit dhë ruajtes së të
mirave prej letre ose kartoni; materialeve për zyrë, materialeve mësimore; Shitje me
shumicë dhe pakicë në fushat e ngjitësve për qëllime zyre ose shëtpiake, materialeve të
printuara, kartonit dhe letrës, artikujve prej letre, çantave, çantave të dorës dhe të mirave
për paketim, paktimit dhe ruajtjes së të mirave prej letre ose kartoni ose plastike, mobilieve,
shtretërve, çarçafëve, dyshekëve, jastëkëve, krevateve dhe shtëpive për qentë, dekorimeve,
artikujve të kopshtit;Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e furçave, fshesave dhe
materialeve për prodhimin e furçave, enëve të kuzhinës, seteve të tenxhereve për gatim,
qelqurinave, shisheve për pije, seteve për kuzhinë dhe aksesorëve të bareve, aparateve dhe
artikujve për qëllime pastrami, mjeteve të kozmetikës dhe tualetit, artikujve të banjos,
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artikujve për stallat e kafshëve, artikujve shtëpiakë për veshje dhe këpucë, të mirave tekstile
ose zëvendësimeve të tyre, teshava të kokës, këpucëve, aksesorëve për veshjet, makinave
qepëse; Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e artikujve të qepjes, leshit, tekstileve dhe
artikujve tekstil dekorativë, dekorimit të flokëve, mashave të flokëve, rregullimit të flokëve
dhe flokëve false, girave dhe mjeteve sportive, lojërave, lodrave, ushqimeve, ushqimeve për
kafshë, pijeve, produkteve të tabacco-s, artikujve për duhanpirësit, artikujve për ilaçe
kundra insekteve; Shitje me shumicë dhe pakicë në fushat e artikujve për foshnja dhe
fëmijë, mobilieve për foshnja dhe fëmijë, veglave të makinave, veçanërisht ndejtëset e
fëmijëve, dhuratave, artikujve të kujdesit dhe kremit kundra diellit, të mirave shtëpiake,
aksesorëve dhe kartave telefonike, shërbimeve komerciale dhe informacioneve për
konsumatorët në fushat e përgatitjeve të pastrimit dhe aromave, përgatitjeve për kujdesjen e
trupit, përgatitjeve për kujdesin e bukurisë, përgatitjeve për pastrim, përgatitjeve sanitare
dhe artikujve, trajtimeve mjekësore dhe natyrale, ushqimit për fëmijë, pelenave për fëmijë,
suplementeve dietike, materialeve shtëpiake për përkujdesjen e veshjeve dhe këpucëve,
mjeteve të kozmetikës dhe tualetit, dhe artikujve të banjos.
38 Shërbime telekomunikacioni;Komunikim me kompjuter dhe akses ne internet;Akses në
të dhëna, uebsite dhe portale;Përgatitje për forume onilne;Kalimi i të dhënave;Transmisioni
i kartave përshëndetëse onile;Sigurimi i aksesit në database;Sigurimi i aksesit të user-it në
platforma në internet;Sigurimi aksesit të user-it në portale ne internet;Sigurimi i aksesit në
shërbime te kanaleve të telekomunikacionit për blerje onile;Sigurimi i aksesit për platforma
dhe portale në internet.
39 Transporti dhe dorëzimi i mallrave; transportit; Dërgimi i postës dhe shërbimet e
ndërlidhjes; Udhëtime turistike, udhëzime turistike dhe ekskursione; Ndërprerja e mallrave;
Ruajtja; Ruajtja e mallrave; Marrja e kontejnerëve të magazinimit;Marrja e depove;
Paketimi i mallrave; Mbështjellës dhurata; Transporti dhe magazinimi i mbeturinave;
Ruajtja dhe dorëzimi i mallrave; Mbledhja e mallrave të riciklueshme [transporti]; Paketimi
dhe magazinimi i mallrave, sidomos magazinat e larta.
40 Shtypi, dhe zhvillimi fotografik dhe kinematografik; gdhendje me lazer; Qendisje ;
Qendisjet me dore; Rrobaqepësi me porosi; Shtypjen e modelingut; libërlidhje; Printime;
Printime fotografike; Primtime te derguara nga pajisjet e tjera; Printime dixhitale; Printimi
i imazheve fotografike nga mediat dixhitale; Transferimi i fotografive në disk kompakt;
Zmadhim fotografik; Dublikimi i transparencave fotografike; Zhvillimi i filmit fotografik;
Përpunimi fotografik; Riprodhimi i printimeve fotografike; Printimi i fotografive dhe
piktuarave të ruajtura ne menyre dixhitale; Përmirësimi dixhital i fotografive; Transferimi i
printimeve fotografike; Shtypjet fotografike; Përsosja e regjistrimeve audio dhe video;
Printim i imazheve ne bluza; Shtypjen e modelit në pëlhurë; Përpunimi i filmit fotografik;
Përpunimi fotografik; Lidhja e librave ose dokumenteve; Shërbimet laboratorike
fotografike; Printim i librave; Printim i materialit reklamues; Printim; Printimi i imazheve
në objekte; Zhvillimi dhe përpunimi i filmit; Zhvillimi i filmit fotografik; Fotografi;
Printim portretesh.
41 Edukimi, argëtimi dhe sporti; Publikime dhe raporte; Publikimi i teksteve, përveç
teksteve publicitare; Publikime elektronike; Publikime elektronikete prodhuara online, që
nuk mund të shkarkohen; Publikimi i librave dhe revistave elektronike online; Shkrimi i
teksteve; Sigurimi i botimeve elektronike në internet, që nuk mund të shkarkohen;
Publikimi i materialit të printueshme; Publikimi i materialit të shtypur në formë elektronike
në internet; Shërbimet publicitare; Prodhimi audio dhe video, dhe fotografia; Edukimi dhe
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mësimi; Organizimi i konferencave, ekspozitave dhe garave; Informacione rekreative;
bixhozit; Informacion për argëtim; Shërbimet argëtuese; Organizimi i shfaqjeve të modës
për qëllime argëtimi; Organizimi i garave [edukimi ose argëtimi]; Operimi i llotarive;
Sigurimi i informacionit në lidhje me garat e kuajve; Kryerja e garave të kuajve;
Organizimi i garave sportive; Prodhimi i videove on-line, jo te shkarkueshme.
44 Kujdesi ndaj higjienës se njeriut dhe bukurisë; Shërbimet e kujdesit shëndetësor te
njeriut; Shërbimet e kujdesit shëndetësor ndaj kafshëve; Shërbime këshilluese ndaj
shëndetin; Shërbime këshilluese në lidhje me humbjen e peshës; Këshillim ushqimor;
Këshilla lidhur me alergjitë; Shërbimet e konsulencës së kujdesit shëndetësor [mjekësore];
Keshilla ushqyerje; Konsulencë profesionale në lidhje me kujdesin shëndetësor;
Konsulencë ushqyese; Konsulencë profesionale në lidhje me shëndetin; Shërbimet e
këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Këshillim ushqimor; Këshilla ushqyese;
Shërbimet e këshillimit në lidhje me kujdesin shëndetësor; Shërbimet e konsultimit në
lidhje me kujdesin e lëkurës; Konsulencë për bukurinë; Konsulencë e ofruar nëpërmjet
internetit në fushën e kujdesit të trupit dhe bukurisë; Konsulencë në fushën e kujdesit të
trupit dhe bukurisë; Shërbime konsulence në lidhje me kozmetikë; Shërbime konsulence në
lidhje me kozmetikë; Shërbime këshilluese në lidhje me trajtimin e bukurisë; Shërbime
konsulence në lidhje me bukurinë; Këshilla në lidhje me kujdesin e flokëve; Shërbimet e
konsultimit në fushën e make-up.
45 Përgatitje për dhuratat e personalizuar.

(111) 26049
(151) 13/01/2020
(181) 08/04/2029
(210) KS/M/ 2019/442
(732) BERNINA INTERNATIONAL AG
Seestrasse 8266 Steckborn, CH
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1
lam 11/5 Prishtinë

(540) BERNETTE

(511) 7 Makina qepëse; makina qepëse për thurje me modele të ndryshme; makina qepëse
për thurje me modele të ndryshme me krahë të gjatë; makina qëndisjeje; makina për qepje
të skajeve të materialit; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura.

(111) 26093
(151) 31/01/2020
(181) 10/04/2029
(210) KS/M/ 2019/454
(732) GENZYME CORPORATION 50
Binney Street, Cambridge, MA 02142, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC

(540) CEREZYME
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo
(511) 5 “Preparate farmaceutike që injektohen të gjitha për trajtimin e mungesës së
enzimeve tek njerzit”.

(111) 26061
(151) 15/01/2020
(181) 10/04/2029
(210) KS/M/ 2019/455
(591) Kafe, e gjelbër, e bardhë
(732) FOODNESS S.P.A. Via
Dell'agricoltura, 8/10 Curtatone (Mantova)
, IT
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 5 Qajera bimore për qëllime mjekësore; infusione medicinale; infusione medicinale
bimore; ushqime pa gluten te adaptuara per qëllime mjeksore; ushqime për zëvendësimin e
vakteve për qëllime mjekësore; shtesë dietike per pije; vitamina të përforcuara për qëllime
mjekësore; pije të përshtatura për qëllime mjeksore; pije dietetike të përshtatura për qëllime
mjekësore; përgatitjet për të bërë pije dietetike të përshtatura për qëllime mjekësore;
përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore; ushqimi
dietik dhe substancat e përshtatura për përdorim ne mjekësi ose veterinari, ushqim për
bebet; shtesë dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; emplastër , materialet për lidhje;
materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për
shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet
29 Mbushje me bazë frutash për ëmbëlsira dhe pite; mish i grirë i bërë nga frutat; arra të
klasë së parë; fruta, te thata; përzierjet e frutave të thata; ushqime të lehta me bazë arre;
ushqime të lehta me bazë frutash; arrë dhe bare me bazë fare; kikirikë, të përgatitur; fara, të
përgatitura; arra të pjekura; artikuj prej lëkure frutash; ushqime të ëmbla prej frutave;
përzierjet e meze të përbërë nga fruta të përpunuara, arra të përpunuara ose rrush të thatë;
ushqime të lehta me bazë soje; ushqime të lehta me bazë patate; ushqime të lehta me bazë
bimore; fruta, të konservuara; fruta të skuqura; fruta, të zier; gjelatine frutash; tul frutash;
pure frutash; shpërndarës lajthish; përhapes me baze qumështi; përhapjet me bazë bimore;
vajra ushqimore; vaj ulliri për ushqim; vaj ulliri ekstra të virgjër për qëllime kuzhine; lëngje
limoni për gatim; qumësht soje [qumësht zëvendësues]; Patate të skuqura; patate të skuqura
me temperature të ulët; mish, peshk, pulë dhe lojë; ekstrakte të mishit; të ruajtura, të ngrira,
të thata dhe fruta të gatuar dhe perime; xhelatine, reqel, kompot; vezë; qumësht,djathë,
gjalpë, kos dhe produkte të tjera qumështi; vajra dhe yndyrna për ushqim.
30 Kafe të tretshme; kafe e shpejte; kafe dekafeinizuar; kafe me aromë; kafe me arome
xhensen; kafe me arome me lajthi; kafe me arome guarana; pite; pije e menjëhershme e
elbit; çaj çastit; çaj i ftohte ; lule ose gjethe për përdorim si zëvendësues të çajit; çajra
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bimor, përveçse për përdorim mjekësor; infusione,jo mjekësore; sheqer pluhur; sheqer kafe;
zëvendësuesit e sheqerit; sheqerna natyrore; fruktozë; xhensen e përpunuar për përdorim si
barishte, erez ose aromë; kakao e përgatitur pije të përgatitura nga kakao ; pije me baze
kakao; pije nga kakao me qumësht; çokollatë e nxehtë; pije me çokollatë; kakao pluhur;
pluhur çokollatë; pluhurat e pudingut; pluhur krem karamel; pluhurat per torte ; karamele
për dekorim të ëmbëlsirave; qokollatë e klasës te parë; marshmollov e klasës te parë;
shurupe te klases se pare; shurupe çokollate; shurup panje; shurup për torte; krem
ëmbëlsirash; krem ëmbëlsirash [krem]; zëvendësuesit e akulloreve; mbushjet me bazë
pudingu për ëmbëlsira dhe pite; mbushjet me baze krem karamel për ëmbëlsira dhe pite;
mbushjet me bazë çokollate për ëmbëlsira dhe pite; përhapësit e kakaos; përhapesit me
çokollatë që përmbajnë arra; përzirjet për torte; përzierjet për të bërë akullore [akull];
elb,vakte; oriz gatuar; oriz i parapërgatitur; buke e parapergatitur; elbi i parapërgatitur;
drithëra të gatshëm për të ngrënë;elb i grimcuar; lëvore elbi; përgatitjet e drithërave;
ushqim me bazë të drithërave ; ushqim me bazë orizi; verë, uthull; uthull salcë; uthull
balsamike; ketchup [salcë]; majonezë; ereza; speca[aromatizues]; lëngjet e mishit; salce
domatesh; salcë makaronash; veshjet për sallatë; shafran [erëza]; bimë të përpunuara
[ereza]; salcë djegës; erëza djegëse; pluhur i nxehtë piper [aromë]; piper; kripë gatimi;
përgatitjet aromatike për ushqim; preparatet për ngurtësimin e kremit të ngrirë; pluhurat për
akullore dhe krem të ftohtë; aroma ushqimore, përveç vajrave esenciale; aroma frutash, të
tjera pëveq vajrave esenciale; aromatizues, përveç vajrave esenciale; aromatizues
[aromatizues], përveç vajrave esenciale, për pije; aromatizues (aromatizues), përveç vajrave
esenciale, për ëmbëlsira; aromë limoni,përveç vajrave thelbësore; karamele [karamele];
lengjë [ëmbëltore]; çamçakëz flluskë [ëmbëltore]; bajame e brishtë; kremrat [desertët e
pjekur]; shkumë për ëmbëlsirë [ëmbëltore]; ëmbëlsirate skuqura për pjekje; përzierjet e
pastës; biskota; petit-beurre biskota; biskota të kripura; biskota; kulaq; simite; drithi; bare;
bare çokollate; bare muezli; ëmbelsira; meze të muzeut; ushqime të shtrydhura të misrit;
ushqime të buta me bazë gruri; ushqime të grurit të shtrydhura; biskotë e thatë; kokoshka;
topa me djathë të fryrë [meze misri]; meze misri të fryera me shije djathi; meze të fryra të
misrit; misër i skuqur; kokrra misri të thara; përzierjet e mezeve të përbërë nga biskotat e
thata, gjevrekët ose kokoshka; biskota te shijshme; bukë [bukë]; pica; kafe, çaj,kakao dhe
kafe artificiale; oriz, makarona dhe pasta; tapiakë dhe sagë; miell dhe përgatitjet e bëra nga
drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; cokollate; akullore, akullore me lëng frutash dhe
akullore tjera ushqimore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, erëza,
erëza, barëra të ruajtura; uthull, salcat dhe ereza të tjera; akull [ujë i ngrirë].
32 Pije Guarana; pluhurat për pije shkumezuese; koncentratet, shurupet dhe pluhurat e
përdorur për përgatitjen e pijeve të buta; përgatitjet për të bërë pije; koncentrat e frutave
dhe pureet e përdorura për të bërë pije; sherbet [pije]; shurupe për limonadë; lëng limoni i
përdorur për të bërë pije; pije izotone; pije energjetike; lëngje frutash të koncentruar; nektar
frutash, jo-alkoolike; ekstraktet jo-alkoolike të frutave; smoothies; birra; pije joalkolike;
ujërat minerale dhe gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera joalkoolike për të bërë pije.
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(111) 25872
(151) 20/11/2019
(181) 10/04/2029
(210) KS/M/ 2019/457
(526) MILIONA
(732) Miliona sh.p.k Rr. Zenel Salihu,
Lokali Nr. 1, 10000 Prishtinë, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1,
10000 Prishtinë

(540) MILIONA

(511) 5 Preparate farmaceutike për trajtimin e rrudhave vertikale glabel (rrudhave
vertikale të cilat shfaqen nga mërrolet ne mes vetullave ne ballë), rrudhave ne fytyrë,
asimetrinë dhe parregullsitë dhe gjendjen në lëkurën e njeriut; impiante biologjike te
lëkurës, përkatësisht, zbërthyes te lartë- shtesash (suplemente) për mbushjen e rrudhave.
10 Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, stomatologjike dhe të veterinarisë;
implante kirurgjike, duke përfshirë gjymtyrë, sytë dhe dhëmbë artificialë; artikuj
ortopedikë; materiale për qepje, biberonë për foshnja. Pajisje medicinale të cilat përdoren
kunder mplakjës, tretmane për zvoglimin e linjave glaberale, rrudhave ne fëtyrë, asimetrisë
dhe mungeses dhe gjendjes se lëkurës njerzore, kirurgjia estetike faciale, rekonstruimi
estetik faciarë, estetika e gjoksit-gjijëve, estetika e buzeve, preparate oftamologjike.
Aparate për trajtimin e rrudhave vertikale glabel (rrudhave vertikale te cilat shfaqen nga
mërrolet ne mes vetullave ne ballë), rrudhave ne fytyrë, asimetrinë dhe parregullsitë dhe
gjendjen në lëkurën e njeriut.
35 Reklamim, duke përfshirë promocionin e mallrave dhe të shërbimeve dhe të ngjarjeve
garuese, duke përfshirë ngjarjet garuese të natyrës sportive; aranzhimi i reklamimit;
distribuomi i mallrave për qëllime reklamimi; shërbime ekspozimi për qëllime reklamimi;
reklamim on-line në një rrjet kompjuterik; dhënia me qira e kohës reklamuese në media
komunikimi; shërbime të klipeve të lajmeve; konsulencë për organizata; menaxhim biznesi;
administrim biznesi; funksione të zyrës; organizim panairesh dhe ekspozitash për qëllime
komerciale dhe reklamimi; dhënia me qira e automatëve që operohen me monedhë;
organizimi i tubimeve për përfitime të tjerëve, për mallrat e ndryshme, duke u mundësuar
konsumatorëve që në mënyrë të rehatshme t’i shikojnë dhe blejnë ato mallra; grumbullimi i
statistikave; kërkimi i sponsorshipit.
44 Shërbime mjekësore; shërbime veterinarie; kujdesi shëndetësor dhe ndaj bukurisë për
qeniet njerëzore ose kafshët; tatuazhet; shërbimet bujqësore, të hortikulturës dhe të
pylltarisë; shërbimet e saunash; shërbime solariumi; shërbime të llixhave shëndetësore;
shërbime grimierie; shërbime farmacistësh për përgatitjen e ilaçeve.
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(111) 26158
(151) 26/02/2020
(181) 10/04/2029
(210) KS/M/ 2019/458
(591) E verdhe,e portokallt e hapur,e
portokallt e mbyllur,e bardhë,e verdhë e
mbyllur, e verdhë e hapur.
(732) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS

(540)

(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,
akull,past bajamesh, ,biskota ,biskota me çokollade ,biskota qe sherbehen me qymeshte,
tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz, produkte të kakaos , shërbime ushqimore
,biskota me gjalp,biskota me mjalt, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë
sheqer i karamelizuar.

(111) 26159
(151) 26/02/2020
(181) 10/04/2029
(210) KS/M/ 2019/459
(591) E gjelbert ,e kafte ,e bardhë,ari,e
verdhë, e verdhë e hapur , e verdhë, e verdhë
mbyllur.
(732) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS

(540)

(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,
akull,past bajamesh, ,biskota ,biskota me çokollade ,biskota qe sherbehen me qymeshte,
tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz, produkte të kakaos , shërbime ushqimore
,biskota me gjalp,biskota me mjalt, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë
sheqer i karamelizuar.

(111) 26157
(151) 25/02/2020
(181) 10/04/2029
(210) KS/M/ 2019/460
(591) E gjelbert,gjelbert e hapur,e gjelbert e
mbyllur,e verdhe,e bardhë,e verdhë e
mbyllur, e verdhë e hapur,e kaft.

(540)
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(732) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS
(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,
akull,past bajamesh, ,biskota ,biskota me çokollade ,biskota qe sherbehen me qymeshte,
tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz, produkte të kakaos , shërbime ushqimore
,biskota me gjalp,biskota me mjalt, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë
sheqer i karamelizuar.

(111) 26244
(151) 12/03/2020
(181) 10/04/2029
(210) KS/M/ 2019/461
(591) E kuqe ,e kafte ,e bardhë,ari,e verdhë,
e verdhë e hapur , e verdhë, e verdhë
mbyllur..
(732) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS

(540)

(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,
akull,past bajamesh, ,biskota ,biskota me çokollade ,biskota qe sherbehen me qymeshte,
tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz, produkte të kakaos , shërbime ushqimore
,biskota me gjalp,biskota me mjalt, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë
sheqer i karamelizuar.

(111) 26245
(151) 12/03/2020
(181) 10/04/2029
(210) KS/M/ 2019/462
(591) E gjelbert,e kaltert e hapur,e bardhe,e
verdhe,e verdhe e hapur.
(732) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS

(540)

(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,
akull,past bajamesh, ,biskota ,biskota me çokollade ,biskota qe sherbehen me qymeshte,
tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz, produkte të kakaos , shërbime ushqimore
,biskota me gjalp,biskota me mjalt, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë
sheqer i karamelizuar.
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(111) 26246
(151) 12/03/2020
(181) 10/04/2029
(210) KS/M/ 2019/463
(591) E kuqe,e zeze,e kaft,e kaft e hapur,e
kaft e mbyllur,e bardhë,e verdhë, e verdhë e
hapur.
(732) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS

(540)

(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,
akull,past bajamesh, ,biskota ,biskota me çokollade ,biskota qe sherbehen me qymeshte,
tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz, produkte të kakaos , shërbime ushqimore
,biskota me gjalp,biskota me mjalt, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë
sheqer i karamelizuar.

(111) 26247
(151) 12/03/2020
(181) 10/04/2029
(210) KS/M/ 2019/464
(591) E kaft,e kaft e hapur,e kaft e mbyllur,e
bardhë,e verdhë, e verdhë e hapur,e gjelbert.
(732) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS

(540)

(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,
akull,past bajamesh, ,biskota ,biskota me çokollade ,biskota qe sherbehen me qymeshte,
tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz, produkte të kakaos , shërbime ushqimore
,biskota me gjalp,biskota me mjalt, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë
sheqer i karamelizuar.

(111)
(151)
(181)
(210)
(591)

26082
24/01/2020
10/04/2029
KS/M/ 2019/465
E zeza, E arit, E kuqe, E bardh

(540)
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(732) Naim Uruçi N 48 SH.P.K Ahmet
Krasniqi Arbëri, KS

(511) 30 Kafe, çaj, kakaodhekafeartificiale; oriz, makaronadhepetëza; tapiakëdhesagë;
mielldhepreparatet e bërangadrithërat; bukë, pasta dheëmbëlsira; cokollate; akullore,
sorbetedhe ices tjeraushqimore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pjekje-pluhur; kripë, erëza,
erëza, barëratëruajtura; uthull, salcatdhe condiments tëtjera; akull (ujëtëngrirë).

(111) 26121
(151) 14/02/2020
(181) 11/04/2029
(210) KS/M/ 2019/468
(591) e kaltër, e zezë dhe e bardhë
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue East Hanover New
Jersey 07936, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 30 Produkte embëlsirash jo-medicinale; çokollata; produkte me ëmbëlsira të
çokollatës; embëlsira nga sheqeri; produkte bukëpjekësish, biskota, keks-biskotë, kuleç
embëlsirë të kafët, kuleç embëlsirë nga djathi (çizkejk), thërrimet e biskotave, pite, petë për
pite; deserte - embëlsira, dezerte të ftohta; kuleç të embël; çokollatë e ngrohët.

(111)
(151)
(181)
(210)

26126
14/02/2020
11/04/2029
KS/M/ 2019/469

(540) VERSACE
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(732) GIANNI VERSACE S.R.L. VIA
MANZONI, 38 20121 MILANO, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 3 Kozmetikë, duke përfshirë krema ditore dhe krem nate, preparate për pastrimin e
fytyrës dhe trupit, shkumë për pastrim (larje), shkumë për rroje, losione për përdorim pas
rrojës, nënshtresa (bazë) për makiazhë (shminkë), llak për thonjë, dezodorante për mëshkuj
dhe femra, sapun për duar dhe trup, shampon për flokë dhe mjete për larje, llak për flokë,
pasta për dhëmb dhe aroma, përkatësisht parfume, ujë toaleti dhe vaj eterik për përdorim
përsonal për mëshkuj dhe femra.
9 Instrumente optike, aparate dhe pajisje; syze dhe syze të diellit; syza; korniza për syza;
qelq i rrumbullakët optik për një sy (monokli); syze me mbajtëse (syza për teatër); pjesë,
pajisje dhe vegla, komponente dhe kuti për produkte të lartëpërmendura; telefona mobil
dhe kompjutera.
14 Objekte të punuara nga metalet fisnike dhe legura nga metalet fisnike me ose pa gurë të
çmueshëm, përkatësisht unaza, qafore, bylyzyk dore, karficë zbukurimi, vath, furqetë për
kollare, pulla për mansheta, dijamante, kuti për stoli, orë dhe sahata, kronometër, kuti për
orë dore, pjesë për bizhuteri dhe pajisje për produkte të lartë përmendura.
18 Lëkurë dhe emitim i lëkurës, çanta të dorës, kuleta, kofere, aktçanta, çanta të mëdha,
aktçanta, çanta sportive, sandek udhëtimi, kofera dore, çanta të cilat mbahën ne supe, çanta
dore për rroba, këllef për çelsa, ombredha, çadra të diellit, shkopa për hecje, kamxhik,
parzmore, frej dhe takëme kuajsh.
25 Veshje për meshkuj, femra dhe fëmijë, përkatësisht rripa, pallto, mantela shiu, jelek,
xhaketë dhe gjysem gjempera (pullover), xhaketa (jakne), pantolona, funda (suknje),
fustana, kostume (rroba kat), këmisha dhe kominoshe femrash (kombinezon), maica,
xhemper, ndresa të poshtëme, çorapë dhe çorapë për femra, dorashka, kollare, shalla,
kapelë sheshir dhe kapela, çizme, këpucë dhe atlete (patika).

(111) 25957
(151) 05/12/2019
(181) 11/04/2029
(210) KS/M/ 2019/470
(591) ari (gold) #f92564, vjollce e mbyllur
#291a2d
(732) Lulzim Beqiri / Luli sh.p.k Rruga
Tregu me Shumice te Amortizatorët, KS

(540)

(511) 41 Ofrimi i shërbimeve të argëtimit, aktiviteteve sportive dhe kulturore; organizimi i
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konferencave dhe organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore dhe arsimore; shërbimet e
kazinosë; shërbimet e lojrave;shërbime kabare; shërbimet e klubeve të natës; rregullimin e
biletave dhe rezervimeve për shfaqje dhe ngjarje të tjera zbavitëse; shërbimet e klubit të
shëndetit dhe palestrës, domethënë, ofrimi i shërbimeve, objekteve, instruksioneve dhe
pajisjeve në fushat e fitnesit dhe stërvitjes fizike; ofrimin e shërbimeve, objekteve,
instruksioneve dhe pajisjeve në fushën e tenisit, pishinave, aktiviteteve rekreative,
ciklizmit, golfit, sporteve e ujit, kalërimit, skijimit, qasje në plazh dhe funksionet sociale;
klubi i golfit, kurset e golfit dhe shërbimet e mësimit të golfit; shërbimet e planifikimit të
dasmës; planifikimin e ngjarjeve dhe shërbimet e menaxhimit, përkatësisht rregullimin,
organizimin, caktimin dhe dizajnimin e ngjarjeve të veçanta
43 Shërbime hoteliere; restoranti, furnizim ushqimi, bar dhe shërbime për koktej;
shërbimet e strehimit turistik; ofrimi i objekteve me qëllime të përgjithshme për takime,
konferenca dhe ekspozita; ofrimi i ambienteve të banketit dhe funksioneve sociale për raste
të veçanta; dhe rezervimet e shërbimeve për strehim të hotelit për të tjerët
44 Shërbime spa, si ofrimi i trajtimeve të fytyrës, flokëve, lëkurës dhe trupit, shërbime
manikyrash dhe pedikyresh, shërbime masazhesh, shërbime për depilim trupi dhe shërbime
salloni bukurie

(111) 26209
(151) 05/03/2020
(181) 11/04/2029
(210) KS/M/ 2019/471
(591) Kaltër dhe e bardhë
(732) Florije Manaj Zogaj Manaj &
Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti
D 1/37 10000 Prishtinë, KS

(540)

(511) 35 Reklamim; udhëheqja e punëve; administrim afarist; punët e zyrës; ofrim i
këshillave bizneseve; hulumtime afariste; menaxhim biznesi; konsulencë profesionale
afariste; informata afariste; informata komerciale dhe këshilla për konsumator; përpilimi i
statistikave; analiza e çmimeve; kërkimi i të dhënave në skedarët kompjuterikë për të tjerët;
hulumtime të tregut;
41 Edukim; ofrim i trajnimeve; informim lidhur më edukim; shërbim të organizimi dhe
mbajtja e konferencave; organizimi dhe mbajtja e seminareve; shërbime të përkthimit;
trajnime praktike.
45 Shërbime juridike; shërbime të zgjidhjes alternative të kontesteve; menaxhim i te
drejtave autoriale; hulumtime ligjore; shërbime të përgatitjes se dokumenteve ligjore;
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këshillim lidhur me pronësinë intelektuale; licencim i te drejtave të pronësisë intelektuale;
ndërmjetësim; administrimi ligjor i licencave; shërbim ligjor lidhur me negocimin e
kontratave për persona te tretë; shërbime gjyqësore të përfaqësimit; shërbime të regjistrimit
të emrit të domenit.

(111) 26169
(151) 04/03/2020
(181) 12/04/2029
(210) KS/M/ 2019/472
(591) E bardhe, e kaltert, e gjelbert,
portokalli
(732) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë GurëzFerizaj, KS

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.

(111) 26168
(151) 04/03/2020
(181) 12/04/2029
(210) KS/M/ 2019/473
(591) E bardhe, e kaltert, e kuqe.
(732) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë GurëzFerizaj, KS

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.
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(111) 26122
(151) 14/02/2020
(181) 12/04/2029
(210) KS/M/ 2019/474
(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) JOVIA

(511) 11 Aparate elektrike për përgatitjen e pijeve të nxehta, të ftohta dhe pijeve
frigoriferike; makina elektrike për kafe, bërësit elektrik të kafes dhe percolators (paisje
elektrike me filter per zierjen e kafes) .

(111) 26120
(151) 14/02/2020
(181) 12/04/2029
(210) KS/M/ 2019/475
(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) MOVENZA

(511) 11 Aparate elektrike për përgatitjen e pijeve të nxehta, të ftohta dhe pijeve
frigoriferike; makina elektrike për kafe, bërësit elektrik të kafes dhe percolators (paisje
elektrike me filter per zierjen e kafes) .

(111) 26123
(151) 14/02/2020
(181) 12/04/2029
(210) KS/M/ 2019/476
(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) OBLO

(511) 11 Aparate elektrike për përgatitjen e pijeve të nxehta, të ftohta dhe pijeve
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frigoriferike; makina elektrike për kafe, bërësit elektrik të kafes dhe percolators (paisje
elektrike me filter per zierjen e kafes) .

(111) 26125
(151) 14/02/2020
(181) 12/04/2029
(210) KS/M/ 2019/477
(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) STELIA

(511) 11 Aparate elektrike për përgatitjen e pijeve të nxehta, të ftohta dhe pijeve
frigoriferike;makina elektrike për kafe, bërësit elektrik të kafes dhe percolators (paisje
elektrike me filter per zierjen e kafes) .

(111) 26124
(151) 14/02/2020
(181) 15/04/2029
(210) KS/M/ 2019/479
(732) NOVARTIS AG, 4002 BASEL,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) MAYZENT

(511) 5 Preparate farmaceutike.

(111) 26144
(151) 21/02/2020
(181) 15/04/2029
(210) KS/M/ 2019/480
(591) E KAFTË E MBYLLUR, E KUQE
E VERDHË, E BARDHË, E ZEZË
E KAFTE E QELUR
(732) FAMA TRADE NTP Magjistralja
Ferizaj - Prishtin p.n., 70000 Ferizaj, KS
(740) ,Petriti Consulting,, Shaban Ismajli

(540)
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Viti/Prishtinë

(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.
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.

(111) 26155
(151) 24/02/2020
(181) 16/04/2029
(210) KS/M/ 2019/482
(591) E kuqe, portokall
(732) Faton Paçarada&Agim Paqarada
VLERA SPORT O.P Rr.Nënë Tereza,Fush
Kosovë, KS

(540)

(511) 9 Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,
kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit
(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për
trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit,
rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit, (akumulatoret elektrik për makina); aparatet për
incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave
magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe
mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat
llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të
dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.
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
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çantat e udhëtimit; ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët,
takëmet dhe shalat.
25 Rrobat, këpucët, kapelat.
28 Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk
janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve.
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.

(111) 26150
(151) 24/02/2020
(181) 16/04/2029
(210) KS/M/ 2019/483
(591) E zezë
(732) Faton Paçarada&Agim Paqarada
VLERA SPORT O.P Rr.Nënë Tereza,Fush
Kosovë, KS

(540)

(511) 9 Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,
kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit
(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për
trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit,
rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit, (akumulatoret elektrik për makina); aparatet për
incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave
magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe
mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat
llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të
dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit
18 Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që
nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe
çantat e udhëtimit; ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët,
takëmet dhe shalat
25 Rrobat, këpucët, kapelat
28 Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk
janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve.
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.

(111)
(151)
(181)
(210)
(591)

26143
21/02/2020
18/04/2029
KS/M/ 2019/487
E kuqe

(540)
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(732) GRITANKOS SH.P.K
Rr,,Antenës,,p.n/F.kosovë, KS
(740) ,Petriti Consulting,, Shaban Ismajli
Viti/Prishtinë

(511) 2 Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit;
ngjyrues; acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për
bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët.
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
37 Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi.

(111) 26236
(151) 10/03/2020
(181) 18/04/2029
(210) KS/M/ 2019/488
(300) 76968 20/02/2019 JM
(732) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino California, 95014, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 38 “Telekomunikim; transmetim, emitim dhe transmetim i drejtpërdrejt i zërit, të
dhënave, imazheve, muzikës, audio, video, multimedias, televizionit dhe radios me anë të
rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të
komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; abonimet dhe pagesat-për-shikim
të transmetimit, transmetimin dhe transmetimin e drejtpërdrejtë me anë të rrjeteve të
telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit
pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; shërbimet e transmetimit të videove-mekërkese; përputhjen e përdoruesve për transferimin e muzikës, audiove, videove dhe
multimediave me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit,
satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove;
telefonë, postë elektronike, mesazhet elektronike, transmetimin e të dhënat elektronike,
shërbimet e audiokonferencave dhe videokonferencave; ofrimin e qasjes në rrjetet e
telekomunikimit, rrjetet kompjuterike, internet, komunikimin me satelit, komunikimin pa
tela (wirelees) të rrjeteve, dhe kabllo; ofrimin e qasjes në faqet e interenetit, databaza,
tabelat e buletineve elektronikë, forumet on-linë, doracakë, muzikë, dhe video dhe audio
programe; komunikimet me kompjuterë; shërbimet informative, këshilluese dhe
konsulencës në lidhje me të gjitha ato që u cekën më lartë.”
41 “Shërbimet edukative; ofrimin e trajnimeve, mentorimit, stazhit, praktikës, dhe
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programeve këshilluese për karrierë në lëminë e reklamimit, marketingut, komunikimit, dhe
dizajnit; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e seminareve, workshopeve,
klasave, webinareve, konferencave, instruksioneve online, dhe programeve të mësimit nga
distanca; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e koncerteve, performancave
live, ngjarjeve të posacme argëtuese, eventeve të artit dhe kulturore, zbavitjeve teatrale,
garave, konkurseve, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe eventeve sportive;
zhvillimin, prodhimin, shpërndarjen, dhënien me qira dhe prezentimin e radio programeve,
programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio
dhe video për shkarkim falas (podcast dhe webcast); ofrimin e programeve zbavitëse,
sporteve, animuese, muzikë, informim, lajme, realitet, dokumentarë, ngjarje aktuale, dhe art
dhe kulturë me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit,
radios, rrjetit të komunikimit pa tela (wireless), televizionit, dhe kabllove televizive;
ofrimin e programeve zbavitëse që nuk-mund të shkarkohen, sportit, animacionit, muzikës,
infromimit, lajmeve, realitetit, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe kulturës;
ofrimin e udhëzimeve interaktive për hulumtim, përzgjedhje, regjistrim dhe arkivim të
programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio
për shkarkim falas (podcast), dhe regjistrim të zërit; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje zbavitëse, sportit, animim, muzikës, informimit,
lajmeve, realitet, dokumentare, ngjarje aktuale, dhe art dhe programe kulturore; ofrimin e
web-faqeve dhe aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje informuese nga lëmia e
zbavitjes, sportit, muzikës, lajmeve, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe
kulturës; informacion zbavitës; ofrimin e lojërave kompjuterike jo-të shkarkueshme,
lojërave elektronike, lojërave interaktive, dhe video lojërave; ofrimin e informatave,
orareve, rishikimin dhe personalizimin e rekomandimeve të programeve edukative,
zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live,
garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; rezervimin e
biletave dhe shërbimet e rezervimit për programet edukative, zbavitjes, filmave, teatrit, artit
dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve,
shfaqejeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; publikimin dhe prezentimin e rishikimeve,
sondazheve, dhe vlerësimeve, dhe ofrimin interaktiv te web-faqeve dhe aplikacioneve
kompjuterike për postimin dhe ndarjen e rishikimeve, sondazheve, dhe vlerësimeve në
lidhje me programet edukative, zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore,
koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe
ngjarjeve sportive; ofrimin e melodive që lëshon telefoni mobilë kur pranon thirrje
(ringtones) që nuk-shkarkohen, muzikë të para-regjistruar, video, dhe grafika për përdorim
në pajisjet mobil të komunikimit; ofrimin e web-faqeve për ngarkim, ruajtje, ndarje, shikim
dhe postim të imazheve audios, videos, gazetave online, blogjeve, podcast dhe me
përmbajteje multimediale; publikimin e librave, revistave, gazetave, buletineve informative,
manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të librave, revistave, gazetave, buletineve
informative, manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; raportimin e lajmeve;
shërbimet e librarisë elektronike dhe online; ofrimin e softuerëve kompjuetrikë jo-të
shkarkueshëm për përdorim në lidhje me paletsrën dhe stërvitjen; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të informatave nga lëmia e palestrës dhe
stërvitjes; shërbimet e imazheve dixhitale; krijimin e efekteve vizuale dhe grafikave për të
tjerët; kreditimin e shërbimeve të librarisë; shërbimet online të librarisë; shpërndarjen e
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videokasetave; ofrimin e objekteve rekreative; infromimet rekreative; shërbimet e klubit
shëndetësor [trajnim shëndetësor dhe të stërvitjes]; dhënien me qira të lodrave; dhënien me
qira të pajisjeve të lojërave; mbajtjen e tureve udhëzuese; trajnimin e kafshëve; modelimin
për artista; lotaritë operuese; dhënien me qira të shtëpive akuariume.”

(111) 26237
(151) 10/03/2020
(181) 18/04/2029
(210) KS/M/ 2019/489
(300) 76969 20/02/2019 JM
(732) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino California, 95014, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) APPLE TV

(511) 38 “Telekomunikim; transmetim, emitim dhe transmetim i drejtpërdrejt i zërit, të
dhënave, imazheve, muzikës, audio, video, multimedias, televizionit dhe radios me anë të
rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të
komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; abonimet dhe pagesat-për-shikim
të transmetimit, transmetimin dhe transmetimin e drejtpërdrejtë me anë të rrjeteve të
telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit
pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; shërbimet e transmetimit të videove-mekërkese; përputhjen e përdoruesve për transferimin e muzikës, audiove, videove dhe
multimediave me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit,
satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove;
telefonë, postë elektronike, mesazhet elektronike, transmetimin e të dhënat elektronike,
shërbimet e audiokonferencave dhe videokonferencave; ofrimin e qasjes në rrjetet e
telekomunikimit, rrjetet kompjuterike, internet, komunikimin me satelit, komunikimin pa
tela (wirelees) të rrjeteve, dhe kabllo; ofrimin e qasjes në faqet e interenetit, databaza,
tabelat e buletineve elektronikë, forumet on-linë, doracakë, muzikë, dhe video dhe audio
programe; komunikimet me kompjuterë; shërbimet informative, këshilluese dhe
konsulencës në lidhje me të gjitha ato që u cekën më lartë.”
41 “Shërbimet edukative; ofrimin e trajnimeve, mentorimit, stazhit, praktikës, dhe
programeve këshilluese për karrierë në lëminë e reklamimit, marketingut, komunikimit, dhe
dizajnit; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e seminareve, workshopeve,
klasave, webinareve, konferencave, instruksioneve online, dhe programeve të mësimit nga
distanca; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e koncerteve, performancave
live, ngjarjeve të posacme argëtuese, eventeve të artit dhe kulturore, zbavitjeve teatrale,
garave, konkurseve, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe eventeve sportive;
zhvillimin, prodhimin, shpërndarjen, dhënien me qira dhe prezentimin e radio programeve,
programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio
dhe video për shkarkim falas (podcast dhe webcast); ofrimin e programeve zbavitëse,
sporteve, animuese, muzikë, informim, lajme, realitet, dokumentarë, ngjarje aktuale, dhe art
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dhe kulturë me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit,
radios, rrjetit të komunikimit pa tela (wireless), televizionit, dhe kabllove televizive;
ofrimin e programeve zbavitëse që nuk-mund të shkarkohen, sportit, animacionit, muzikës,
infromimit, lajmeve, realitetit, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe kulturës;
ofrimin e udhëzimeve interaktive për hulumtim, përzgjedhje, regjistrim dhe arkivim të
programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio
për shkarkim falas (podcast), dhe regjistrim të zërit; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje zbavitëse, sportit, animim, muzikës, informimit,
lajmeve, realitet, dokumentare, ngjarje aktuale, dhe art dhe programe kulturore; ofrimin e
web-faqeve dhe aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje informuese nga lëmia e
zbavitjes, sportit, muzikës, lajmeve, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe
kulturës; informacion zbavitës; ofrimin e lojërave kompjuterike jo-të shkarkueshme,
lojërave elektronike, lojërave interaktive, dhe video lojërave; ofrimin e informatave,
orareve, rishikimin dhe personalizimin e rekomandimeve të programeve edukative,
zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live,
garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; rezervimin e
biletave dhe shërbimet e rezervimit për programet edukative, zbavitjes, filmave, teatrit, artit
dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve,
shfaqejeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; publikimin dhe prezentimin e rishikimeve,
sondazheve, dhe vlerësimeve, dhe ofrimin interaktiv te web-faqeve dhe aplikacioneve
kompjuterike për postimin dhe ndarjen e rishikimeve, sondazheve, dhe vlerësimeve në
lidhje me programet edukative, zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore,
koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe
ngjarjeve sportive; ofrimin e melodive që lëshon telefoni mobilë kur pranon thirrje
(ringtones) që nuk-shkarkohen, muzikë të para-regjistruar, video, dhe grafika për përdorim
në pajisjet mobil të komunikimit; ofrimin e web-faqeve për ngarkim, ruajtje, ndarje, shikim
dhe postim të imazheve audios, videos, gazetave online, blogjeve, podcast dhe me
përmbajteje multimediale; publikimin e librave, revistave, gazetave, buletineve informative,
manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të librave, revistave, gazetave, buletineve
informative, manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; raportimin e lajmeve;
shërbimet e librarisë elektronike dhe online; ofrimin e softuerëve kompjuetrikë jo-të
shkarkueshëm për përdorim në lidhje me paletsrën dhe stërvitjen; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të informatave nga lëmia e palestrës dhe
stërvitjes; shërbimet e imazheve dixhitale; krijimin e efekteve vizuale dhe grafikave për të
tjerët; kreditimin e shërbimeve të librarisë; shërbimet online të librarisë; shpërndarjen e
videokasetave; ofrimin e objekteve rekreative; infromimet rekreative; shërbimet e klubit
shëndetësor [trajnim shëndetësor dhe të stërvitjes]; dhënien me qira të lodrave; dhënien me
qira të pajisjeve të lojërave; mbajtjen e tureve udhëzuese; trajnimin e kafshëve; modelimin
për artista; lotaritë operuese; dhënien me qira të shtëpive akuariume.”
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(111) 26160
(151) 26/02/2020
(181) 19/04/2029
(210) KS/M/ 2019/492
(591) Ngjyra e kuqe, Ngjyra e zezë
Ngjyra e bardhë
(300) 194534268 15/03/2019 FR
(732) C.C.V. Beaumanoir 10 impasse du
Grand Jardin ZAC de la Moinerie 35400
Saint-Malo, FR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 25 Veshje, mbathje, mbulesa koke, ndërresa; kosutme për larje; pantofla; hulahope;
rripa (veshje); shallë; kravata; dorëza (veshje).
35 Reklamime; menaxhment biznesi; administrim biznesi; funksione të zyres; shitja me
pakicë dhe shitja nëpërmjet Internetit për produktet si në vijim, respektivisht vajra dhe
qumshte për qëllime kozmetike, sapun, parfumeri, vajra esencial, kozmetikë, pasta
dhëmbësh, preparate kozmetike për dush, kripëra vaske, jo për qëllime mecidionale, maska
bukurie, preparate makijazhi, makijazh, lapsa makijazhi, karmina, preparate për heqjen e
makijazhit, deodorant për përdorim personal, ujë tualeti, pastrues thonjsh, mbështjellëse për
telefona, mbështjellëse, kuleta dhe çanta për telefona, kartela magnetike të koduara dhe/ ose
të petëzuara për qëllime komerciale, kartela dhurate me parapagesë magnetike të koduar
dhe / ose të laminuara, syze me recetë, syze dielli, lente për syze dielli, syze (optike),
zingjirë për syze, korniza të syzeve, kutia për syze, stoli, stoli të bëra nga metale të çmuara,
stoli kostumesh, zbukuruese (stoli), karficë (stoli), gjerdan, rreth dore, vath, zinxhir,
instrumente horologjike dhe kronometrike, orë dore, ora me alarm, rrathë për qelës
(zbukurime me figura), mbështjellëse me stoli jo nga metalet e çmuara, postera (afishe),
albume, almanakë, punime arti litografike ose të gravuara, kuti kartoni ose letre, pamfleta,
mbështetëse për vizatim, libra të shkruar ose vizatuar, kalendar, katalogje, kabinet për
artikuj shkrimi, rekuizita për zyrë (përveq mobileve), instrumente dhe pajisje për vizatime,
gravura, zinkografi, letër ambalazhi, paketim kartoni, zarfa, kalendar të cilët shqyhen, fletë
shkrimi, pajisje shkollore, rrespektivisht shiritë vetë-ngjitëse për letër shkrimi ose për
qëllime shtëpiake, stilolaps me maje topi, stilolaps fontanë (llojllojshmë ngjyrash), lapsa
me ngjyra, laps grafik, laps marker, pastela (pigment pluhur në formë shkopinjësh), fletore
shënimesh, skedar, skedar dokumentash, dosje (follder), gomë patrimi, mbrehëse lapsash
dhe mbajtëse lapsash, dekalkomani (art në xham ose porcelan), furqë për ngjyrosje, kuti për
stilolapsa, kuti ngjyrash, mbështetëse për shkrim (writing pads), komplet ngjyrash për
vizatim, fotografi, gazetë lajmesh, libra, broshura, udhëzues, letra, revista, fotografi, fotogravura, portrete, kartolina, letra loje, publikime të shtypura, pulla postare, çanta letre dhe
plastike si dhe qese për qëllime paketimi, material plastike për qëllime paketimi (jo të
përfshira në klasë të tjera), kartela jo magnetike të koduara dhe/apo të fletëzuara për
përdorim komercial, kartela dhurate me parapagesë jo magnetike të koduar dhe / ose të
laminuara, kartelë besnikërije jo mangetike, kartelë ngjitëse, ngjitëse, afishe vetë ngjitëse,
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afishe vetë ngjitëse me qëllim të zbukurimit të kartelave të besnikërisë dhe kartelave të
bankës, ombrella, çanta dore, bagazhe udhëtimi, çantë, çanta shkolle, çanta lojërash,
bagazhe, valixhe, çantë atashe, çanta dore, jo nga metale të çmuara, çanta plazhi, mbajtëse
kartelash, kuleta, çantë për blerje (Pazar), qese, zarfa dhe xhep lëkure për paketim, çanta
shpine, çanta dore, çanta udhëtimi (nga lekura), set i zbrazët udhëtimi (nga lëkura), çantë
tualeti e cila shitet e zbrazët, çantë tualeti (jo e pajisur), mbajtëse ditari, mbajtëse e
dokumentave të veturës, këllëf i çelsave, çadra, shkop për hecje, mbajtëse lëkure e çelësave,
mbulesë e lëkurës për rroba, çantë e rrobave për udhëtim, çantë e këpucave për udhëtim,
çantë “ xhep “ (nga lëkura), veshje, mbathje (përveq mbathjeve ortopedike), kapela, rripa
(veshje), lidhëse flokësh, barreta (kapëse për flokë), kopse rripi (aksesorë veshjeje), kopse
këpucësh, karficë (aksesorë veshjeje), qëndisje, kapëse rripi, stoli kapelash (jo nga metalet e
çmuara), stoli këpucash (jo nga metalet e çmuara), stoli flokësh, karficë flokësh, rrjetë
flokësh; faturimi nëpërmjet mobilave apo telefonave celularë, promocion dhe reklamim
(komunikim) nëpërmjet mobilave apo telefonave celularë; informata të biznesit nëpërmjet
mobilit apo telefonave celularë duke lejuar përdoruesit të kenë qasje në shërbimet dhe
produktet e brendeve në mënyrën më të mire për ata/ato; shërbimet e menagjimit të
llogarisë të konsumatorit; shërbimi i menagjimit i dosjeve kompjuterike, përpilimin dhe
sistematizimin e të dhënave në databazat (bazën e të dhënave) e kompjuterave, përpilimi i
informacioneve; veprime promocionale dhe reklamuese me qëllim të zhvillimit të
besnikërisë së klientit; shërbimet e promovimit të shitjeve për të tjerët nëpërmjet skemave
të besnikërisë së konsumatorëve; shërbimet e besnikërisë së klientit të lidhur ose jo me
përdorimin e një kartele; dizajnimi i fushatës reklamuese që lidhet me skemat e besnikërisë
që përfshijnë mbledhjen e pikave të besnikërisë të fituara me blerje dhe të kthyera në
dhurata; shërbimet e ofruara me franshizë, domethënë ndihma operative ose menaxhimi
komercial ose industrial; marrëveshjet franshizë (shërbimet komercial); franshiza,
rrespektivisht shërbimet e ofruara nga një franshizorë, veçanërisht operacionet e biznesit
ose asistenca menaxheriale, transferimi (sigurimi) i njohurive komerciale; menaxhimi i
biznesit, domethënë menaxhimi i biznesit dhe asistenca menaxheriale në kontekstin e një
marrëveshjeje franchise; shërbimet e menaxhimit të ngjarjeve, përkatësisht reklamat.

(111) 26119
(151) 14/02/2020
(181) 19/04/2029
(210) KS/M/ 2019/495
(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) PICCOLO

(511) 11 Aparate elektrike për përgatitjen e pijeve të nxehta, të ftohta dhe pijeve
frigoriferike; makina elektrike për kafe, bërësit elektrik të kafes dhe percolators (paisje
elektrike me filter per zierjen e kafes) .
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(111) 26128
(151) 14/02/2020
(181) 19/04/2029
(210) KS/M/ 2019/496
(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) ECLIPSE

(511) 11 Aparate elektrike për përgatitjen e pijeve të nxehta, të ftohta dhe pijeve
frigoriferike; makina elektrike për kafe, bërësit elektrik të kafes dhe percolators (paisje
elektrike me filter per zierjen e kafes) .

(111) 26130
(151) 14/02/2020
(181) 19/04/2029
(210) KS/M/ 2019/497
(591) E kuqe, e verdhë
(732) NOVARTIS AG, 4002 BASEL,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparate farmaceutike.

(111) 26142
(151) 21/02/2020
(181) 23/04/2029
(210) KS/M/ 2019/507
(732) PIAGGIO & C. S.P.A. VIALE
RINALDO PIAGGIO 25 56025
PONTEDERA,PISA, ITALY
An Italian Joint Stock Company, IT
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"

(540) VESPA
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kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 18 Çanta; çanta dore; çanta udhëtimi ; valixhe e vogël; valixhe të vogla prej lëkure;
mbajtësit e kartës së kreditit prej lëkure; kuleta; artikuj prej lëkure për këllëfë të çelësave;
çanta të vogla për gjëra personale; bagazh; valixhe; çanta kozmetike të zbrazëta për shitje;
çanta për sport; çanta krahu; çanta prej lëkure për blerje; çanta shkolle; çanta shpine;
komplet i çantave të udhëtimit prej lëkure; çanta udhëtimi për veshje; çanta udhëtimi për
mbathje; çanta plazhi; çanta duffel (çanta krahu në formë cilindrike); çanta malorealpiniste si çanta për qëllime bartëse; çanta vanity(çanta kozmetike), pa pajisje; lëkurë
kafshësh; kuti për ruajtje dhe këllëf të bëra prej lëkure; mbulesa prej lëkure për mobile të
pa përshtatshme; ombrella; çadra; shirita prej lëkure.

(111) 26153
(151) 24/02/2020
(181) 24/04/2029
(210) KS/M/ 2019/508
(591) E zezë, e kuqe, e verdhë
(732) N.P.T. GERMAN COLOR Rr. Nëna
Tereze nr. 278, 12000 Fushë Kosovë,
Republika e Kosovës, KS
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 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; bojra kundër ndotjës, mordantë,
agjentë lidhës për bojëra, agjentë lidhës për llaqe, trashësues për bojra, trashësues për llaqe,
ngjyrues, llaqe, lustrues (bojra), bojra mbushëse, llakë primer, veshjet e drurit, mbrojtësit e
drurit, preparatet anti-korrozive, llaqet, veçanërisht bojërat e automobilave, preparatet e
ruajtjes për metal, preparatet anti-ndryshk, mjet tharës për bojrat, mjet tharës për laqe,
hollues për ngjyra, hollues për llaqet
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbimet e
shitjes me shumicë dhe pakicë e bojërave, lustrave, llaqeve dhe pajisjeve tjera për futjen ne
përdorim te tyre; sherbimet e shitjes me pakicë dhe me shumicë në fushat e ngjyrojes dhe
llakimit, mjeteve, veglave metalike, artikujve të ndërtimit, gjësendet për punë, pajisjet e
zejtarisë,
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave , veçanërisht në lidhje me produktet
në fushën e bojërave dhe llaqeve dhe pajisjeve përcjellëse
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(111) 26145
(151) 21/02/2020
(181) 25/04/2029
(210) KS/M/ 2019/513
(526) Tea AROMA
(732) FAMA TRADE NTP Magjistralja
Ferizaj - Prishtin p.n., 70000 Ferizaj, KS
(740) ,Petriti Consulting,, Shaban Ismajli
Viti/Prishtinë

(540) Tea AROMA

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe
preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.

(111) 26146
(151) 21/02/2020
(181) 25/04/2029
(210) KS/M/ 2019/514
(526) Çaj AROMA
(732) FAMA TRADE NTP Magjistralja
Ferizaj - Prishtin p.n., 70000 Ferizaj, KS
(740) ,Petriti Consulting,, Shaban Ismajli
Viti/Prishtinë

(540) Çaj AROMA

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe
preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.

(111) 26154
(151) 24/02/2020
(181) 25/04/2029
(210) KS/M/ 2019/515
(732) Best Western International, Inc. 6201
North 24th Parkway, Phoenix Arizona
85016-2023, US
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)
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(511) 43 Shërbime hoteliere.

(111) 26137
(151) 20/02/2020
(181) 25/04/2029
(210) KS/M/ 2019/517
(591) Ngjyrë e kuqe, e verdhë, e gjelbërt , e
bardhë, hiri, e zezë, ari, e gjelbërt ulliri.
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI Organize Sanayi
Bölgesi 11. Cadde Eskisehir , TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 30 Biskota.

(111) 26151
(151) 24/02/2020
(181) 25/04/2029
(210) KS/M/ 2019/518
(591) Ngjyrat që mbrohen: e zezë, hiri,
bardhë
(732) PAILLASSE INTERNATIONAL SA
Faubourg de l'Hôpital 1 CH-2000 Neuchâtel

(540)
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, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sagë; miellra, produktet e
bluara dhe preparatet e bëra nga drithërat; bukë, produkte bukëpjekësish, pjekje
ëmbëlsirash dhe produkte të ëmbëlsura; sanduiçe; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë,
shurup i artë; maja, pluhur pjekjeje; kripë; mustardë; uthull, salcat (erëza); erëza; akull për
freskim.

(111) 26249
(151) 13/03/2020
(181) 26/04/2029
(210) KS/M/ 2019/523
(591) Gjelber dhe Verdh
(732) GREEN PHARMACY sh.p.k. Rr.
Xhorxh Bush, p.n. 10000 Prishtinë, Kosovë,
KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike
35 Tregtia me pakicë dhe shumicë e produkteve farmaceutike dhe higjienike.

(111) 26251
(151) 13/03/2020
(181) 26/04/2029
(210) KS/M/ 2019/524
(732) N.T.P. "ICN & BM" Rr. Emrush
Miftari, nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) Vrmoks

(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike.
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(111) 26250
(540)
(151) 13/03/2020
(181) 26/04/2029
(210) KS/M/ 2019/529
(591) Bardhe, zi, kalter, vjollce, kuqe
(732) PHARMEX sh.p.k. Rr. Kerem Levton,
p.n. 10000 Prishtinë, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë,
(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike, vitaminat dhe mineralet

(111) 26231
(540) magnez 400
(151) 09/03/2020
(181) 26/04/2029
(210) KS/M/ 2019/530
(732) PHARMEX sh.p.k. Rr. Kerem Levton,
p.n. 10000 Prishtinë, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë,
(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike, vitaminat dhe mineralet.

(111) 26232
(540) magnez 375
(151) 09/03/2020
(181) 26/04/2029
(210) KS/M/ 2019/531
(732) PHARMEX sh.p.k. Rr. Kerem Levton,
p.n. 10000 Prishtinë, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë
(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike, vitaminat dhe mineralet.
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(111) 26233
(540)
(151) 09/03/2020
(181) 26/04/2029
(210) KS/M/ 2019/532
(591) Bardh, Zi, gjelber, kuqe
(732) PHARMEX sh.p.k. Rr. Kerem Levton,
p.n. 10000 Prishtinë, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë
(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike, vitaminat dhe mineralet.

(111) 26234
(540)
(151) 09/03/2020
(181) 26/04/2029
(210) KS/M/ 2019/533
(591) Bardh, zi, gjelber, verdhe
(732) PHARMEX sh.p.k. Rr. Kerem Levton,
p.n. 10000 Prishtinë, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë
(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike, vitaminat dhe mineralet

(111) 26235
(540)
(151) 09/03/2020
(181) 26/04/2029
(210) KS/M/ 2019/534
(732) PHARMEX sh.p.k. Rr. Kerem Levton,
p.n. 10000 Prishtinë, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë,

(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike, vitaminat dhe mineralet
710

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(111) 26227
(151) 09/03/2020
(181) 26/04/2029
(210) KS/M/ 2019/535
(732) Bayer Aktiengesellschaft KaiserWilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany, DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë

(540) QUICK BAYT

(511) 5 “Preparate për mbytjen e paraziteve; fungicide, herbicide”.

(111) 26228
(151) 09/03/2020
(181) 26/04/2029
(210) KS/M/ 2019/536
(732) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino California, 95014, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë

(540) SWIFT

(511) 9 “Aplikacion për zhvillimin e softuer-it; softuer kompjuterik i përdorur për
zhvillimin e softuerëvë të aplikacioneve të tjera; asnjëra nga të lartëcekurat në lidhje me
komunikimet financiare apo lehtësimet ndaj transakcioneve financiare.”

(111) 26138
(151) 20/02/2020
(181) 30/04/2029
(210) KS/M/ 2019/537
(732) Lenovo (Beijing) Limited No. 6
Chuangye Road Shangdi Information
Industry Base Haidian District
100085 Beijing, CN
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) LENOVO TRUSCALE
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(511) 42 Qendër e shënimeve të infrastrukturës- si-shërbim në dobi të shërbimeve; dhënia
me qera e harduerave kompjuterik, programeve kompjuterike dhe periferikëve kompjuterik;
dhënia me qera e serverëve kompjuterikë, qendrave të të dhënave dhe memorjes së
serverut; Infrastruktura e IT dhe dizajni i sistemit kompjuterik; Infrastruktura IT, harduera
kompjuterike dhe shërbime mbështetëse teknike të softuerit kompjuterik; Infrastruktura e
IT-së, pajisjet kompjuterike dhe monitorimi i softuerëve kompjuterik.

(111) 26229
(151) 09/03/2020
(181) 30/04/2029
(210) KS/M/ 2019/538
(732) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino, California 95014, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë

(540) SAFARI

(511) 9 “Softuer për shfletues (brauzer) të rrjetit të internetit; shfletues të internetit;
programe kompjuterike për qasjen, shfletimin dhe kërkimin në databaza online; softuer për
postë elektronike dhe dërgim të porosive.”
42 “Dizajnim dhe zhvillim i softuerit për shletues interneti; shërbime konsulence lidhur
me shletuesit e internetit dhe softuerët për shleftues interneti.”

(111) 26257
(151) 23/04/2020
(181) 30/04/2029
(210) KS/M/ 2019/539
(732) KAM DOO ul. Industriska bb, 1000
Skopje, MK
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 30 Pjekurina me peta, ëmbëlsira të forta dhe të buta, biskota, napolitanka, nafore,
torta dhe torta të vogla, kroasane, deserte të ndryshëm ëmbëlsirash dhe artikuj të ngjashëm
ëmbelsirash, çokollatë, bonboniera dhe prodhime çokollatash, thupra te kypshme, çips,
krekerë, flipse dhe prodhime të ndryshme të krypura.
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(111) 26256
(151) 23/04/2020
(181) 30/04/2029
(210) KS/M/ 2019/540
(732) KAM DOO ul. Industriska bb, 1000
Skopje, MK
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 30 Pjekurina me peta, ëmbëlsira të forta dhe të buta, biskota, napolitanka, nafore,
torta dhe torta të vogla, kroasane, deserte të ndryshëm ëmbëlsirash dhe artikuj të ngjashëm
ëmbelsirash, çokollatë, bonboniera dhe prodhime çokollatash, thupra te kypshme, çips,
krekerë, flipse dhe prodhime të ndryshme të krypura.

(111) 26216
(151) 05/03/2020
(181) 30/04/2029
(210) KS/M/ 2019/543
(732) "EMO" L.L.C. Rruga Adem Jashari
nr.65, Prizeren, KS
(740) Dardan Shala Soliteri Avalla P+12
Prishtine

(540)

(511) 9 Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,
kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet
dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e
drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për
incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave
magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate 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. Syzet kundër713
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shkëlqim; syze, syze dielli, dhe lente e kontaktit; syze dielli; shirit mbajtës i syzeve te
diellit; litar mbajtës i syzeve te diellit; korniza për syze dielli; këllëf i syzeve.
14 Orëmatës dhe instrumente tjera kronometrime; orë dore; ora muri; mekanizma sahati;
kronografë për përdorim si mekanizma ore; kronometra; rripa për orë; shirita për orë;
këllëfë për orë dore, ora muri, dhe orëmatës dhe instrumente kronometrime; pjesë për orë
dore, orë muri, dhe orëmatës si dhe instrumente kronometrime; stoli të çmuara; aliazhe nga
metalet e çmuara; kuti nga metalet e çmuara
18 lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e tjera nga këto materiale që nuk janë përfshirë
në klasat e tjera;lëkura e kafshëve, gëzofët;valixhet dhe çantat e udhëtimit;ombrellat, çadrat
e diellit dhe bastunët;kamxhikët, takëmet dhe shalat. Valixhe, çanta, kuleta dhe mbajtës të
tjerë si dhe pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshira në këtë
klasë

(111) 26211
(151) 05/03/2020
(181) 30/04/2029
(210) KS/M/ 2019/544
(526) L.L.C.
(732) "EMO" L.L.C. Rruga Adem Jashari
nr.65, Prizeren, KS
(740) Dardan Shala Soliteri Avalla P+12
Prishtine

(540) EMO L.L.C.

(511) 9 Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,
kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet
dhe instrumentit për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e
drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për
incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave
magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate 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. Syzet kundërshkëlqim; syze, syze dielli, dhe lente e kontaktit; syze dielli; shirit mbajtës i syzeve te
diellit; litar mbajtës i syzeve te diellit; korniza për syze dielli; këllëf i syzeve.
14 Orëmatës dhe instrumente tjera kronometrime; orë dore; ora muri; mekanizma sahati;
kronografë për përdorim si mekanizma ore; kronometra; rripa për orë; shirita për orë;
këllëfë për orë dore, ora muri, dhe orëmatës dhe instrumente kronometrime; pjesë për orë
dore, orë muri, dhe orëmatës si dhe instrumente kronometrime; stoli të çmuara; aliazhe nga
metalet e çmuara; kuti nga metalet e çmuara
18 lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e tjera nga këto materiale që nuk janë përfshirë
në klasat e tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe çantat e udhëtimit; ombrellat,
çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, takëmet dhe shalat. Valixhe, çanta, kuleta dhe
mbajtës të tjerë si dhe pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshira
në këtë klasë
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(111) 26189
(151) 04/03/2020
(181) 30/04/2029
(210) KS/M/ 2019/545
(732) TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, SI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1.,
10000 Prishtinë

(540) VALÚ

(511) 9 Alarme; aparatura dhe pajisje për shpëtimin e jetës; aparatura marrëse audiovideo; aparatura për kthim përgjigje të regjistruar; bateri eleketrike; llamba fleshi
(fotografi); sirena; disqe kompakte (kujtesë vetëm e lexueshme); lexuesa bar kodi; lexuesa
(pajisje për përpunim të dhënash); skedarë të shkarkueshëm me figura; aparate për
regjistrim zëri; çipe për studim ADN-je; shtylla për antenat pa tel; DVD-të; publikime
elektronike, të shkarkueshëm; borde elektronike shënimesh; aparatura përkthimi
elektronike që mbahen në xhep; kuti kryesisht të bëra për aparatura dhe instrumenta
fotografikë; skedarë të shkarkueshëm me muzikë; karta magnetike të koduara; disqe
kompakte (audio-video); byzylykë identifikimi magnetikë të koduar; mbartës magnetik të
dhënash; materiale për rrjete elektrike (tela, kabllo); pajisje matëse, elektrike; mikrofonë;
mikroproҫesorë; mi (pajisje periferike kompjuterike); modemë; monitorë (pajisje
kompjuterike); monitorë (programe kompjuterikë); aparatura monitorimi, elektrike; tubo
(elektrik); aparatura ndërkomunikimi; aparatura për transmetim zëri; aparatura për
riprodhim zëri; aparatura për regjistrim zëri; kompjutera personal të mbartshëm;
transmetuesa telefoni; transmetuesa (telekomunikacion); transmetuesa të sinjaleve
elektrikë; ora inteligjente; matësa hapash; alarme zjarri; pajisje dixhitale me disqe
kompakte për regjistrim dhe dëgjim zëri; pajisje elektronike të mbartëshme që luajnë
skedarë dixhital të zërit dhe figurës; laptop-ë; radiotelefona; pajisje terminale (elektricitet);
kuti për lidhje elektrike (elektricitet); kompjutera; pajisje periferike të përshtatura për
përdorim me kompjutera; tastiera për kompjutera; pajisje kujtese për kompjuter; programe
kompjuterikë (softuerë të shkarkueshëm); programe kompjuterikë, të regjistruar; softuerë
kompjuterikë (programe), të regjistruar; kufje që vihen në kokë; karta inteligjente (karta me
qark të integruar); marrësa telefoni; tela telefoni; aparate telefoni; telegrafë (aparatura); tela
telegrafi; telemetra; teleprintera; termometra, jo për qëllime mjeksore; marrësa televizivë;
drajvera me portë USB-je; aparatura të frekuencës së lartë; ndërfaqe për kompjutera.
16 Tamponë boje (artikuj për shkrim); shirita me bojë për printera kompjuteri; formularë,
të printuar; fotografi, të printuara; katalogë; libra; libërtha; kalendarë; letër; postera;
pllakarda prej letre apo kartoni; pulla postare; broshura informacioni; kartapostale; revista;
revista (periodike); materiale të shtypur; libra arsimorë; kartolina; bileta; qese (zarfe, qese)
prej letre ose plastike; flamuj prej letre; blloqe për shkrim ose vizatim.
35 Përpunim administrativ të urdhërave të blerjes; shërbime sekretarie; rregullim
vitrinash; faturime; kërkim të dhënash në skedarë kompjuterikë për të tjerët; përpilim të
informacioni në bazat e të dhënave kompjuterike; përditësim të materialit publicitar; dhënie
me qira të automatëve me monedhë; dhënie me qira të makinerive dhe pajisjeve të zyrës;
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reklama të jashtme; sondazhe; reklamë nëpërmjet postës direkte; botim të teksteve
publicitare; përpunim teksti; dhënie me qira të hapsirës publicitare; dhënie me qira të kohës
publicitare në mediat e komunikimit; dhënie me qira të materialeve publicitarë; publicitet
në linjë në një rrjet kompjuterik; organizim ekspozitash për qëllime komerciale dhe
publiciteti; organizim të panaireve tregtarë për qëllime komerciale dhe publiciteti; shkrim të
teksteve publicitare; vendosje posterash apo fletushkash reklame në vende të ndryshme;
asistencë menaxhimi komercial apo industrial; asistancë në menaxhim të aktiviteteve të
biznesit; administrim komercial të licencimit të mallrave dhe shërbimeve për të tjerët;
promovim shitjesh për të tjerët; prezantim të mallrave në median e komunikimit, për
qëllime të shitjes me pakicë; demonstrim mallrash; përgatitje kolonash publiciteti; prodhim
të filmave publicitarë; llogarimbajtje; shërbime të furnizimit të klientëve me kopje të
përmbajtjeve të mediave në interes të tyre; shpërndarje të materialeve publicitarë;
publicitet; publicitet nëpërmjet porosive me postë; shërbime publiciteti; publicitet në radio;
publicitet në televizion; riprodhim dokumentash; hartim deklaratash të llogarive; përpilim
statistikash; sistemim informacioni në baza të dhënash kompjuterike; sekretari telefonike
për pajtimtarë jo të disponueshëm; shërbime të marrëdhënieve me publikun; shërbime të
krahasimit të ҫmimeve; shërbime telemarketingu; shërbime faqosje për qëllime reklame;
marrje nga jashtë shërbimesh (asistencë biznesi); shërbime marketingu; studime tregu;
kërkime tregu; menaxhim skedarësh të kompjuterizuar; rregullim abonimesh në shërbime
telekomunikacioni për të tjerët.
36 Veprime bankare nëpërmjet kompjuterit pa paraqitje në bankë; shërbime bankare;
transferim elektronik fondesh; grumbullime fondesh për bamirësi; analiza financiare;
investim kapitalesh; këmbim parash dhe çeqesh ndërmjet klientëve të bankave të ndryshme,
financë; ҫështje financiare; informacion financiar; sponsorizime financiare; konsulencë
financiare; menaxhim financiar; shërbime të bankës së kursimit; shërbime të kartës së
debitit; përpunim pagesash të kartës së kreditit; emetim kartash krediti; emetim të ҫeqeve të
udhëtarëve; emetim të tollonave me vlerë; ndërmjetësim për kreditim; qiradhënie me kredi;
shërbime këmbimi dhe tregtimi parash; qiradhënie me kredi; hua në këste dhe intervale të
njëjta kohe për pagesë; shërbime tregtimi të letrave me vlerë; kredi (financë); kujdestari
financiare; ofrim zbritjesh në institucionet e pjesëmarrjes të të tjerëve përmes përdorimit të
kartës së anëtarësisë; informacion për sigurime; konsulencë për sigurim; shërbime sigurimi;
ndërmjetësim në sigurim; vlerësim risku për sigurim për aksident; sigurim shëndetësor;
sigurim jete.
38 Transmetim radio-televiziv pa tel; dhënie me qira të kohës së aksesit në rrjete
kompjuterike botërorë; transmetim të postës elektronike; transmetim faksi; informacion
rreth telecomunikacionit; dhënie me qira të aparaturave që dërgojnë mesazhe; transmetime
të televizionit kabllor; forume (hapsira për biseda) për lidhje në rrjete sociale; shërbime
komunkimi me telefon mobil; komunikime nëpërmjet terminaleve kompjuterikë;
komunkime me rrjete të fibrave optikë (fibër); transmetim radio; transmetim televiziv;
dhënie me qira të kohës së aksesit në rrjete kompjuterikë botërorë; dhënie me qira
modemësh; dhënie me qira të aparaturave të faksit; dhënie me qira telefonash; dhënie me
qira të pajisjeve të telekomunikacioneve; sigurim aksesi në baza të dhënash; sigurim aksesi
përdoruesi në rrjete kompjuterikë botërorë; sigurim hapsirash për bisedë; ofrim kanalesh
telekomunikacioni për shërbime të bërjes pazar nëpërmjet televizorit; sigurim lidhjesh
telekomunikacionesh në një rrjet kombjuterik botëror; shërbime pejxhingu (radio, telefon
ose mjete të tjera komunikimi); dërgim mesazhesh; dërgim telegramësh; transmetim
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telegramësh; transmetim të skedarëve dixhitalë; transmemtim kartolinash në linjë;
transmetim të ndihmuar nga kompjuteri të mesazheve dhe figurave; transmetim satelitor;
shërbime të bordeve të buletinit elektronik (shërbime telekomunikacionesh); shërbime të
postës zanore; shërbime të telefonisë dhe telefonisë së lëvizëshme; shërbime telegrafike;
komunikime nëpërmjet telegramesh; ofrim kanalesh telekomunikacioni për shërbime të
bërjes pazar nëpërmjet televizorit; shërbime të rrugëzimit dhe lidhjes të
telekomunikacioneve; shërbime të telekonferencave; shërbime teleksi; shërbime të
agjencisë së lajmeve; agjenci lajmesh.
39 Shërbime të transportit të makinave me motor; shërbime taksi; shpërndarje energjie
elektrike; shpërndarje energjie; dhënie me qira makinash; dhënie me qira automjetesh;
shpërndarje mallrash; shpërndarje mesazhesh; informacion transporti; dhënie me qira
makinash; dhënie me qira automjetesh; shpërndarje pakosh; amballazhim mallrash; parkim
automjetesh; organizim turesh; informacion trafiku; ruajtje fizike të të dhënave ose
dokumenteve të ruajtura në mënyrë elektronike; ruajtje mallrash; magazinim; shoqërim
udhëtarësh; shërbime të shoferit.
41 Prodhim filmi, të ndryshëm nga filmat për publicitet; informacion për arsimim;
informacion për argëtim; dhënie me qira librash; dhënie me qira videokasetash; dhënie me
qira të regjistrimeve të zërit; shërbime të biblotekës së lëvizëshme; shërbime lojrash të
ofruara në linjë nga një rrjet kompjuterik; ofrim publikimesh elektronike në linjë, jo të
shkarkueshëm; publikim tekstesh, ndryshe nga tekstet publicitare; publikim të librave dhe
gazetave elektronike në linjë; publikim librash; dhënie me qira të pajisjeve radio; organizim
dhe drejtim seminaresh; organizim ekspozitash për qëllime kulturore ose edukative; editime
tekstesh (me përjashtim të teksteve publicitare); planifikim mbrëmjesh (argëtim); ofrim
filmash me titra; mësimdhënie; prodhim muzike; prodhim programesh televizivë dhe radio;
shërbime faqosje, të ndryshëm nga ato për qëllime publicitare; argëtim me televizion;
stërvitje (ushtrim); argëtim; shërbime argëtuesi; shërbime të klubit të shëndetit (ushtrim
fitnes dhe për shëndet).
42 Dizenjim industrial; dhënie me qira kompjuterash; shumëfishim të programeve
kompjuterikë; dizenjim amballazhimi; dizenjim softuerësh kompjuterikë; lizing softuerësh
kompjuterikë; dhënie me qira të server të web; shndërrim të dhënash të programeve dhe të
dhënave kompjuterike (jo shndërrim fizik); rigjetje të të dhënave kompjuterike; përditësim
softuerësh kompjuterikë; dizenjim sistemi kompjuterik; dizenjim softueri kompjuterik;
përditësim softueri kompjuterik; analizim sistemi kompjuterik; programim kompjuterik;
monitorim sistemesh kompjuterikë nëpërmjet aksesit në distancë; hostim të faqeve web;
shërbime të mbrotjes nga viruset kompjuterikë; konsulencë në dizenjim dhe zhvillim të
pajisjeve kompjuterike; konsulencë për softuerë kompjuterikë; konsultim në fushën e
sigurisë kompjuterike; konsulencë në fushën e kursimit të energjisë; instalime softuerësh
kompjuterikë; mirëmbajtje të softuerëve kompjuterikë.
45 Shërbime të kujdesjes për pronësinë intelektuale; konsulencë në pronësinë intelektuale;
licencim të pronësisë intelektuale; licencim të softuerëve kompjuterikë (shërbime ligjore);
regjistrim të emrave të domeineve (shërbime ligjore); shërbime këshillimi në fushën e
pronësisë industriale; konsulencë për ruajtjen fizike; menaxhim të së drejtës së autorit.
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(591) Portokalli-Pantone 151 C, rozëPantone 807 c-Neon
(732) TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, SI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000, Prishtinë

(540)

(511) 9 Alarme; aparatura dhe pajisje për shpëtimin e jetës; aparatura marrëse audiovideo; aparatura për kthim përgjigje të regjistruar; bateri eleketrike; llamba fleshi
(fotografi); sirena; disqe kompakte (kujtesë vetëm e lexueshme); lexuesa bar kodi; lexuesa
(pajisje për përpunim të dhënash); skedarë të shkarkueshëm me figura; aparate për
regjistrim zëri; çipe për studim ADN-je; shtylla për antenat pa tel; DVD-të; publikime
elektronike, të shkarkueshëm; borde elektronike shënimesh; aparatura përkthimi
elektronike që mbahen në xhep; kuti kryesisht të bëra për aparatura dhe instrumenta
fotografikë; skedarë të shkarkueshëm me muzikë; karta magnetike të koduara; disqe
kompakte (audio-video); byzylykë identifikimi magnetikë të koduar; mbartës magnetik të
dhënash; materiale për rrjete elektrike (tela, kabllo); pajisje matëse, elektrike; mikrofonë;
mikroproҫesorë; mi (pajisje periferike kompjuterike); modemë; monitorë (pajisje
kompjuterike); monitorë (programe kompjuterikë); aparatura monitorimi, elektrike; tubo
(elektrik); aparatura ndërkomunikimi; aparatura për transmetim zëri; aparatura për
riprodhim zëri; aparatura për regjistrim zëri; kompjutera personal të mbartshëm;
transmetuesa telefoni; transmetuesa (telekomunikacion); transmetuesa të sinjaleve
elektrikë; ora inteligjente; matësa hapash; alarme zjarri; pajisje dixhitale me disqe
kompakte për regjistrim dhe dëgjim zëri; pajisje elektronike të mbartëshme që luajnë
skedarë dixhital të zërit dhe figurës; laptop-ë; radiotelefona; pajisje terminale (elektricitet);
kuti për lidhje elektrike (elektricitet); kompjutera; pajisje periferike të përshtatura për
përdorim me kompjutera; tastiera për kompjutera; pajisje kujtese për kompjuter; programe
kompjuterikë (softuerë të shkarkueshëm); programe kompjuterikë, të regjistruar; softuerë
kompjuterikë (programe), të regjistruar; kufje që vihen në kokë; karta inteligjente (karta me
qark të integruar); marrësa telefoni; tela telefoni; aparate telefoni; telegrafë (aparatura); tela
telegrafi; telemetra; teleprintera; termometra, jo për qëllime mjeksore; marrësa televizivë;
drajvera me portë USB-je; aparatura të frekuencës së lartë; ndërfaqe për kompjutera.
16 Tamponë boje (artikuj për shkrim); shirita me bojë për printera kompjuteri; formularë,
të printuar; fotografi, të printuara; katalogë; libra; libërtha; kalendarë; letër; postera;
pllakarda prej letre apo kartoni; pulla postare; broshura informacioni; kartapostale; revista;
revista (periodike); materiale të shtypur; libra arsimorë; kartolina; bileta; qese (zarfe, qese)
prej letre ose plastike; flamuj prej letre; blloqe për shkrim ose vizatim.
35 Përpunim administrativ të urdhërave të blerjes; shërbime sekretarie; rregullim
vitrinash; faturime; kërkim të dhënash në skedarë kompjuterikë për të tjerët; përpilim të
informacioni në bazat e të dhënave kompjuterike; përditësim të materialit publicitar; dhënie
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me qira të automatëve me monedhë; dhënie me qira të makinerive dhe pajisjeve të zyrës;
reklama të jashtme; sondazhe; reklamë nëpërmjet postës direkte; botim të teksteve
publicitare; përpunim teksti; dhënie me qira të hapsirës publicitare; dhënie me qira të kohës
publicitare në mediat e komunikimit; dhënie me qira të materialeve publicitarë; publicitet
në linjë në një rrjet kompjuterik; organizim ekspozitash për qëllime komerciale dhe
publiciteti; organizim të panaireve tregtarë për qëllime komerciale dhe publiciteti; shkrim të
teksteve publicitare; vendosje posterash apo fletushkash reklame në vende të ndryshme;
asistencë menaxhimi komercial apo industrial; asistancë në menaxhim të aktiviteteve të
biznesit; administrim komercial të licencimit të mallrave dhe shërbimeve për të tjerët;
promovim shitjesh për të tjerët; prezantim të mallrave në median e komunikimit, për
qëllime të shitjes me pakicë; demonstrim mallrash; përgatitje kolonash publiciteti; prodhim
të filmave publicitarë; llogarimbajtje; shërbime të furnizimit të klientëve me kopje të
përmbajtjeve të mediave në interes të tyre; shpërndarje të materialeve publicitarë;
publicitet; publicitet nëpërmjet porosive me postë; shërbime publiciteti; publicitet në radio;
publicitet në televizion; riprodhim dokumentash; hartim deklaratash të llogarive; përpilim
statistikash; sistemim informacioni në baza të dhënash kompjuterike; sekretari telefonike
për pajtimtarë jo të disponueshëm; shërbime të marrëdhënieve me publikun; shërbime të
krahasimit të ҫmimeve; shërbime telemarketingu; shërbime faqosje për qëllime reklame;
marrje nga jashtë shërbimesh (asistencë biznesi); shërbime marketingu; studime tregu;
kërkime tregu; menaxhim skedarësh të kompjuterizuar; rregullim abonimesh në shërbime
telekomunikacioni për të tjerët.
36 Veprime bankare nëpërmjet kompjuterit pa paraqitje në bankë; shërbime bankare;
transferim elektronik fondesh; grumbullime fondesh për bamirësi; analiza financiare;
investim kapitalesh; këmbim parash dhe çeqesh ndërmjet klientëve të bankave të ndryshme,
financë; ҫështje financiare; informacion financiar; sponsorizime financiare; konsulencë
financiare; menaxhim financiar; shërbime të bankës së kursimit; shërbime të kartës së
debitit; përpunim pagesash të kartës së kreditit; emetim kartash krediti; emetim të ҫeqeve të
udhëtarëve; emetim të tollonave me vlerë; ndërmjetësim për kreditim; qiradhënie me kredi;
shërbime këmbimi dhe tregtimi parash; qiradhënie me kredi; hua në këste dhe intervale të
njëjta kohe për pagesë; shërbime tregtimi të letrave me vlerë; kredi (financë); kujdestari
financiare; ofrim zbritjesh në institucionet e pjesëmarrjes të të tjerëve përmes përdorimit të
kartës së anëtarësisë; informacion për sigurime; konsulencë për sigurim; shërbime sigurimi;
ndërmjetësim në sigurim; vlerësim risku për sigurim për aksident; sigurim shëndetësor;
sigurim jete.
38 Transmetim radio-televiziv pa tel; dhënie me qira të kohës së aksesit në rrjete
kompjuterike botërorë; transmetim të postës elektronike; transmetim faksi; informacion
rreth telecomunikacionit; dhënie me qira të aparaturave që dërgojnë mesazhe; transmetime
të televizionit kabllor; forume (hapsira për biseda) për lidhje në rrjete sociale; shërbime
komunkimi me telefon mobil; komunikime nëpërmjet terminaleve kompjuterikë;
komunkime me rrjete të fibrave optikë (fibër); transmetim radio; transmetim televiziv;
dhënie me qira të kohës së aksesit në rrjete kompjuterikë botërorë; dhënie me qira
modemësh; dhënie me qira të aparaturave të faksit; dhënie me qira telefonash; dhënie me
qira të pajisjeve të telekomunikacioneve; sigurim aksesi në baza të dhënash; sigurim aksesi
përdoruesi në rrjete kompjuterikë botërorë; sigurim hapsirash për bisedë; ofrim kanalesh
telekomunikacioni për shërbime të bërjes pazar nëpërmjet televizorit; sigurim lidhjesh
telekomunikacionesh në një rrjet kombjuterik botëror; shërbime pejxhingu (radio, telefon
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ose mjete të tjera komunikimi); dërgim mesazhesh; dërgim telegramësh; transmetim
telegramësh; transmetim të skedarëve dixhitalë; transmemtim kartolinash në linjë;
transmetim të ndihmuar nga kompjuteri të mesazheve dhe figurave; transmetim satelitor;
shërbime të bordeve të buletinit elektronik (shërbime telekomunikacionesh); shërbime të
postës zanore; shërbime të telefonisë dhe telefonisë së lëvizëshme; shërbime telegrafike;
komunikime nëpërmjet telegramesh; ofrim kanalesh telekomunikacioni për shërbime të
bërjes pazar nëpërmjet televizorit; shërbime të rrugëzimit dhe lidhjes të
telekomunikacioneve; shërbime të telekonferencave; shërbime teleksi; shërbime të
agjencisë së lajmeve; agjenci lajmesh.
39 Shërbime të transportit të makinave me motor;shërbime taksi;shpërndarje energjie
elektrike;shpërndarje energjie;dhënie me qira makinash;dhënie me qira
automjetesh;shpërndarje mallrash;shpërndarje mesazhesh;informacion transporti;dhënie me
qira makinash;dhënie me qira automjetesh;shpërndarje pakosh;amballazhim
mallrash;parkim automjetesh;organizim turesh;informacion trafiku;ruajtje fizike të të
dhënave ose dokumenteve të ruajtura në mënyrë elektronike;ruajtje
mallrash;magazinim;shoqërim udhëtarësh;shërbime të shoferit.
41 Prodhim filmi, të ndryshëm nga filmat për publicitet; informacion për arsimim;
informacion për argëtim; dhënie me qira librash; dhënie me qira videokasetash; dhënie me
qira të regjistrimeve të zërit; shërbime të biblotekës së lëvizëshme; shërbime lojrash të
ofruara në linjë nga një rrjet kompjuterik; ofrim publikimesh elektronike në linjë, jo të
shkarkueshëm; publikim tekstesh, ndryshe nga tekstet publicitare; publikim të librave dhe
gazetave elektronike në linjë; publikim librash; dhënie me qira të pajisjeve radio; organizim
dhe drejtim seminaresh; organizim ekspozitash për qëllime kulturore ose edukative; editime
tekstesh (me përjashtim të teksteve publicitare); planifikim mbrëmjesh (argëtim); ofrim
filmash me titra; mësimdhënie; prodhim muzike; prodhim programesh televizivë dhe radio;
shërbime faqosje, të ndryshëm nga ato për qëllime publicitare; argëtim me televizion;
stërvitje (ushtrim); argëtim; shërbime argëtuesi; shërbime të klubit të shëndetit (ushtrim
fitnes dhe për shëndet).
42 Dizenjim industrial; dhënie me qira kompjuterash; shumëfishim të programeve
kompjuterikë; dizenjim amballazhimi; dizenjim softuerësh kompjuterikë; lizing softuerësh
kompjuterikë; dhënie me qira të server të web; shndërrim të dhënash të programeve dhe të
dhënave kompjuterike (jo shndërrim fizik); rigjetje të të dhënave kompjuterike; përditësim
softuerësh kompjuterikë; dizenjim sistemi kompjuterik; dizenjim softueri kompjuterik;
përditësim softueri kompjuterik; analizim sistemi kompjuterik; programim kompjuterik;
monitorim sistemesh kompjuterikë nëpërmjet aksesit në distancë; hostim të faqeve web;
shërbime të mbrotjes nga viruset kompjuterikë; konsulencë në dizenjim dhe zhvillim të
pajisjeve kompjuterike; konsulencë për softuerë kompjuterikë; konsultim në fushën e
sigurisë kompjuterike; konsulencë në fushën e kursimit të energjisë; instalime softuerësh
kompjuterikë; mirëmbajtje të softuerëve kompjuterikë.
45 Shërbime të kujdesjes për pronësinë intelektuale; konsulencë në pronësinë intelektuale;
licencim të pronësisë intelektuale; licencim të softuerëve kompjuterikë (shërbime ligjore);
regjistrim të emrave të domeineve (shërbime ligjore); shërbime këshillimi në fushën e
pronësisë industriale; konsulencë për ruajtjen fizike; menaxhim të së drejtës së autorit.
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(111) 26215
(151) 05/03/2020
(181) 02/05/2029
(210) KS/M/ 2019/549
(300) 1384907 12/11/2018 NL
(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD. 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONGGU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KR
(740) Abedin Mehmeti (005) - Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, 10 000
Prishtinë/Kosovë

(540) Samsung Pet Care Edition

(511) 7 Thithese (pastruese) me ajër robotike; Makina enëlarëse për qëllime shtëpiake;
makina larëse për qëllime shtëpiake; thithëset elektrike; thasë për thithëse elektrike;
Kondenzues për hapsira te jashtme, ne veçanti, kondenzuesit ajrit të jashtëm për
kondicionerët e ajrit

(111) 26240
(151) 11/03/2020
(181) 02/05/2029
(210) KS/M/ 2019/550
(732) Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien
GmbH Sektkellereistraße 5 06632 Freyburg,
DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) Rotkäppchen

(511) 32 “Birra; pije të de-alkoholizuara; pije jo-alkoholike; ujë mineral dhe i gazuar; pije
frutash dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera jo-alkoholike për pregaditjen e
pijeve. ”
33 “Pije alkoholike, përpos birrave; preparate alkoholike për përgaditjen e pijeve.”

(111) 26241
(151) 11/03/2020
(181) 02/05/2029
(210) KS/M/ 2019/551
(591) E kaltër e errët, e hirtë
(732) ANGELINI HOLDING S.p.A. Viale
Amelia, 70 – 00181 ROMA, IT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC

(540)
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(511) 1 “Prezervativë për përdorim në industrinë farmaceutike; antioksidantë për përdorim
në prodhimin e farmaceutikëve; vitamina për përdorim në prodhimin e farmaceutikëve;
antioksidantë për përdorim në prodhimin e kozmetikës; vitamina për përdorim në
prodhimin e kozmetikës; kimikale industriale; substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve;
baktericide enologjike [preparate kimike për përdorim në prodhimin e verës]; kimikale për
parandalimin e njollave për përdorim në tekstil; preparate kimike për qëllime shkencore,
përpos për përdorim mjekësor apo veterinar.”
3 “Produkte kozmetike; takëme të produkteve kozmetike; regjës për qëllime kozmetike;
produkte kozmetike për kafshë; produkte kozmetike për fëmijë; preparate kozmetike për
qerpikë; produkte kozmetike për vetulla; preparate zbardhuese [çngjyrues] për qëllime
kozmetike; yndyra për qëllime kozmetike; losione për qëllime kozmetike; lapsa kozmetik;
vajra për qëllime kozmetike; mbushje pambuku për qëllime kozmetike; pomada për qëllime
kozmetike; preparate për rrezitje [produkte kozmetike]; preparate kozmetike për banjë;
shkopinjë pambuku për qëllime kozmetike; qirinjë masazhimi për qëllime kozmetike;
ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; preparate kolagjeni për qëllime kozmetike;
peroksid hidrogjeni për qëllime kozmetike; preparate kozmetike për kujdes të lëkurës;
ngjitës për qëllime kozmetike; preparate me aloe vera për qëllime kozmetike; fasha me xhel
të syve për qëllime mjekësore; preparate kozmetike për qëllime dobësimi; pastrues për
qëllime të higjienës personale intime, jo-mjekësore; gargarë, jo për qëllime mjekësore; xhel
masazhi, përpos për qëllime mjekësore; preparate për banjo, jo për qëllime mjekësore; kripa
banjosh, jo për qëllime mjekësore; deterxhent, përpos për përdorim në operimet e prodhimit
dhe për qëllime mjekësore; pastrues për sy, jo për qëlime mjekësore; shampona për kafshë
shtëpiake [preparate jo-mjekësore të kujdesit]; shampona për kafshë [preparate jomjekësore të kujdesit]; kimikale për gjallërimin e ngjyrave për qëllime shtëpiake
[lavenderi]; parfuma; ujë tualeti; sapun deodoranti; deodorante për qënie njerëzore apo për
kafshë; pastrues vaginal për qëllime të sanitarisë personale apo deodoranti; preparate dushi
për qëllime të sanitarisë personale apo deodoranti [artikuj tualeti]; preparare pastrimi;
preparate kimike të pastrimit për qëllime shtëpiake; peceta fshirëse për foshnje dhe të
mbushura me preparate pastruese.”
5 “Produkte farmaceutike; kashete për qëllime farmacuetike; preparate që ndihmojnë në
tretje për qëllime farmaceutike; miell për qëllime farmaceutike; fermente për qëllime
farmaceutike; tharmë buke për qëllime farmaceutike; losione për qëllime farmaceutike;
pilula për qëllime farmaceutike; preparate kimiko-farmaceutike; propolis për qëllime
farmaceutike; sirupe për qëllime farmaceutike; krema për qëllime farmaceutike; fermente
qumështi për qëllime farmaceutike; preparate kimike për qëllime farmaceutike; preparate
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farmaceutike për kujdes të lëkurës; shtesa ushqimore me efekt kozmetike; tableta dobësimi;
preparate mjekësore për qëllime dobësimi; preparate veterinare; medikamente për qëllime
veterinare; tonik [medikamente]; fashime, mjekësore; regjës për qëllime mjekësore; balsam
për qëllime mjekësore; fasha për lidhje fashimi; kapsula për medikamente; bonbone
mjekësore; ndihmës për qëllime mjekësore; pambuk për qëllime mjekësore; ilaçe për
qëllime mjekësore; garzë për qëllime mjekësore; medikamente për qëllime njerëzore;
medikamente për qëllime dentare; hormone për qëllime mjekësore; oksigjen për qëllime
mjekësore; vata për qëllime mjekësore; pomada për qëllime mjekësore; fashime kirurgjike;
çajra bimore për qëllime mjekësore; sheqer për qëllime mjekësore; shtesa ushqimore;
ushqim dietal të përshtatur për qëllime mjekësore; ushqim i ngrirë dhe tharë për qëllime
mjekësore; ushqim i homogjenizuar i përshtatur për qëllime mjekësore; shkopinjë pambuku
për qëllime mjekësore; pije dietale të përshtatura për qëllime mjekësore; deterxhent për
qëllime mjekësore; preparate balsamike për qëllime mjekësore; pastrues vaginal për qëllime
mjekësore; bandazh syri për qëllime mjekësore; peroksid hidrogjeni për qëllime mjekësore;
preparate kimike për qëllime mjekësore; preparate fitoterapeutike për qëllime mjekësore;
preparate biologjike për qëllime mjekësore; shiringa të parambushur për qëllime mjekësore;
substanca dietale të përshtatura për qëllime mjekësore; preparate nutraceutike për qëllime
terapeutike apo mjekësore; preparate banjosh për qëllime mjekësore; preparate dushi për
qëllime mjekësore; gargarë për qëllime mjekësore; peshqirë sanitarë; vatë për
mospërmbajtje; brekë-pelenash për foshnje; pelena për mospërmbajtje; pelena për foshnje.”
10 “Aparate dentare, elektrike; aparate dhe instrumente kirurgjike; aparate dhe
instrumente dentare; aparate dhe instrumente mjekësore; aparate dhe instrumente
veterinare; pajisje ortodontike.”
33 “Raki; pije alkoholike [pije]; birrë e hidhur; aperitiv; pije alkoholike, përpos birrës; pije
alkoholike që përmbajnë fruta; kokteje; tretës [liker dhe pije alkoholike]; likere; verë.”
35 “Shërbime të shitjes me pakicë për preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe
për furnizime mjekësore; shërbime të shitjes me shumicë për preparate farmaceutike,
veterinare dhe sanitare dhe për furnizime mjekësore.”
43 “Dhënie me qira të strehimit të përkohshëm; rezervime hoteli; shërbime restorani;
dhënie me qira të sallave të takimeve; shërbime hoteli; shërbime pritjesh për strehim të
përkohshëm [menaxhime të ardhjeve dhe vajtjeve]; shërbime të zyrave të strehimit [hotele,
pansione]; shërbime të shtëpive të pensionimit; shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve;
shërbime të kafeneve; shërbime të kampingut pushimor [dhoma me qira]; shërbime të
kantinës; shërbime të shtëpive me konvikt; shërbime të restoraneve vetë-shërbyese.”
44 “Ekzaminime mjekësore; asistencë mjekësore; këshillim mjekësor për individë me
aftësi të kufizuara; dhënie me qira të pajisjeve mjekësore; shërbime të klinikave mjekësore;
shërbime të analizave mjekësore për qëllime diagnostifikimi dhe trajtimi që ofrohen nga
laboratorët mjekësore.”

(111)
(151)
(181)
(210)
(591)

26167
28/02/2020
03/05/2029
KS/M/ 2019/553
Zezë, bardhë

(540)
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(300) 88/197,366 16/11/2018 US
(732) Bank of America Corporation (A
corporation organized and existing under the
laws of the State of Delaware) 100 North
Tryon Street Charlotte, North Carolina
28255, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 9 Makina automatike të monedhave; kartela të aksesit plastike të koduar magnetik
për përdorim në industritë bankare, financiare, investuese dhe të sigurimeve; programe
kompjuterike për përdorim në industrinë bankare, financiare, investuese dhe të sigurimit,
konkretisht, softuer për qasje dhe kryerjen e shërbimeve elektronike bankare nëpërmjet
rrjeteve kompjuterike globale dhe rrjeteve të telekomunikacionit; programe për procesimin
automatik të hyrjeve në shtëpi; software që u mundëson klientëve të bankave të
transmetojnë urdhërpagesat dhe arkëtimet direkt dhe automatikisht të pranojnë
informacionin e barazimit të llogarisë nga banka; programe për përdorim në lidhje me
transfertat e fondeve elektronike; programe për qasje në të dhëna nga një ose më shumë
mainframe (komputer te medhenjë) dhe sisteme të tjera kompjuterike në paraqitjen e të
dhënave në një format të njëtrajtshëm për llojet e tjera të aplikacioneve kompjuterike;
programe për edukimin e personelit të kredidhënjes hipotekare në lidhje me praktikat e
drejta kreditore; programe për përdorim në komunikimin e të dhënave ndërmjet
kompjuterëve dhe kompjuterëve të tjerë ose kompjuterëve periferik; software për përdorim
në lidhje me shërbimet financiare të këmbimit valuator.
36 Shërbimet bankare dhe financiare; shërbime financiare, domethënë, sigurimi i
analizave financiare, konsultimi, planifikimi dhe menaxhimi, huadhënjet tregtare dhe të
konsumit dhe shërbimet e leasing-ut, kredidhënjes hipotekore dhe financimin e kredive;
shërbimet e kartelës së kreditit; shërbimet e kartelave të debitit; pagesa elektronike,
përkatësisht përpunimi elektronik dhe transmetimi i të dhënave të pagesave të faturave;
informacion financiar i natyrës së shkallës së këmbimit; shërbimet e sigurisë, konkretisht,
garantimin e huasë; menaxhimin e keshit (parave në dorë); hipotekimi bankar; shërbimet e
depozitave të sigurisë; shërbimet e llogarisë së kursimeve; sigurimi i bursave arsimore dhe
kolegjeve; shërbimet e makinave të automatizuara të parave (ATM); shërbimet e
investimeve, përkatësisht ofrimin e analizave të investimeve, konsultimit, planifikimit,
menaxhimit, këshillimit, brokerimit, bankimit dhe shërbimeve kërkimore në lidhje me
stoqet, fondet e përbashkëta, letrat me vlerë, obligacionet, mallrat, pasuritë e paluajtshme
dhe instrumentet e tjera të investimit; shërbimet e sigurimit, përkatësisht sigurimin e
shërbimeve të brokerimit të sigurimeve dhe pensioneve, agjencitë e sigurimeve,
administrimin e sigurimeve dhe shërbimet e konsultimit të sigurimit në fushat e jetës,
pronës dhe fatkeqësive, aksidenteve, shërbimeve shëndetësore dhe të sigurimit të kredive;
sigurimin e konsulencës dhe informatave bankare, financiare, investuese dhe sigurimesh
nëpërmjet rrjeteve kompjuterike globale, rrjeteve informatike të brendshme kompjuterike
dhe rrjeteve të telekomunikacionit për transmetimin elektronik, telefonik dhe telefaksik të
zërit, të dhënave, multi-media, grafikë, video, informacione foto dhe audio; dhe sigurimin e
konsultimit dhe informacionit interaktiv, bankar, financiar, investues dhe sigurues
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nëpërmjet rrjeteve kompjuterike globale, rrjeteve informatike të brendshme kompjuterike
dhe rrjeteve telekomunikuese për transmetimin elektronik, telefonik dhe telefaksik të zërit,
të dhënave, multi-media, grafikë, video,foto dhe të audio; sigurimi i informacionit mbi
financimet ndërkombëtare dhe kurset e këmbimit valutor nëpërmjet rrjeteve kompjuterike
globale, rrjeteve të informimit të brendshëm kompjuterik dhe rrjeteve telekomunikuese për
transmetimin elektronik, telefonik dhe telefaksik të këtyre informatave
42 Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerëve kompjuterikë jo të shkarkueshëm në
internet (online) për qasje në informacione dhe shërbime financiare nëpërmjet një rrjeti
kompjuterik global në internet; sigurimi i programit kompjuterik jo i shkarkueshëm në
internet (online) për kërkime financiare, informacion financiar, analizë financiare,
planifikim financiar, menaxhim financiar, menaxhim investimesh, shërbime bankare,
tregtim të këmbimit valutor, sigurim të përpunimit elektronik të transferimit të fondeve
elektronike, ACH, kontroll elektronik dhe pagesa elektronike, transaksionet financiare,
transferet e fondeve elektronike; projektimin, mirëmbajtjen, zhvillimin dhe azhurnimin e
programeve kompjuterike për hulumtime financiare, informacione financiare, analiza
financiare, planifikim financiar, menaxhim financiar, menaxhim investimesh, shërbime
bankare, tregtim të këmbimit valutor, përpunim elektronik të transferimit të fondeve
elektronike, pagesat elektronike, transaksionet financiare, transferet e fondeve elektronike;
sigurimi i përdorimit të përkohshëm të programeve kompjuterikë jo të shkarkueshëm në
internet për bankë, hipotekë bankare, hua për kapital shtëpiak dhe linjë të kapitalit në shtëpi
të përdorimit të konsumatorëve për ruajtjen, përpunimin, transmetimin, pranimin, shtypjen
dhe menaxhimin e informacionit të pasurive të paluajtshme, transaksionet, përkatësisht,
hipotekën, hua për kapitalin në shtëpi dhe linjën e kapitalit në shtëpi të informacionit të
statusit të aplikimit të kredisë; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të programeve
kompjuterikë të jo të shkarkueshëm në internet (online) për ngarkimin dhe paraqitjen e
hipotekës, kredisë mbi kapitalin e shtëpisë, dhe linjës mbi kapitalin e shtëpisë të
dokumentacionit të kredisë

(111) 26207
(151) 04/03/2020
(181) 03/05/2029
(210) KS/M/ 2019/559
(591) Kafe, e bardhë, bezhë.
(732) Ismet Shehu Tiranë, Dajt Surrel,
godina 1 kateshe, Tiranë, AL
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 30 Kafe, çaj, sheqer, oriz, kafe artificiale, miell dhe produkte të bëra nga drithërat,
bukë, brumëra, akuj, mjaltë, kripë, mustardë, uthull, salcra, produkte brumi, ëmbëlsira;
produkte pasticerie; torta, pasta, biskota të ëmbla, biskota të kripura,pite, vafer, çokollatë.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm; shërbim
hotelerie; rezervim akomodim (të përkohshëm); rezervime hoteli; shërbimet e shtëpisë së
turizmit; shërbime restoranti, katering ( ushqime, pije), sherbime kateringu, restorant me
vetsherbim.

(111) 26198
(540)
(151) 04/03/2020
(181) 03/05/2029
(210) KS/M/ 2019/560
(591) E gjelbër, e bardhë, e zezë
(732) "SMART LINE" shpk Tirane, BerxullTirane, Autostrada Tirane-Durres, km 12, AL
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 11 Ambazhure,
20 Mobilje , pasqyra, korniza fotografish, kolltuqe, varese rrobash, jo prej metali,pajisje
për krevat, jo prej metali, krevatë krevatë, jo prej metali,shtretër ,stola (mobilje), karriget e
punës, varëse rrobash varëse rrobash,dollapet, shufra perde,jastekë, tavolina,
divaneve,mobilje, pajisje orendi, jo prej metali,mobilje prej metali, ndarjet e mobiljeve të
drurit pjesës.
27 Tapet, moket, materiale për mbulimin e dyshemesë,shtresa e qilimave,qilima rugs
,perdet dekorative të murit, jo prej tekstili,linoleum,letër-muri tekstili,letër-muri

(111) 26161
(151) 26/02/2020
(181) 06/05/2029
(210) KS/M/ 2019/566
(591) E kaltër, E portokalltë, E bardhë
(732) IP-KOS sh.p.k Rr. Elez Berisha Nr.
20 , KS
(740) Arta Xhafa Dardani , Prishtinë,

(540)

(511) 4 Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithje, njomjen dhe
lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse ( përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe ndriquese;
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qirinjët dhe fitilat për ndriqim.
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka,sugu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, mëlmesa, tharmi, pluhuri,
kripa, mustarda; uthulla, salcat( mëlmesa) ; erëzat; akulli.
32 Birrat; ujërat minerale dhe të gazuara si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lënë
frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi I përkohshëm.

(111) 26162
(151) 26/02/2020
(181) 06/05/2029
(210) KS/M/ 2019/567
(591) E kaltër, E portokalltë, E bardhë
(732) IP-KOS sh.p.k Rr. Elez Berisha Nr.
20 , KS
(740) Berat Hasolli Rr.Xhemajl Mustafa Fushë Kosovë

(540)

(511) 4 Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithje, njomjen dhe
lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse ( përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe ndriquese;
qirinjët dhe fitilat për ndriqim.
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka,sugu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, mëlmesa, tharmi, pluhuri,
kripa, mustarda; uthulla, salcat( mëlmesa) ; erëzat; akulli.
32 Birrat; ujërat minerale dhe të gazuara si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lënë
frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi I përkohshëm.

(111) 26164
(151) 26/02/2020
(181) 06/05/2029
(210) KS/M/ 2019/568
(591) E kaltër, E portokalltë, E bardhë
(732) IP-KOS sh.p.k Rr. Elez Berisha Nr.
20 , KS
(740) Berat Hasolli Rr.Xhemajl Mustafa -

(540)
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Fushë Kosovë

(511) 4 Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithje, njomjen dhe
lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse ( përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe ndriquese;
qirinjët dhe fitilat për ndriqim.
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka,sugu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, mëlmesa, tharmi, pluhuri,
kripa, mustarda; uthulla, salcat( mëlmesa) ; erëzat; akulli.
32 Birrat; ujërat minerale dhe të gazuara si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lënë
frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi I përkohshëm.

(111) 26165
(151) 26/02/2020
(181) 06/05/2029
(210) KS/M/ 2019/569
(591) E kaltër, E portokalltë, E bardhë
(732) IP-KOS sh.p.k Rr. Elez Berisha Nr.
20 , KS
(740) Berat Hasolli Rr.Xhemajl Mustafa Fushë Kosovë

(540)

(511) 4 Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithje, njomjen dhe
lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse ( përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe ndriquese;
qirinjët dhe fitilat për ndriqim.
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka,sugu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, mëlmesa, tharmi, pluhuri,
kripa, mustarda; uthulla, salcat( mëlmesa) ; erëzat; akulli.
32 Birrat; ujërat minerale dhe të gazuara si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lënë
frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi I përkohshëm.
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(111) 26221
(151) 06/03/2020
(181) 07/05/2029
(210) KS/M/ 2019/577
(732) NOVARTIS AG, 4002 BASEL,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) ISTURISA

(511) 5 Preparate farmaceutike.

(111) 26222
(151) 06/03/2020
(181) 07/05/2029
(210) KS/M/ 2019/578
(591) E gjelbër, Bruzë,
Fuchsia (perzierje e nuacave të vjollcës dhe
rozës )
(732) NOVARTIS AG, 4002 BASEL,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparate farmaceutike

(111) 25759
(151) 29/10/2019
(181) 07/05/2029
(210) KS/M/ 2019/579
(732) ARBEN GEGA Korce,Drenove,
Rruga Nacionale Korce – Erseke, Km.II, AL
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 11 Aparate per ngrohje; oxhake.

(111) 26226
(151) 09/03/2020
(181) 07/05/2029
(210) KS/M/ 2019/580
(732) Drenusha Xharra Drenusha Xharra B.I
Rruga Vicianum, Obj. C2, Nr.1 , Prishtinë,
Republika e Kosovës, KS
(740) Lavdim Tahiri Rrg. Behran Behrami,
Mati I, Prishtine

(540)

(511) 25 Rrobat, këpucët, kapelat

(111) 26097
(151) 03/02/2020
(181) 08/05/2029
(210) KS/M/ 2019/587
(732) Astoria Shpk Rr. Idriz Seferi pn,
Gjilan, KS
(740) Avokat Hamdi Jashari Mulla Idrizi, nr.
6, Gjilan

(540)

(511) 35 Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë të mobileve, pajisjeve të ndriqimit
dhe artikujve të tjerë shtëpiakë, ne dyqane të specializuara.
43 Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijeve; shërbimet e hotelerisë dhe
akomodimit të përkohshëm.

(111) 26208
(151) 04/03/2020
(181) 10/05/2029
(210) KS/M/ 2019/588
(732) RAUCH Fruchtsäfte GmbH
Langgasse 1 , 6830 Rankweil, Austria, AT
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) KATHARINA RAUCH
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(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; Ekstraktet e mishit; Mishi; Pemët
dhe perimet e konservuara, të thara, të ziera, të ngrira dhe të ngrira thellë; Pemët dhe
perimet e përpunuara; Fruta të ngrira, në veçanti për prodhimin ose përpunimin e
mëtejshëm të lëngjeve te trasha; Përzierjet e frutave; Rriska te frutave te ngrira, Përzierje e
ushqimeve te imta (snaks), që përbëhet kryesisht ose vetëm nga pemët dhe perimet;
Desertët e frutave; xhem frutash; Ushqim me baze te snaks te frutave; Sallatë frutash; Pulpë
frutash; Rriska te frutave; Pastë frutash; Pure frutash; Pluhur frutash; Reçele frutash; Fruta
te aromatizura; Fruta turshi; Produkte te frutave te thata; Fruta te fermentuara; Fruta te
konservuara; Fruta te prera; Fruta të kristalizuara; Përgatitjet e frutave të përpunuara;
Përgatitjet e frutave të përpunuara; Fruta në rriska; Fruta të kristalizuara; Fruta në shishe;
Fruta në rriska ne shishe; xhelatinat, reçelet, kompostot; Vezë; Qumështi dhe produktet e
qumështit; Gjalpë, Jogurt, djathë dhe produkte djathi; Vajra dhe yndyrna ushqimore; Pure
frutash; Koncentrate te frutave; Përgatitjet e frutave; Sallatë frutash; Pure të frutave; Purée
e mollës; Paste domate; Qumështi dhe produktet e qumështit me kafe ose aromë kafeje;
koktej me ajke qumështi; Pije me bazë qumështi; Lëngje frutash për gatim; Pije qumështi
që përmbajnë pemë; Pijet me bazë qumështi që përmbajnë lëng frutash
30 Kafja, çaji, kakao dhe kafe artificiale; Pijet me bazë kafeje; Pije çaji; Çokolatë për
pirje; Pijet me bazë kakao; Pijet me bazë kafeje, me bazë çaji dhe/ose me bazë kakao; Pije
kafeje me qumësht; pije me bazë kafe me qumësht; Kapuqino; Makiato; Late-makiato;
Kafe e ftohte; Orizi; Tapioka dhe sagu; Mielli dhe preparatet e bëra nga drithërat; Ushqime
të buta; Bukë, brumëra dhe ëmbëlsira; Ëmbëlsira; Ëmbëlsira; Pralina dhe ëmbëlsirat;
Çokolata dhe produkte çokollate; Akujt për ushqim; Akullore; Sheqeri, mjalti, melasë;
Tharmi, pluhur për pjekje; Kripë; Mustardë; Uthull, Salcat (melmesat); Mëlmesa për
marinim; Salcat e frutave; Salcat e domates; Erëza; Akulli; Sanduiçët; Sushi; Maki;
Aromatizues për ushqim; Çaj i ftohte; pije të bëra në bazë të çajit, çokollatës, kakaos ose
kafes; Pijet me bazë çaji me aromatizues të frutave ose aromë frutash; Çajra frutash; Çajra
të frutave që përmbajnë limon dhe /ose aromatizuan me lulelakër; Çajra me fruta që
përmbajnë pjeshkë dhe /ose aromatizohen me mjaltë; Pije me aromë të bazuar në ujë dhe
çaj; Pijet me aromë të çajit; Pijet me bazë çaji.
32 Birra; Shendi; Ujërat minerale dhe ujërat e gazuar; Pije jo alkoolike; Pijet
joalkoolike që përmbajnë lëng molle; Lëngjet; Pije frutash dhe lëngje frutash; Lëng molle
(jo alkoolike); Nektarët; Nektarë frutash; Pijet e nektarit të frutave; Lëngjet e perimeve, pije
të perimeve dhe lëngje perimesh [pije]; Shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije; Pije
Energjike; Pije Energjike; Limonatat; Pijet joalkoolike, në veçanti të aromatizuara me
fruta; Pije jo alkoolike, në veçanti pije të aromatizuara me fruta; Pije ose fruta te përziera
me qumësht, jogurt ose akullore; Pijet e aromatizuara në bazë të ujit dhe/ose ekstrakteve të
çajit; Pije me bazë uji; Lëng kokosi; Ujë kokosi; Lëng domatesh; Pije jo alkoolike me lëng
frutash; Ekstrakte frutore jo-alkoolike; Koncentrate të lëngjëve të frutave; Koktej, joalkoolike; Pije izotike; Pijet sportive; Pijet që përmbajnë vitamina; Pije jo alkoolike me
përbërës të kafesë ose aromatizues kafeje, pije joalkolike energjike me përbërës të kafesë
ose aromatizues kafeje; Must (lëng frutash te prera); Aperitivë joalkoolikë; Pijet jo
alkoolike të përbërë nga lëngu i kokosit ose uji i kokosit ose që përmbajnë lëngë të
aromatizuar të kokosit ose aromatizues të kokosit; Pije nga hirra; Pije jo alkoolike me
aromë frutash; Pijet joalkoolike që përmbajnë pemë ose ekstrakte frutash; Shurupe për pije;
Shurupe frutash dhe preparate të tjera jo-alkoolike të frutave për të bërë pije joalkolike;
Verë me gaz joalkoolike; Pije jo alkoolike të aromatizuara me çaj; Pije jo alkoolike te
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aromatizuara me kafe; Pijet joalkoolike që përmbajnë çaj ose ekstrakte çaji; Pijet
joalkoolike që përmbajnë kafe ose ekstrakte kafeje; Pije jo alkoolike që përmbajnë
aromatizues çaji ose kafeje.

(111) 26223
(151) 09/03/2020
(181) 13/05/2029
(210) KS/M/ 2019/601
(732) DALLI-WERKE GmbH & Co. KG
Zweifaller Strasse 120 52224 Stolberg, DE
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) DALLI

(511) 3 Preparatet për zbardhim; preparatet për zbardhim për larje rrobash; preparatet për
pastrim; preparatet për shkëlqim; preparatet për fërkim; preparatet për gërryerje; sapunët jo
mjekësore; parfumet; vajrat esencialë; preparatet kozmetike jo mjekësore; losionet për flokë
jo mjekësore; preparatet për higjienën e gojës jo mjekësore

(111) 26183
(151) 04/03/2020
(181) 14/05/2029
(210) KS/M/ 2019/603
(591) e kaltër
(732) ELOPAR ELEKTRİK VE
OTOMOTİV PARÇALARI SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kavaklı
Mahallesi, Kavaklı Caddesi, No:13/1 Beylikdüzü – İstanbul, Turkey, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 7 Makineri, vegla makinerie dhe robot industrial për përpunim dhe gdhendje të
drurit, matalit, qelqit, plastikës dhe minerleve. 3D printer; makineri konstruksioni dhe
mekanizma robotik (makina) për përdorim në konstruksion, buldozherë, fadroma (makina),
eskavatorë, makina për konstruksion dhe shtrim të rrugëve, makina shpimi, makina për
shpim të shkëmbijve, makina për fshirje të rrugëve; makina për ngritje, ngarkim dhe
transmision dhe mekanizma robotik (makina) për qëllime ngritje, ngarkimi dhe
transmisioni; elevatorë, eskalatorë (shkallë lëvizëse) dhe vinça; makina dhe mekanizma
robotik (makina) për përdorim në bujqësi dhe mbarështrim të kafshëve, makineri dhe
mekanizma robotik (makina) për përpunimin e drithrave, frutave, prerimeve dhe ushqimit;
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makina, elektromekanike për përgatitjen e pijeve; makina për përpunimin e pijeve; makina
dhe motorë, të ndryshëm nga ato për automjete tokësore, pjesë dhe shtesa për ato,
kontrollues hidraulik dhe pneumatik për makina dhe motorë, frena të ndryshëm nga ato për
automjete, astar frenesh për motorë, boshte gungore, ingrenazh transmetimi për makina,
cilindra për motorë, pistonë për motorë, turbina, jo për automjete toksore, filtra për motorë
dhe makina, filtra për vaj, ajër dhe karburantë për motorë të automjeteve toksore, oxhaqe
për motorë të automjeteve toksore, oxhak shpërndarës (manifoldë) për motorë të
automjeteve toksore, cilindra motorësh për automjete toksore, koka cilindrash për motorë
dhe automjete, pistonë për motorë automjetesh, karburator për atumjete toksore, aparate
konvertimi të karburantit për motorë të aiutomjeteve toksore, injektues për motorë për
automjete toksore, ekonomizues karbutanti për motorë të automjeteve toksore, pompa për
motorë të automjeteve toksore, valvule për motorë të automjeteve toksore, starter (inicues)
për motorë dhe makina, dinamo për motorë të automjeteve toksore, kandela për motorë të
autmjeteve toksore; kushineta (pjesë të makinave), në formë ruli ose sferike; makina për
montimin ose heqjen e gomave; alternatorë, gjeneratorë aktual, gjeneratorë elektrik,
gjeneratorë aktual që operojne me energji solare; makina për ngjyrosje, pistoleta për
spërkatje automatike për ngjyrosje, makina dhe pistoleta goditëse elektrike, hidraulike dhe
pneumatike, shpërndarës elektrik të shiritave ngjitës (makina), psitoleta elektrike për
makina me gaz të kompresuar ose makina spërkatëse të likuidëve (lëngjeve), turjela dore
elektrike, shara dore elektrike, shara elektrike vertikale, makina spirale, makina për
kompresim të ajrit, kompresor (makina), isntalime për larje të automjeteve, mekanizma
roboti (makina) me finksionet e lartëpërmendura, aparate saldimi që operojne me gaz ose
elektrike, aparate elektrike saldimi që punojnë me hark (qark), aparate elektrike për ngitje,
aparate elektrike për prerje që punojnë me hark (qark), elektroda për makina saldimi, robot
industrial (makina) me funksionet e lartëpërmendura; makina printimi; makina paketimi,
makina për mbushje, bashkim dhe byllje, makina etiketash (makina), makina klasifikimi,
robot industrial (makina) me funksionet e lartëpërmednura, makina elektrike paketimi për
bashkim dhe mbyllje të plastikës; makina për përpunim të tekstilit, makina për qepje, robot
industrial (makina) me funksionet e lartëpërmendura; pompa (makina), pompa vet
regulluese karburanti; makina elektrike kuzhine për coptim, grirje, thyerje, përzierje dhe
bluraje të ushqimit, makina larëse, makina lavanderie, larëse enësh, makinë tharëse me
centrifugë (jo me nxemje), makina elektrike pastrimi për pastrim të dyshemeve, qilimave
ose parketit, pastrues vakumi dhe pjesët për ato; makina automatike për shitje; makina për
galvanizim dhe elektrombështjellje; mbyllës dhe hapës elektrik të dyerve; bashkues (të
pjesëve për motorë), makina dhe vegla makinash, aparate për përpunim
9 Aparate matës dhe pajisje përfshi ato shkencor, detar, topografik, meteorologjik,
industrial dhe qëllime laboratori, termometra, jo për qëllime mjeksore, barometra,
ampermetra, voltemtra, higrometra, aparate testimi jo për qëllime mjeksore, teleskope,
periskope, busolla drejtimi, indikatorë shpejtësie, aparate laboratori, mikroskope, lupë
(zmadhues), dylbi, enë destilimi, pianura dhe fura për eksperimente laboratorike; aparate
për incizim, transmision ose reprodukim të zërit dhe imazheve, kamera, aparate fotografike,
aparate televizioni, video incizues, CD dhe DVD player dhe incizues, MP3 player,
kompjuterë, kompjuter tavoline, tablet kompjuterë, gjurmues të aktiviteteve, mikrofon,
altoparlantë, kufje, aparate telekomunikimi, aparate për reprodukim të zërit ose imazheve,
paisje periferike të kompjuterit, telefonë celular, mbulesa për telefonë celular, aparate
telefoni, printerë kompjuteri, skenerë (paisje për procesuim të dhënash), fotokopjues, bartës
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magnetik dhe optik i të dhënave dhe softuer kompjuteri dhe programe të incizuara për ato,
publikime elektronike të regjistruara dhe të shkarkueshme, kartela magnetike optike dhe të
kodura; filma të pararegjistruar të incizuar; video muzikë e pararegjistruar; antena, antena
sateliti, përforcues për antena, pjesë për mallrat e lartëpërmendura; shpërndarës biletash,
makina automatike (ATM); komponentë elektronik që përdoren në pjesët elektronike të
makinave dhe aparateve, gjysëmpërçues, qarqe elektronike, qarqe të integruara, çipe (qarqe
të integruara), dioda, transistorë (lektronik), koka magnetike për aparate elektronike, dry
elektronik, fotoqeli, aparate për kontrol nga larg për hapje dhe mbyllje të dyerve, sensor
optik; numërues dhe tregues sasie për matjen e sasisë së konsumit, ndërprerës kohor
automatik; veshje mbrojtëse nga aksidentet, rezatimi dhe zjari, jelek sigurie dhe aparate dhe
pasije jetë shpëtuese; syza, syza dielli, thjerza optike dhe kuti, kontejnerë, pjesë dhe
komponentë për këto aparate dhe instrumente për përçimin, transformimin, akumulimin ose
kontroll të elektricitetit, priza elektrike, kuti kryqëzimi (të rymës), kyqës elektrik,
ndërprerës të qarqeve, siguresa, balast drite, kablo për nxitjen (nisjen) e akumuloatorëve,
tabela për qarqe elektrike, rezistorë elektrik, priza elektrike, transformatorë (rryme), adapter
elektrik, karikues baterish, zile elektrike për dyer, kablo elektronik dhe elektrik, bateri,
akumulatorë elektrik; panel solar për prodhim të rymës; alarme dhe alarme kundër vjedhjes,
të ndryshëm nga ata për automjete, zile elektrike; alarme dhe alarme kundër vjedhjes, të
ndryshëm nga ato ër autmjete, zile elektrike; aparate dhe instrumente sinjalizuese, shenja
iluminante ose mekanike për përdorim në komunikacion; aparate për shuarjen e zjarit,
motor kundër zjarit (zjarfikëse), zorë për shuarje zjari dhe pipëza për zorë; aparate radari,
sonar, aparate dhe instrumente për vëzhgim nate; magnetë dekorativ; metronom, program
dhe softuer kompjuterik, kompjuter, programe për procesuim të dhënash, paisje elektronike
kontrolli për menaxhim të energjisë, priza elektrike, kuti bashkimi, kuti bashkimi (ryme),
paisje çelsi i cili aparat është për kontroll nga larg, çelsa elektronik, ndërprerës, elektrik,
ndërpresës qarku, ballast drite, ballast për aparate elektrike të dritës, kabllo inicuese për
motorë, panele kontrolluese (të elektricitetit), rezistorë elektrik, prizë zingu, transformues
(rryme), adaptor elektronik, fishë adaptuese, adaptorë ryme, bateri, karikues, kabllo,
elektrik, bateri, akumulatorë, panel solar për prodhimin e rymës
11 Instalime ndriçimi për automjete dhe hapsirate brendshme dhe të jashtme; instalacione
për ngrohje që përdorim karburantë të ngurtë, lëngshëm ose gazi ose rrymë elektrike, bojler
për ngrohje qëndrore, bojlerë për instalime për ngrohje, radiator (ngrohës), këmbyes
ngrohtësie, jo si pjesë për makina, stufa, stufa kuzhine, koletktorë solar termal (ngrohje);
gjenerator avulli, gazi dhe mjegulle, bojler avulli, të ndryshëm nga ata që janë si pjesë e
makinave, gjenerator acetileni, gjenerator oksigjeni, gjenerator nitorogjeni; instalime për
kondicionim të ajrit dhe venitilim; instalime për ftohje dhe ngrirje; paisje lektrike dhe gazi,
instalime dhe aparate për gatim, tharje dhe zierje, sobë (furnelë), enë elektrike gatimi,
nxehës elektrik të ujit, barbique (skarë), tharës elektrik lavanderie; tharës flokësh (fen);
aparate dore për tharje; instalime sanitare, rubineta (çezme), instalime dushi, tualete (kloset
–uji), dhoma dushi dhe banje, tube banje, ulëse tualeti (kapakë), lavamanë, lavamanë për
larje duarsh (pjesë të instalimeve sanitare); rondele për çezma; aparate për zbutje të ujit;
aparate për pastrim të ujit; instalime për pastrimin e ujit; instalime për pastrim të ujit nga
mbeturinat; ngrohës elektrik të shtratit dhe batanije elektrike, jo për qëllime mjeksore;
ngrohës elektrik të jastëkve; ngrohës elektrik ose jo elektrik të këmbëve; shishe për ujë të
nxehtë; çorape, që ngrohen me rymë; filtra për akuariume dhe aparate për filtrim të
akuariumeve; lloj instalimi industrial për gatim, tharje dhe qëllim të ftohjes; pasterizues dhe
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sterilizues, aparate ndriçimi, stufa (aparate për nxemje), kondiciner të ajrit, instalime për
kondicionim të ajrit, frigoriferë
12 Motorë dhe automjete, motoçikleta, biçikleta me motor; makina dhe motorë për
automjete toksore; friksione për autmjete toksore; transmisione, rripa transmisioni dhe
zinxhirë transmisioni për automjete toksore; ingrenazhe për automjete toksore; frena, disqe
frenash, dhe veshje të brendshme të frenave për automjete toksore; shasi automjetesh,
mbulesa automobilash, amortizatorë spiral për automjete, amortizatorë për automjete, kuti
ingrenazhi për automjete tokësore, timon për automjete, disqe rrotash për automjeteve;
biçikleta dhe trupat e tyre; timonë dhe baltpirës për biçileta; trupa (karoseri) veturash;
karkesa shkarkimi për kamionë; rimorkio për traktorë; trupa frigoriferësh për automjete
toksore; rimorkio tërheqëse për automjete; ulëse për automjete; mbështetës koke për ulëse
të automjeteve; ulëse sigurie për fëmijë, për automjete; mbulesa ulësesh për automjete;
mbulesa automjetesh (të formësueara); erësues dielli të adaptuara për automjete; sinjale dhe
krahë drejtimi për sinjalizues automjetesh; fshirës xhamash dhe krah fshirës për automjete;
goma të brendshme dhe të jashtme për rrota automjetesh; goma tubeles; takëm për fiksim të
rotave që përmbajnë copa gome dhe valvule rotash për automjete; xhama për automjete,
xhama sigurie për automjete, pasqyra që shikojnë mbrapa dhe pasqyra ansore për
automjete; zinxirë kundër rështiqitjes për automjete; bartës bagazhi për automjete; bartës
biçikletash dhe skish për automjete; ulëse për biçikleta ose motoçikleta; pompa ajri për
automjete, për të fry rrotat; alarme kundër vjedhjes për automjete, bori për automjete; rripa
sigurie për ulëse automjetesh, air bag (paijse sigurie për automjete); karoca bebesh, kariga
invalidësh, kariga me shtyrje; karoca dore; karoca shopingu; karoca dore me një ose me më
shumë rrota; karoca shopingu; shporta për mallra të ndryshëm; shporta dore; automjete
hekurudhore: lokomotiva; trena; tramvaj; vagonë; teleferikë me kabina; teleferikë me ulëse;
automjete për lëvizje në ujë dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre;
automjete për lëvizje në ajr dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre,
motorë, elektrik, për automjete toksore, timonë (pjesë të automjeteve), pjesë strukturale për
automjete toksore, pjesë strukturale për automjete
17 Goma, gutaperkë, kauçuk, asbest, mika dhe mallra gjysëm të përpunuara sintetike të
bëra nga këto materiale në formë të pluhurit, shufrafe, paneleve dhe folive të përfshirë në
këtë klasë; materiale izoluese, ndaluese dhe zaptues: ngjyra izoluese, pëlhura izoluese,
shirita dhe fasha për izolim, mbulesa izoluese për makina industriale, kompozime lidhëse
për bashkim, rondele, O-unaza për qëllime izoluese, jo për rrubineta; tuba fleksibël të bëra
nga goma dhe plastika; zorë të bëra nga goma dhe plastika, këto të përfshira për përdorim
në automjete; nyje për gypa të plastikës dhe gomës; këllëfe (mbulesa) gypash nga plastika
dhe goma; zorë nga materiale tekstili; nyje për tuba, jo nga metali; mbulesa tubash, jo nga
metali; zërë lidhëse për radiatorët e automjeteve; plastikë sintetike si produkt gjysëm i
përpunuar në formë të folive, pllakave, shufrave, profileve, zorëve, tubave, bloçeve, gomës
së lëngët, shkumës

(111)
(151)
(181)
(210)

26179
04/03/2020
14/05/2029
KS/M/ 2019/607

(540)
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(732) KosovaJob SH.P.K Rr.Imzo Nik Prela
Villa -1, Ulpianë 10000, Prishtinë, Republika
e Kosovës, KS
(740) Visar Kstrati Rr.Imzo Nik Prela Villa 1, Ulpianë 10000, Prishtinë, Republika e
Kosovës

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

(111) 26181
(151) 04/03/2020
(181) 14/05/2029
(210) KS/M/ 2019/608
(591) e zezë
(732) KosovaJob SH.P.K Rr.Imzo Nik Prela
Villa -1, Ulpianë 10000, Prishtinë, Republika
e Kosovës, KS
(740) Visar Kstrati Rr.Imzo Nik Prela Villa 1, Ulpianë 10000, Prishtinë, Republika e
Kosovës

(540) KOSOVAJOBS

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

(111) 26182
(151) 04/03/2020
(181) 14/05/2029
(210) KS/M/ 2019/609
(732) KosovaJob SH.P.K Rr.Imzo Nik Prela
Villa -1, Ulpianë 10000, Prishtinë, Republika
e Kosovës, KS
(740) KosovaJob SH.P.K Rr.Imzo Nik Prela
Villa -1, Ulpianë 10000, Prishtinë, Republika
e Kosovës

(540) KOSOVAJOB

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

(111) 26172
(151) 04/03/2020
(181) 14/05/2029
(210) KS/M/ 2019/610
(732) QUEEN FASHION SH.P.K Rruga
Mehmet Gradica, kati II, hyrja nr.29
Prishtinë, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"

(540) QUEEN FASHION
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Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 24 Tekstile dhe zëvendësuesit e tekstilit; pelhura shtëpiake; perde prej tekstili ose
plastike
25 Veshje, mbathje, mbulesa koke
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione në zyrë; shërbimet e
shitjes me shumicë dhe pakicë, importi-eksporti i produkteve në tekstil të përfshira në
klasen 24, veshje,mbathje,mbulesa koke

(111) 26214
(151) 05/03/2020
(181) 15/05/2029
(210) KS/M/ 2019/612
(591) e verdhë dhe hiri
(732) ÖZ-KA LASTİK VE KAUÇUK
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Mahmutpaşa Mah. Kanalyolu Cad. No:129
41140 Başiskele Kocaeli TURKEY, TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 12 Goma të jashtme dhe të mbrendëshme për rrota të automjeteve; pneumatik pa
goma të mbrendëshme; set për rregullimin e gomave për automjete, i cili përbëhet prej
harrnave për goma dhe valvula për goma

(111) 26212
(151) 05/03/2020
(181) 15/05/2029
(210) KS/M/ 2019/613
(591) e kuqe, portokalli, e gjelbërt, e kaltërt
dhe hiri
(732) A. Menarini Industrie Farmaceutiche
Riunite S.r.l. Via dei Sette Santi 3, Firenze,
IT, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)
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(511) 5

Antibiotikët

(111) 26202
(151) 04/03/2020
(181) 17/05/2029
(210) KS/M/ 2019/621
(732) Fatlum Rexhepi Adresa: Rr. Bedri
Bislimi, Balloc - Podujevë 11000, KS
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540)

(511) 32 Ujërat minerale dhe të gazuara si dhe pijet tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe
lëng frutash, shurupet dhe gatitje tjera për prodhimin e pijeve freskuese

(111) 26210
(151) 05/03/2020
(181) 17/05/2029
(210) KS/M/ 2019/622
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100,
Wilmington DE 19808-1674, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) SHARP TWIST

(511) 34 Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për
llullë; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për përdorim mjekësor); puro;
cigarillos; shkrepsa për cigare; shkrepsa për puro; çibrit; artikuj për duhanpirës; letër për
cigare; tub për cigare; filtra të cigareve; makina xhepi për mbështjelljen e cigares; makina
manuale për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare elektronike; lëngje për cigare
elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën
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(111) 26174
(151) 04/03/2020
(181) 17/05/2029
(210) KS/M/ 2019/623
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100,
Wilmington DE 19808-1674, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) COLD SKY

(511) 34 Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për
llullë; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për përdorim mjekësor); puro;
cigarillos; shkrepsa për cigare; shkrepsa për puro; çibrit; artikuj për duhanpirës; letër për
cigare; tub për cigare; filtra të cigareve; makina xhepi për mbështjelljen e cigares; makina
manuale për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare elektronike; lëngje për cigare
elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën

(111) 26184
(151) 04/03/2020
(181) 17/05/2029
(210) KS/M/ 2019/624
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100,
Wilmington DE 19808-1674, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) PURPLE RAZE

(511) 34 Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për
llullë; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për përdorim mjekësor); puro;
cigarillos; shkrepsa për cigare; shkrepsa për puro; çibrit; artikuj për duhanpirës; letër për
cigare; tub për cigare; filtra të cigareve; makina xhepi për mbështjelljen e cigares; makina
manuale për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare elektronike; lëngje për cigare
elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën
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(111) 26173
(151) 04/03/2020
(181) 17/05/2029
(210) KS/M/ 2019/625
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100,
Wilmington DE 19808-1674, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) ICE CUBE

(511) 34 Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për
llullë; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për përdorim mjekësor); puro;
cigarillos; shkrepsa për cigare; shkrepsa për puro; çibrit; artikuj për duhanpirës; letër për
cigare; tub për cigare; filtra të cigareve; makina xhepi për mbështjelljen e cigares; makina
manuale për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare elektronike; lëngje për cigare
elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën

(111)
(151)
(181)
(210)
(591)
(732)
28A(740)
28A-

26224
09/03/2020
20/05/2029
KS/M/ 2019/628
Verdhe dhe Zeze
Ilir Hoxha Rruga Rexhep Mala Nr.
Prishtinë, KS
Arjana Shala Rruga Rexhep Mala Nr.
Prishtinë

(540)

(511) 42 Shërbimet shkencore, teknologjike, hulumtimet dhe projektet që lidhen me to;
analiza industriale dhe shërbime kërkimore industriale; projektimin dhe zhvillimin e
pajisjeve dhe programeve kompjuterike.
Klasa 42 përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga personat, individualisht ose
kolektivisht, në lidhje me aspektet teorike dhe praktike të fushave komplekse të
aktiviteteve; shërbime të tilla ofrohen nga anëtarët e profesioneve si kimistë, fizikantë,
inxhinierë, programues kompjuteri, etj
Kjo Klase përfshin, në veçanti:
Shërbimet e inxhinierëve dhe shkencëtarëve të cilët ndërmarrin vlerësime,
vlerësime, hulumtime dhe raporte në fushat shkencore dhe teknologjike (përfshirë
konsulencën teknologjike);
Kompjuteri dhe shërbimet teknologjike për sigurimin e të dhënave kompjuterike
dhe personale dhe informaione financiare dhe për zbulimin e aksesit të paautorizuar në të
dhëna dhe informacione;
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-

(111)
(151)
(181)
(210)
(591)
(732)
28A(740)
28A-

Shërbime hulumtuese shkencore për qëllime mjekësore.

26225
09/03/2020
20/05/2029
KS/M/ 2019/629
Verdhe dhe Zeze
Ilir Hoxha Rruga Rexhep Mala Nr.
Prishtinë, KS
Arjana Shala Rruga Rexhep Mala Nr.
Prishtinë

(540)

(511) 42
Shërbimet shkencore, teknologjike, hulumtimet dhe projektet që lidhen me to; analiza
industriale dhe shërbime kërkimore industriale; projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe
programeve kompjuterike.
Klasa 42 përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga personat, individualisht ose
kolektivisht, në lidhje me aspektet teorike dhe praktike të fushave komplekse të
aktiviteteve; shërbime të tilla ofrohen nga anëtarët e profesioneve si kimistë, fizikantë,
inxhinierë, programues kompjuteri, etj
Kjo Klase përfshin, në veçanti:
Shërbimet e inxhinierëve dhe shkencëtarëve të cilët ndërmarrin vlerësime,
vlerësime, hulumtime dhe raporte në fushat shkencore dhe teknologjike (përfshirë
konsulencën teknologjike);
Kompjuteri dhe shërbimet teknologjike për sigurimin e të dhënave kompjuterike
dhe personale dhe informaione financiare dhe për zbulimin e aksesit të paautorizuar në të
dhëna dhe informacione;
Shërbime hulumtuese shkencore për qëllime mjekësore.

(111) 26171
(151) 04/03/2020
(181) 20/05/2029
(210) KS/M/ 2019/633
(300) 017987315 20/11/2018 EU
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100,
Wilmington DE 19808-1674, US

(540) LUCKY STRIKE ORIGINAL
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(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 34 Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për
llullë; produktet e duhanit; zëvendesues te duhanit( jo per perdorim mjeksor); puro;
cigarillos; shkrepsa per cigare; shkrepsa per puro; cibrit; artikuj per duhanpires; leter per
cigare; tub per cigare; filtra te cigareve, makina xhepi per mbeshtjelljen e cigares; makina
manuale per mbushjen e tubave te letres me duhan;cigare elektronike; lengje per cigare
elektronike; produkte te duhanit te cilat ngrohen

(111) 26170
(151) 04/03/2020
(181) 20/05/2029
(210) KS/M/ 2019/634
(300) 33501 21/11/2018 AD
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100,
Wilmington DE 19808-1674, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) SLOW CURED

(511) 34 Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për
llullë; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për përdorim mjekësor); puro;
cigarillos; shkrepsa për cigare; shkrepsa për puro; çibrit; artikuj për duhanpirës; letër për
cigare; tub për cigare; filtra të cigareve; makina xhepi për mbështjelljen e cigares; makina
manuale për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare elektronike; lëngje për cigare
elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën

(111) 26213
(151) 05/03/2020
(181) 20/05/2029
(210) KS/M/ 2019/635
(300) 017987297 20/11/2018 EU
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100,
Wilmington DE 19808-1674, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) LUCKY STRIKE CHILL
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(511) 34 Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për
llullë; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për përdorim mjekësor); puro;
cigarillos; shkrepsa për cigare; shkrepsa për puro; çibrit; artikuj për duhanpirës; letër për
cigare; tub për cigare; filtra të cigareve; makina xhepi për mbështjelljen e cigares; makina
manuale për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare elektronike; lëngje për cigare
elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën

(111) 26192
(151) 04/03/2020
(181) 20/05/2029
(210) KS/M/ 2019/636
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
Wilmington DE 19808-1674, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) INDIGO WILD

(511) 34 Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për
llullë; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për përdorim mjekësor); puro;
cigarillos; shkrepsa për cigare; shkrepsa për puro; çibrit; artikuj për duhanpirës; letër për
cigare; tub për cigare; filtra të cigareve; makina xhepi për mbështjelljen e cigares; makina
manuale për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare elektronike; lëngje për cigare
elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën

(111) 26190
(151) 04/03/2020
(181) 20/05/2029
(210) KS/M/ 2019/637
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100,
Wilmington DE 19808-1674, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) LUCKY STRIKE AMBER

(511) 34 Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për
llullë; produktet e duhanit; zëvendësues të duhanit (jo për përdorim mjekësor); puro;
cigarillos; shkrepsa për cigare; shkrepsa për puro; çibrit; artikuj për duhanpirës; letër për
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cigare; tub për cigare; filtra të cigareve; makina xhepi për mbështjelljen e cigares; makina
manuale për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare elektronike; lëngje për cigare
elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën

(111) 26185
(151) 04/03/2020
(181) 20/05/2029
(210) KS/M/ 2019/643
(732) Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.
KG Herzbergstraße 3 D-61138
Niederdorfelden, DE
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) EA 575

(511) 5 Barnat, kimikatet për qëllime mjekësore, barnat farmaceutike dhe preparatet,
dezinfektuesit, ushqimet dietetike dhe shtesat dietike për qëllime mjekësore, preparatet
farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për qëllime mjekësore; ushqim për
foshnjat.

(111) 26176
(151) 04/03/2020
(181) 21/05/2029
(210) KS/M/ 2019/646
(732) ROLEX SA Rue François-Dussaud 35-7, Geneva, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) TURN-O-GRAPH

(511) 14 Kohëmatës, përkatësisht orë, orë dore, pjesë për orë dhe pajisje për kohëmatës
dhe shtesa për orë të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera, orë dhe instrumente tjera
kronometrike, kronometër, kronograf (kohëmates), rripa për orë, numërues [kohëmates],
kuti dhe këllef për ekspozimin e orëve dhe kohëmatësëve dhe stolive, mekanizma për
kohëmatës dhe pjesë të tyre; stoli; gurë të çmueshëm dhe gurë gjysëm të çmueshëm; metale
fisnike dhe legurat e tyre; gjilpëra (stoli)

(111) 26195
(151) 04/03/2020
(181) 21/05/2029

(540) LUCKY STRIKE WILD
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(210) KS/M/ 2019/647
(732) British American Tobacco (Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100,
Wilmington DE 19808-1674, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 34 Cigare;duhan,i papërpunuar ose i përpunuar;duhan për mbështjellje;duhan për
llullë;produktet e duhanit;zëvëndesues të duhanit ( jo per perdorim
mjeksor);puro;cigarillos;shkrepsa per cigare;shkrepsa per puro;cibrit;artikuj per
duhanpires;leter per cigare;tub per cigare;filtra te cigareve;makinan xhepi per mbeshtjelljen
e cigares;makina manuale per mbushjen e tubave te letres me duhan;cigare
elektronike;lengje per cigare elektronike;produkte te duhanit te cilat ngrohen

(111) 26186
(151) 04/03/2020
(181) 22/05/2029
(210) KS/M/ 2019/654
(732) THERAMEX HQ UK LIMITED
Sloane Square House 1 Holbein Place
Belgravia, London, SW1W 8NS, UK
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 5 : Preparate farmaceutike për trajtimin e infertilitetit
10 Vetë-injektues për administrimin nën lëkurë të preparateve farmaceutike për trajtimin
e infertilitetit

(111) 26217
(151) 06/03/2020
(181) 23/05/2029
(210) KS/M/ 2019/657
(732) Ekrem Veselaj Shpejtimii SH.P.K.
Brigada 123, p.n., Suharekë, KS

(540) Shpejtimi

(511) 35 Reklamim;menaxhim e biznesi;administrim biznesi;shërbime zyre, shërbime
agjencie për import-eksport, sherbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë lidhur me produkte
ushqimore dhe joushqimore, shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë të naftës dhe
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produkteve të naftës, shërbimet e shitjes me pakicë dhe me shumicë në lidhje me
materialet e ndërtimore.
39 Transport ; paketim dhe magazinimin e mallrave; aranzhimet e udhëtimit; Aranzhim të
shërbimeve të transportit të udhëtarëve; Shërbimet të cilat i ofrojnë agjencionet turistike;
udhëtime turistike dhe ekskursione; Transport i udhëtarve me autobus; transport rrugor
urban dhe ndërurban i udhëtarëve;Transport ajror; Transport me makina; Transport
hekurudhor; Shërbime të transportit për turne turistike; Magazinim të mallrave; Deponim;
Magazinim; Transport me traget; Shërbim transporti; Dhënie me qira të automjeteve;
Transport; Transporti me anije; Aranzhim të transportit për turne udhëtimi; Transport të
pasagjerëve; Prenotim të vendeve për udhëtim; Transport me taksi;Transport
rrugor;Transport të udhëtarëve; Ndërmjetësim të transportit; Rezervim të transportit;
Rezervim të udhëtimit; Dhënie me qira të automjeteve motorike; Logjistikë të transportit;
Aranzhim të shërbimeve të transportit të udhëtarëve për të tjerë përmes aplikacionit në
internet;

(111) 26175
(151) 04/03/2020
(181) 23/05/2029
(210) KS/M/ 2019/662
(732) DELTA-HealthCare Rr. "Lidhja e
Prizrenit" p.n 32000 Klinë, KS
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) eBsensor

(511) 10 Aparatet dhe instrumentet mjekësore, në veçanti aparate dhe instrumente per
monitorim e glykozes ne gjak
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbimet e
shitjes me shumicë dhe pakicë e aparateve dhe instrumenteve mjekësore, në veçanti
aparate dhe instrumente per monitorim e glykozes ne gjak
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave , veçanërisht në lidhje me produktet
në fushën e aparateve dhe instrumenteve mjekësore, në veçanti aparate dhe instrumente per
monitorim e glykozes ne gjak

(111) 26177
(151) 04/03/2020
(181) 23/05/2029
(210) KS/M/ 2019/663
(732) DELTA-HealthCare Rr. "Lidhja e
Prizrenit" p.n 32000 Klinë, KS
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) eBsugar
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(511) 10 Aparatet dhe instrumentet mjekësore, në veçanti aparate dhe instrumente per
monitorim e glykozes ne gjak
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbimet e
shitjes me shumicë dhe pakicë e aparateve dhe instrumenteve mjekësore, në veçanti
aparateve dhe instrumenteve per monitorim e glykozes ne gjak
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave , veçanërisht në lidhje me produktet
në fushën e aparateve dhe instrumenteve mjekësore, në veçanti aparateve dhe
instrumenteve per monitorim e glykozes ne gjak

(111) 26191
(151) 04/03/2020
(181) 24/05/2029
(210) KS/M/ 2019/666
(591) E verdhë, e zezë dhe e kuqe (sipas
HEX kodeve).
(732) McCroft Tobacco Kosova SH.P.K
Rr.Muharem Gashi, p/n (fabrika e duhanit)
60000, Gjilan, KS
(740) Visar Kstrati, Përfaqësues Ligjor
Rr.Muharem Gashi, p/n (fabrika e duhanit)
60000, Gjilan, Republika e Kosovës

(540)

(511) 34 Duhan, i papërpunuar ose i fabrikuar; produkte të duhanit; cigare; artikuj për
duhanxhinj; letër për cigare; tuba (mbështjellës) të cigareve; filtera të cigareve, shkrepësa
(çakmak), qibrit
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi
(Komercial) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi administrativ i
urdhëresave të blerjes; Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese
(Përditësimi i); Hapësira reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion
komercial dhe) [dyqan për këshilla të konsumit]; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime
(Biznesi); Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të
shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të
performimit); Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të
konsumit] Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë;
Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për
qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi
e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes;
Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale
ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat
në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë;
Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve
publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i
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materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i);
Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime
të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i
shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të
dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci
Punësimi; Komerciale televizive; Panaire tregtare (Organizata e-) për qëllime komerciale
ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; Përditësimi i materialeve reklamuese;
Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare
41 Aktivitete zbavitëse dhe kulturore, përkatësisht organizimin, planifikimin dhe mbajtjën
e ngjarjeve sociale, muzikore dhe/ose artisikte, dhe funksionet

(111) 26193
(151) 04/03/2020
(181) 24/05/2029
(210) KS/M/ 2019/667
(591) E zezë
(732) McCroft Tobacco Kosova SH.P.K
Rr.Muharem Gashi, p/n (fabrika e duhanit)
60000, Gjilan, KS
(740) Visar Kstrati, Përfaqësues Ligjor
Rr.Muharem Gashi, p/n (fabrika e duhanit)
60000, Gjilan, Republika e Kosovës

(540) dhezu.

(511) 34 Duhan, i papërpunuar ose i fabrikuar; produkte të duhanit; cigare; artikuj për
duhanxhinj; letër për cigare; tuba (mbështjellës) të cigareve; filtera të cigareve, shkrepësa
(çakmak), qibrit.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi
(Komercial) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi administrativ i
urdhëresave të blerjes; Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese
(Përditësimi i); Hapësira reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion
komercial dhe) [dyqan për këshilla të konsumit]; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime
(Biznesi); Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të
shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të
performimit); Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të
konsumit] Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë;
Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për
qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi
e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes;
Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale
ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat
në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë;
Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve
publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i
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materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i);
Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime
të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i
shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të
dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci
Punësimi; Komerciale televizive; Panaire tregtare (Organizata e-) për qëllime komerciale
ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; Përditësimi i materialeve reklamuese;
Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare.
41 Aktivitete zbavitëse dhe kulturore, përkatësisht organizimin, planifikimin dhe mbajtjën
e ngjarjeve sociale, muzikore dhe/ose artisikte, dhe funksionet.

(111) 26178
(151) 04/03/2020
(181) 24/05/2029
(210) KS/M/ 2019/668
(732) AD VITA d.o.o. Tovarniška cesta 7B
SI-3210 Slovenske Konjice, SI
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) VITAPUR

(511) 20
Komplete shtrati, përveç çarçafëve; jastëkë të hollë dhe te gjatë; jastëkë;
mbështetëse; dyshekët; Shtretër spitalor; divaneve; shtretër; Shtretër hidrostatik [me ujë], jo
për qëllime mjekësore; Dyshekët e ajrit; Sofat; Mbështetësit e kokës [mobilje]; Shtretër për
kafshë; Strehim dhe shtretër për kafshë; Shtretër, shtroja, dyshekë, jastëkë dhe mbështetëse;
korniza; Korniza shtrati; Mbajtëse shtrati nga druri; Shtretër për fëmijë; Ulëse për fëmijë;
Mobilje për fëmijë; Mobilje; Llajsne (mbulese) e mobiljeve; Kosh për lojë për foshnjat;
Bastun prej palme kacavjerrëse; Stola [mobilje]; Stolat e hapave; Ulëse; Taavolinat;
Tavolinat për masazh; Karrige kërcimesh të foshnjave; Pasqyra [mobilje]; Pasqyra që
mbahen me dorë [pasqyra tualeti]; Bazat e shtruara për shtretër; Mbulesa dyshekesh;
Statujat, figurat, punimet e artit dhe zbukurimet dhe dekorimet e bëra nga materiale të tilla
si druri, dylli, suva ose plastika, të përfshira në klasë; Varëset e rrobave, mbajtësit e rrobave
[mobilje] dhe varëse për rroba; Mobilje për zyre; Tabaka, jo prej metali; Shtrojë gjumi
24 Çarçafë dhe batanije për shtrat; Mbulesë (Hedhje) shtrati; Mbulesa për mbështetëse;
Mbulesa dyshekesh; batanije përfundi; Mbulesa për tavolina; Pëlhura të endura; Mallrat
tekstile dhe zëvendësuesit për mallrat e tekstilit; Peshqirët e tekstilit; Peshqir fytyre;
Mbulesa të mobiljeve të tekstilit; Mbështjellës [mbulesë dysheku]; Çarçaf [tekstil]; Pëlhura
pambuku; Mbulesë për tavoline; Qilim për udhëtim [mbulesë gjunjësh]; Mbulesë për
shtratin e foshnjeve; Batanije për foshnjë; shajak; Flanellë [pëlhurë]; Peshqir [tekstile];
Material për tepih (Pëlhurë); Material i thurur [leckë]; Shtoja për banjo, përveç veshjeve;
Pëlhura të endura prej pëlhurë; Pëlhura; Jorgan me pupla [poshtë mbulesave]; kanavacë;
Pëlhura të thurura; Shamitë e tekstilit; Mindila nga tekstili për tavolina; Tekstile të punuara
prej materialeve sintetike; Çanta për fjetje; Mëndafshi (rroba); Leckë kërp; Leckë leshi;
Perde; Kadife; Artikujt shtëpiak prej tekstili; Çarçafët e kuzhinës dhe tavolinës; Mbulesa
banjo; Rrogoz vendi prej tekstili; Qilima tekstili; Mbështjellësit e tekstilit; Qilima vendi, jo
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të letrës; Materialet e tekstilit të nxehtësisë jo të endura; Mbështjellëset e çajit; Pëlhurat e
qelqit [peshqir]; Pëlhurat shtëpiake për tharjen e enëve; Peshqir turk; Peshqir [tekstil] për
përdorim në kuzhinë; Peshqir dore; Etiketat e tekstilit; Mbulesa për Karrige; Dorëza për
pastrim; Materialet filtruese të tekstilit
25 Veshje; këpucë; Kapeleri (mbulesa) për gra; xhaketa për djersitje; Bluza me mëngë të
shkurtra ose me mëngë të gjata; Maica të shtypura; Kanptierë sportive; rroba të brendshme;
Kostume; Veshje te jashtme; Jakne; Veshje të mbrëmjes; xhemper; jelekë; brekë;
Pantallona të shkurtra; Veshje të gatshme; Këmishë; këmishë për mbrëmje; Këmisha rasti;
Fustanat e zonjave; Bluza; Funde; këmishë e gjatë qe veshët nen fustan; Jakne për erë;
Pallto shiu; Kapuqa; pelerinë; veshje sportive; Unitardet (veshje qe mbërthehen ne tëre
trupin); Veshje te brendshme për femra [te brendshme]; mbajtëse te çorapëve; veshje te
brendshme; Doreza [veshje]; Kombinimet [veshje]; Kostume për larje; Rrobat e plazhit;
Sutjena; Korse [veshje te brendshme]; Rrobat e banjës; Rripat e pantallonave; Rrobat e
imitimeve të lëkurës; rroba lëkure; Rripa [veshje]; Rripa të parave [veshje]; pizhame;
Pallto; Rroba trikotazhi [veshje]; uniformat; Çorape; Këpucë sportive; Këpucë për vrapim;
Këpucë lëkure; Thembra për këpucë; Taban (shputë) për këpucë; Tabani i brendshëm;
çizme; Sandale-nallane; sandale; pantofla; Pantofla lëkure; Pantofla të banjos; Këpucë që
hiqen nga këpucët; Këpucë gjimnastike; Sandale të banjos; Këpucë ose sandale Esparto;
Galoshe; Spats (Mbulesë këpuce); Dollakë [ngrohës për këmbë]; Ngrohësit e trupit;
mbulesa grash (kapot); Kapela [veshje koke]; shirit për vesh; prangat; shalle; Shalle dhe
shami koke; Shalle; shami qafe; mantel me kapuç [veshje]; Beretat
35 Menaxhimi i llogarisë së shitjes;Shërbimet me pakicë lidhur me shitjen e
mobiljeve;Sherbime me shumice ne lidhje me mobiljet;Shërbime me pakicë në lidhje me
furnizimin me mobilje;Shërbime me shumicë në lidhje me furnizimet me mobilje;Shërbime
me pakicë në lidhje me pëlhura;Shërbime me shumice ne lidhje me pëlhura;Shërbime me
pakicë në lidhje me veshjen;Shërbime me shumice ne lidhje me veshjen;Shërbime me
pakicë në lidhje me enët (pajisje për zierje);Shërbime me shumicë në lidhje me enët (pajisje
për zierje);Shërbime me pakicë në lidhje me gjësendet në tavolinë;Shërbime me pakicë në
lidhje me takëmet në tavolinë;Shërbime me shumicë në lidhje me takëmet në
tavolinë;Shërbime me shumicë në lidhje me bagazhet;Shërbime me pakicë në lidhje me
këpucët;Sherbime me shumice ne lidhje me kepucet;Shërbimet me pakicë në lidhje me
lodrat;Sherbime me shumice ne lidhje me lodrat;Shërbimet me pakicë në lidhje me artikujt
e pastrimit;Reklamimi;Përpunim teksti;Reklama e postës direkte;Reklamim në
radio;Reklamimi në televizion;Reklamim on-line në një rrjet
kompjuterik;Marketing;Marketing direkt;Studimet e marketingut;Dhënia me qira e
hapësirës për reklama;Dhenia me qira e kohës së reklamimit në mediat
komunikuese;Dhenia me qira e materialeve publicitare;Reklama në natyrë;Shërbimet e
prerjes së lajmeve;Kërkimi i të dhënave në skedarët kompjuterikë për të tjerët;Shpërndarja
e reklamave;Riprodhimi i dokumenteve;Sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave
kompjuterike;Shërbimet e marrëdhënieve me publikun;Menaxhimi i kompjuterizuar i
skedarëve;Menaxhimi i biznesit;Administrimi i biznesit;Shërbimet r zyrës;Shërbimet e
sekretarisë;Sondazhi i opinionit;Veshja e dritares për shitore;Shpërndarja e
mostrave;Organizimi i panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamuese;Organizimi i
ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese;Shërbimet e ekspozimit të tregtisë së
biznesit;Shërbimet e importit dhe eksportit
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(111) 26194
(151) 04/03/2020
(181) 27/05/2029
(210) KS/M/ 2019/671
(591) kafe e ndritshme dhe errët
(300) 4503382 27/11/2018 FR
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER 2
rue du Pont-Neuf 75001 Paris, FR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 18 Kuti prej lëkure ose imitim i lëkurës; Çanta udhëtimi; Komplete udhëtimi (artikuj
lëkure); Kuti të mëdhe dhe valixhe; Mbështjellëse rrobash për qëllime udhëtimi për rroba
dhe këpucë; Kuti manekyri (jo të pajisura); çantat e shpinës; Çantë dore; Çanta sportive;
Çantë e vogël dore “Clutches” (çantë mbrëmjesh); çantë atashe e bërë nga lëkura; Çantë e
bërë prej lëkure; Kuleta xhepi; Kuleta; Kuleta për pare të imta; Mbështjellës kartelash
(kuletë e vogël); Mbështjellës çelsash (artikuj lëkure); Çadra; Ombrella; Veshje për kafshë;
Çanta për mbajtjen e kafshëve

(111) 26196
(151) 04/03/2020
(181) 27/05/2029
(210) KS/M/ 2019/672
(591) hiri e errët dhe e ndritshme
(300) 4503278 26/11/2018 FR
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER 2
rue du Pont-Neuf 75001 Paris , FR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 18 Kuti prej lëkure ose imitim i lëkurës; Çanta udhëtimi; Komplete udhëtimi (artikuj
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lëkure); Kuti të mëdhe dhe valixhe; Mbështjellëse rrobash për qëllime udhëtimi për rroba
dhe këpucë; Kuti manekyri (jo të pajisura); çantat e shpinës; Çantë dore; Çanta sportive;
Çantë e vogël dore “Clutches” (çantë mbrëmjesh); çantë atashe e bërë nga lëkura; Çantë e
bërë prej lëkure; Kuleta xhepi; Kuleta; Kuleta për pare të imta; Mbështjellës kartelash
(kuletë e vogël); Mbështjellës çelsash (artikuj lëkure); Çadra; Ombrella; Veshje për kafshë;
Çanta për mbajtjen e kafshëve

(111) 26197
(151) 04/03/2020
(181) 27/05/2029
(210) KS/M/ 2019/673
(591) bezh, hiri, vjollcë e errët
(300) 4503284 26/11/2018 FR
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER 2
rue du Pont-Neuf 75001 Paris, FR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 18 Kuti prej lëkure ose imitim i lëkurës; Çanta udhëtimi; Komplete udhëtimi (artikuj
lëkure); Kuti të mëdhe dhe valixhe; Mbështjellëse rrobash për qëllime udhëtimi për rroba
dhe këpucë; Kuti manekyri (jo të pajisura); çantat e shpinës; Çantë dore; Çanta sportive;
Çantë e vogël dore “Clutches” (çantë mbrëmjesh); çantë atashe e bërë nga lëkura; Çantë e
bërë prej lëkure; Kuleta xhepi; Kuleta; Kuleta për pare të imta; Mbështjellës kartelash
(kuletë e vogël); Mbështjellës çelsash (artikuj lëkure); Çadra; Ombrella; Veshje për kafshë;
Çanta për mbajtjen e kafshëve

(111) 26218
(540) ERSYNGA
(151) 06/03/2020
(181) 27/05/2029
(210) KS/M/ 2019/676
(732) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey
corporation) One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, New Jersey, US
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(740) Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C"
Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë
Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5,
Prishtinë
(511) 5 Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe crregullimeve onkologjike

(111) 26199
(540) ISLAMIC RELIEF
(151) 04/03/2020
(181) 28/05/2029
(210) KS/M/ 2019/677
(732) Islamic Relief Worldwide 19 Rea
Street South, Digbeth, Birmingham, England,
B5 6LB, UK
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë
(511) 16 Printime, përfshirë revista, broshura, postera, gazeta dhe fotografi; banera;
shenja (badge) letre dhe/ose kartoni; materiale të shtypura per mësimdhënie dhe edukim,
përfshirë fletore pune dhe tekste shkollore
35 Shërbime bamirësie, si menaxhimi dhe administrimi i biznesit, organizimi dhe
udhëheqja e programeve vullnetare dhe e projekteve në shërbim të komunitetit; dhënia e
ndihmës humanitare në formën e menaxhimit dhe administrimit të biznesit; shërbime
reklamimi për nxitjen e ndërgjegjësimit publik mbi nevojën e ndihmës së personave në
nevojë jashtë vendit; shërbime përkrahjeje; organizimi dhe rekrutimi i vullnetarëve për
veprimtaritë e mbledhjes së fondeve dhe projektet e shërbimeve komunitare për personat në
nevojë dhe publikun e gjerë në emër të organizatës bamirëse, duke i parë si funksione zyre
dhe administrative
36 Shërbime të mbledhjes së fondeve për bamirësi; mbledhje fondesh bamirësie;
menaxhimi dhe monitorimi i fondeve të bamirësisë; shërbime menaxhimi financiar;
shërbime investimi dhe konsulence financiare
37 Dhënia e ndihmës humanitare në fushën e ndërtimit të godinave, shërbimeve të
riparimit dhe instalimeve
38 Postimi dhe kthimi i mesazheve në format elektronik për përdorim në Internet
41 Shërbime mësimore, si organizimi i klasave, kurseve, workshopeve, konferencave dhe
seminareve në fushën e Islamit dhe çështjeve humanitare dhe shpërndarja e materialeve të
shtypura në lidhje me to; dhënia e mësimeve për përqafuesit e Islamit dhe publikun e gjerë
mbi çështjet e Islamit dhe ato humanitare; shërbimet edukative për nxitjen e ndërgjegjësimit
publik mbi nevojën e ndihmës për personat në nevojë jashtë vendit
42 Dhënia e ndihmës humanitare në fushën e shërbimeve teknologjike, kërkimeve dhe
projektimeve që lidhen me çështjet e përmendura këtu
43 Dhënia e ndihmës humanitare në fushën e shërbimeve për dhënien e ushqimeve, pijeve
dhe të strehimit të përkohshëm
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44 Dhënia e ndihmës humanitare në fushën e shërbimeve mjekësore, kujdesit higjenik për
njerëzit, si dhe shërbimeve në bujqësi, kopshtari dhe pylltari

(111) 26200
(151) 04/03/2020
(181) 28/05/2029
(210) KS/M/ 2019/678
(732) ZICO SHA Rruga Nacionale Tirane –
Durres km 7, prane ures se Beshirit, Vaqarr,
Tirane, AL
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 16 Paketime kartoni ose plastike për ruajtjen dhe transportimin e frutave; materiale
plastike për paketim (qe nuk përfshihen në klasa të tjera)
31 Banane
39 Transport; paketimin dhe magazinimin e mallrave

(111) 26201
(151) 04/03/2020
(181) 28/05/2029
(210) KS/M/ 2019/679
(591) e kuqe; e gjelbër; e bardhe; ngjyrë
kafe.
(732) EVOKHNI SHPK Rruga Siri Kodra,
Godine 2 - kateshe, Kati 2 - te, nr.149, prane
Frigoriferit, Tirane, AL
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 29 Fruta te konservuara; fruta, të ziera; sallata frutash; fruta të ruajtura në alkool;
ushqim me bazë frutash; fruta të ngrira; hudhër të ruajtura; xhelatinë; margarine;
marmelatë; mish; ekstrakte të mishit; mish i konservuar; qumësht; produkte qumështi;
kërpudha, të konservuara; arra, të përgatitura; vajra për ushqim; vaj ulliri për ushqim; ullinj,
te konservuar; qepë të konservuara; vaj palme për ushqim; paste frutash te shtypura;
preparate per te bere supë; vaj luledielli për ushqim; fara luledielli, te pergatitura; puré
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domate; lëng domate për gatim; paste domate; lëngje perimesh për gatim; sallata perimesh;
perime, te konservuara; perime, te gatuara; perime te thata
30 hudhër grirë [piper]; makarona; piper; oriz; niseshte per ushqim; sheqer; pije me bazë
çaji; bimët e kopshtit, të ruajtura [ereza]; fruta coulis [sauces]; aromatizues vanilje për
qëllime të kuzhinës; preparate vegjetale për përdorim si zëvendësues të kafesë; uthull;
ekstrakt malti për ushqim; akullore
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nepermjet internetit te produkteve:
produkte ushqimore te te gjitha llojeve; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët
në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të ndërmjetësimit komercial;
prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime
prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; organizimi i
ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; marketing; demonstrim i mallrave;
asistencë për menaxhim komercial apo industrial
43 Sherbime hotelerie; shërbime të kafeterisë; shërbime kafene; Sherbime restoranti;
ushqim dhe pije per katering; shërbime bar

(111) 26129
(540)
(151) 14/02/2020
(181) 17/06/2029
(210) KS/M/ 2019/761
(591) E kuqe, e verdhë/ari, e bardhë, kafe.
(732) VENUS SH.P.K. Preoc-Graçanicë, KS
(740) Nazmi Bytyqi Rr. Dardania, Fushë
Kosovë

(511) 41 Prenotim i ulësve për shfaqje; Prezantime kinematografike/prezantime për
kinema; Rregullimin dhe organizimin e konferencave; Rregullimin dhe organizimin e
kongreseve; Shërbime të klubit shëndetësor (shëndetin dhe palestër të trajnimit/fitnes);
Organizimin e konkurseve (edukuese ose argëtuese); Organizimi i ekspozitave për qëllime
kulturore ose arsimore; Organizimin e ballove; Organizimi i shfaqjeve (shërbimet
sipërmarrëse); Rregullimin dhe organizimin e seminareve; Rregullimin dhe organizimin e
simpoziumeve
43 Shërbime për bare; Kafenetë; Kafeteri; Rezervime hoteli; Hotele; Qiradhënie e sallave
të takimit; Restaurante; Rostiçeri-bare/Snack-bars; Rezervime të përkohshme të
akomodimit

(111) 26127
(151) 14/02/2020
(181) 17/06/2029

(540) VENUS HOTEL
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(210) KS/M/ 2019/762
(732) VENUS SH.P.K. Preoc-Graçanicë, KS
(740) Nazmi Bytyqi Rr. Dardania, Fushë
Kosovë
(511) 41 Prenotim i ulësve për shfaqje; Prezantime kinematografike/prezantime për
kinema; Rregullimin dhe organizimin e konferencave; Rregullimin dhe organizimin e
kongreseve; Shërbime të klubit shëndetësor (shëndetin dhe palestër të trajnimit/fitnes);
Organizimin e konkurseve (edukuese ose argëtuese); Organizimi i ekspozitave për qëllime
kulturore ose arsimore; Organizimin e ballove; Organizimi i shfaqjeve (shërbimet
sipërmarrëse); Rregullimin dhe organizimin e seminareve; Rregullimin dhe organizimin e
simpoziumeve
43 Shërbime për bare; Kafenetë; Kafeteri; Rezervime hoteli; Hotele; Qiradhënie e sallave
të takimit; Restaurante; Rostiçeri-bare/Snack-bars; Rezervime të përkohshme të
akomodimit

(111) 26134
(151) 19/02/2020
(181) 17/06/2029
(210) KS/M/ 2019/765
(591) kalter, kalter e qelë, verdhë, zezë,
bardhë
(732) THE CAPITAL MAHARAJA
ORGANISATION LIMITED of No. 146,
Dawson Street, Colombo 02, LK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 20 Rezervuarët e ujit (jo prej metali e as nga konstrukcioni); mobilje (orendi),
pasqyra, korniza për foto; mallëra nga druri (të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera),
tapa, kallami, thupra, shportari, argjila e bardhë dhe zavendesuesit per te gjitha keto
materiale, ose nga plastika

(111)
(151)
(181)
(210)

26133
18/02/2020
17/06/2029
KS/M/ 2019/766

(540)
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(591) verdhë,kalter, zezë dhe bardhë
(732) THE CAPITAL MAHARAJA
ORGANISATION LIMITED of No. 146,
Dawson Street, Colombo 02, LK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(511) 7 Makina dhe mjete për makina; armë [ mjete për përdorim për eksplodim]; vegla
per përdorim dore, ndryshe nga ato per veprim dore; pajisjet për mbajtjen e mjeteve të
makinës ; makina për punimin e drurit [ mjete makine]; dhëmbëzorë [mjete makine]; armë
[mjete qe përdoren për eksploziv]; mjete ( mjete qe mbahen ne dorë), te ndryshme nga ato
për veprim dore; mjete (pajisjet për mbajtjen e makinës); mjete [pjesë të makines]; makina
dhe motor (përpos automjete tokësore); makina për bashkimin dhe komponente te
transmisionit (perpos per atomjete tokësore); makina te agrikultures; mjetet bujqësore të
ndryshme nga ato per përdorim me dorë; inkubatorë për vezë; pompa [makina]; pompa
[pjesë makinash, automjete ose motor)

(111) 26131
(151) 18/02/2020
(181) 18/06/2029
(210) KS/M/ 2019/767
(732) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) BEOVU

(511) 5 Preparate farmaceutike

(111) 26219
(151) 06/03/2020
(181) 18/06/2029
(210) KS/M/ 2019/772
(732) Conair Corporation One Cummings
Point Road, Stamford, CT 06902, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) CONAIR
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(511) 8 Hekur stilingu, qethës, makinë prerëse
11 Tharëse flokësh

(111) 26220
(151) 06/03/2020
(181) 18/06/2029
(210) KS/M/ 2019/773
(732) Babyliss SARL 99 Avenue Aristide
Briand, 92120 Montrouge, FR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) BABYLISS

(511) 8 Hekur stilingu, qethës, makinë prerëse
11 Tharëse flokësh.

(111) 25785
(151) 08/11/2019
(181) 01/07/2029
(210) KS/M/ 2019/833
(591) E zezë
(732) ARKATANA SH.P.K. Gjilan
/Rr,,Mulla Idrizi p.n, KS
(740) Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540) KATANA

(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
6 -Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime
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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 ,te
ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD dhe incizues të tjerë
digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë parash, makina
kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer kompjuterik; aparaturë
për fikjen e zjarrit; telefona (mobil)
10 Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë
artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje
11 Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim,
tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare
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
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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
28 Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për
bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita; armë për paintball
29 Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura,
ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të
qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga
drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë;
mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz
31 -Drithëra dhe produkte të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë që nuk janë të
përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule
natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake
32 Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe
pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije)
33 Pije alkoolike (përveç birrave).
34 Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare.
35 Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të
telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist;
demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri;
agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese;
reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing
36 Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash;
menaxhim patundshmërishë; sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve
(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për
pronë të patundshme; këmbim parash
37 Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi
38 Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon
39 Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me
veturë
40 Trajtim materialesh; freskues ajri; printim
41 Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera
kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës)
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42 Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë
industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit
kompjuterik; programim në kompjuter
43 Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri (menzë)
44 Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për
njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të
telemedicinës
45 Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve;
shërbime personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të
individëve

(111) 26090
(151) 29/01/2020
(181) 05/07/2029
(210) KS/M/ 2019/875
(732) Arbnor Alidema Barnatore REXALL
Bulevardi i Dëshmoreve Nr. 72/B-7, 10000
Prishtinë, KS

(540) REXALL

(511) 3 Kozmetikë dhe preparate për higjenë kozmetike jo mjekësore; dentifrices jomjekësore; parfume, vajra esenciale; preparatet zbardhuese dhe substance te tjera për
përdorim të lavandezës; pastrim, lustrim, pastrim dhe preparate gërryese
5 Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare për qëllime
mjekësore, ushqimet dietike dhe substancat e përshtatura për përdorim mjeksor ose
veterinar, ushqim për bebet; shtesë dietike për qeniet njerzore dhe kafshët; llaqe, material
për veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; përgatitjet për
shkatërrimin e parazitëve; fungicides, herbicide
10 Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrët
artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes; pajisjet erapeutike dhe
ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; masazh aparat; aparate, pajisje
dhe artikuj për foshnjat e infermierisë; aparatet, pajisjet dhe artikujt e aktivitetit seksual

(111) 26258
(151) 29/05/2020
(181) 11/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1166
(591) E bardhë, e kaltër, e kuqe, e gjelbërt, e
portokallt,kafe
(732) Kosmonte Foods Sh.p.k Rr.Lidhja e
Pejës nr.289 Prishtinë, KS

(540)
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(511) 29 Mish, Peshk, Shpezë dhe mish gjahu, ekstrakte të mishit, të ruajtura (
konzervuara), të ngrira, fruta dhe perime të thata dhe të përgatitura,
xhelatinë,reçel,kompot,vezë, qumësht, dhe produkte qumështi, vaj ushqimorë dhe yndyrna
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, tapioca dhe sago, miell 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
31 Drtithëra dhe agrictural, horticulture dhe produkte pylli që nuk janë të përfshira në
klasa të tjera, shtazë të gjalla, fruta dhe perime të freskëta, fara, bimë dhe lule natyrale,
produkte ushqimore për shtazë, elb
32 Beers ; minerale dhe ujrat e gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike ; pije frutash dhe
lëngje frutash ; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije .Shënim shpjegues : Klasa 32
përfshin pije kryesisht jo-alkoolike

(111) 26259
(540)
(151) 29/05/2020
(181) 11/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1167
(591) E bardha, E kaltër, E Kuqe, E Gjelbërt,
dhe Ngjyrat e Portokallt, Ngjyra kafe
(732) Kosmonte Foods Sh.p.k Rr.Lidhja e
Pejës nr.289 Prishtinë, KS

(511) 29 Mish, Peshk, Shpezë dhe mish gjahu, ekstrakte të mishit, të ruajtura (
konzervuara), të ngrira, fruta dhe perime të thata dhe të përgatitura,
xhelatinë,reçel,kompot,vezë, qumësht, dhe produkte qumështi, vaj ushqimorë dhe yndyrna
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, tapioca dhe sago, miell 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
31 Drtithëra dhe agrictural, horticulture dhe produkte pylli që nuk janë të përfshira në
klasa të tjera, shtazë të gjalla, fruta dhe perime të freskëta, fara, bimë dhe lule natyrale,
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produkte ushqimore për shtazë, elb
32 Beers ; minerale dhe ujrat e gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike ; pije frutash dhe
lëngje frutash ; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije .Shënim shpjegues : Klasa 32
përfshin pije kryesisht jo-alkoolike

(111) 26260
(151) 29/05/2020
(181) 11/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1168
(591) E bardhë, e kaltër, e kuqe, e gjelbërt, e
portokallt, kafe
(732) Kosmonte Foods Sh.p.k Rr.Lidhja e
Pejës nr.289 Prishtinë, KS
(740) Edon Bibaj Rr.Lidhja e Pejës nr.289
Prishtinë

(540)

(511) 29 Mish, Peshk, Shpezë dhe mish gjahu, ekstrakte të mishit, të ruajtura (
konzervuara), të ngrira, fruta dhe perime të thata dhe të përgatitura,
xhelatinë,reçel,kompot,vezë, qumësht, dhe produkte qumështi, vaj ushqimorë dhe yndyrna
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, tapioca dhe sago, miell 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
31 Drtithëra dhe agrictural, horticulture dhe produkte pylli që nuk janë të përfshira në
klasa të tjera, shtazë të gjalla, fruta dhe perime të freskëta, fara, bimë dhe lule natyrale,
produkte ushqimore për shtazë, elb
32 Beers ; minerale dhe ujrat e gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike ; pije frutash dhe
lëngje frutash ; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije .Shënim shpjegues : Klasa 32
përfshin pije kryesisht jo-alkoolike

(111) 26261
(151) 29/05/2020
(181) 17/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1190
(591) Ngjyra e bardha, E kaltër, E Kuqe, E
Gjelbërt, dhe Ngjyrat e Portokallt, Ngjyra
kafe.
(732) Kosmonte Foods Sh.p.k Rr.Lidhja e
Pejës nr.289 Prishtinë, KS

(540)
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(511) 29 Mish, Peshk, Shpezë dhe mish gjahu, ekstrakte të mishit, të ruajtura (
konzervuara), të ngrira, fruta dhe perime të thata dhe të përgatitura,
xhelatinë,reçel,kompot,vezë, qumësht, dhe produkte qumështi, vaj ushqimorë dhe yndyrna
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, tapioca dhe sago, miell 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
31 Drtithëra dhe agrictural, horticulture dhe produkte pylli që nuk janë të përfshira në
klasa të tjera, shtazë të gjalla, fruta dhe perime të freskëta, fara, bimë dhe lule natyrale,
produkte ushqimore për shtazë, elb
32 Beers ; minerale dhe ujrat e gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike ; pije frutash dhe
lëngje frutash ; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije .Shënim shpjegues : Klasa 32
përfshin pije kryesisht jo-alkoolike

(111) 26254
(151) 23/04/2020
(181) 25/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1214
(732) Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000
Klinë, Republika e Kosovës, KS

(540) Bris

(511) 3 Preparate per zbardhim dhe substancat tjera per larje rrobash; preparatet per
pastrim, shkelqim, ferkim dhe gerryerje; sapunet; parfumet, vajrat esenciale,preparatet
kozmetike, losionet per floke, preparatet per higjienen e gojes.
35 Reklamim, menagjim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre.
39 Transporti;amballazhimi dhe deponimi i mallrave.

(111) 26255
(151) 23/04/2020
(181) 25/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1215
(591) E kuqe, e kalter e erret, e kalter e
zbehte, e zeze, roze
(732) Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000
Klinë, Republika e Kosovës, KS

(540)
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(511) 3 Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për
pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet
kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave

(111) 26253
(151) 23/04/2020
(181) 25/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1216
(526) GLLAREVA
(732) Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000
Klinë, Republika e Kosovës, KS

(540) GLLAREVA

(511) 3 Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet
për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat
esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për
higjienën e gojës

(111) 26252
(151) 23/04/2020
(181) 25/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1217
(591) Ngjyre kafe, e verdhe, e kuqe, e
bardhe, ngjyre ari
(732) Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000
Klinë, Republika e Kosovës, KS

(540)

(511) 30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli
dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;
mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat
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(mëlmesat); erëzat; akulli
35
39

Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave
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VAZHDIME TË REGJISTRIMIT TË
MARKAVE TREGTARE
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(111) 8756
(210) KS/M/ 2008/1574
(180) 18/08/2028
(220) 18/08/2008
(730) Vertu Corporation Limited Beacon Hill Road, Church Crookham, Hampshire GU52
8DY, UK
_____________________________________________________________________
(111) 26031
(210) KS/M/ 2008/1901
(180) 02/09/2028
(220) 02/09/2008
(730) SANOFI 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 23988
(210) KS/M/ 2008/1904
(180) 02/09/2028
(220) 02/09/2008
(730) Syntex Pharm AG c/o Roche Diagnostics International AG Forrenstrasse 2, 6343
Rotkreuz, CH
_____________________________________________________________________
(111) 8988
(210) KS/M/ 2008/2039
(180) 08/09/2028
(220) 08/09/2008
(730) Philip Morris Products S.A.,a Swiss corporation Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
_____________________________________________________________________
(111) 8989
(210) KS/M/ 2008/2040
(180) 08/09/2028
(220) 08/09/2008
(730) Philip Morris Brands Sàrl Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
_____________________________________________________________________
(111) 8990
(210) KS/M/ 2008/2041
(180) 08/09/2028
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(220) 08/09/2008
(730) Philip Morris Products S.A.,a Swiss corporation Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
_____________________________________________________________________
(111) 16369
(210) KS/M/ 2008/2930
(180) 26/04/2030
(220) 26/04/2010
(730) Huntsman Advanced Materials Licensing (Switzerland) GmbH Klybeckstrasse 200, CH4057 Basel , CH
_____________________________________________________________________
(111) 16372
(210) KS/M/ 2008/2939
(180) 26/04/2030
(220) 26/04/2010
(730) Huntsman Advanced Materials Licensing (Switzerland) GmbH Klybeckstrasse 200, CH4057 Basel , CH
_____________________________________________________________________
(111) 16373
(210) KS/M/ 2008/2944
(180) 26/04/2030
(220) 26/04/2010
(730) Huntsman Advanced Materials Licensing (Switzerland) GmbH Klybeckstrasse 200, CH4057 Basel , CH
_____________________________________________________________________
(111) 16374
(210) KS/M/ 2008/2947
(180) 26/04/2030
(220) 26/04/2010
(730) Huntsman Advanced Materials Licensing (Switzerland) GmbH Klybeckstrasse 200, CH4057 Basel , CH
_____________________________________________________________________
(111) 9548
(210) KS/M/ 2008/3083
(180) 25/03/2030
(220) 25/03/2010
(730) Brillux GmbH & Co. KG Weseler Strasse 401 48163 Münster , DE
_____________________________________________________________________
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(111) 9771
(210) KS/M/ 2008/3084
(180) 25/03/2030
(220) 25/03/2010
(730) Brillux GmbH & Co. KG Weseler Strasse 401 48163 Münster, DE
_____________________________________________________________________
(111) 9552
(210) KS/M/ 2008/3085
(180) 25/03/2030
(220) 25/03/2010
(730) Brillux GmbH & Co. KG Weseler Strasse 401, 48163 Münster, DE
_____________________________________________________________________
(111) 9553
(210) KS/M/ 2008/3086
(180) 25/03/2030
(220) 25/03/2010
(730) Brillux GmbH & Co. KG Weseler Strasse 401, 48163 Münster , DE
_____________________________________________________________________
(111) 9323
(210) KS/M/ 2008/3087
(180) 26/04/2030
(220) 26/04/2010
(730) ESCADA Luxembourg S.à r.l. 19, rue Edmond Reuter, 5326 Contern, Luxembourg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 9324
(210) KS/M/ 2008/3088
(180) 26/04/2028
(220) 26/04/2010
(730) ESCADA Luxembourg S.à r.l. 19, rue Edmond Reuter, 5326 Contern, LUXEMBOURG,
DE
_____________________________________________________________________
(111) 9325
(210) KS/M/ 2008/3089
(180) 26/04/2030
(220) 26/04/2010
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(730) ESCADA Luxembourg S.à r.l. 19, rue Edmond Reuter, 5326 Contern, Luxembourg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 15683
(210) KS/M/ 2008/3090
(180) 25/03/2030
(220) 25/03/2010
(730) Brillux GmbH & Co. KG Weseler Strasse 401, 48163 Münster , DE
_____________________________________________________________________
(111) 15686
(210) KS/M/ 2008/3092
(180) 25/03/2030
(220) 25/03/2010
(730) Brillux GmbH & Co. KG Weseler Strasse 401, 48163 Münster , DE
_____________________________________________________________________
(111) 16249
(210) KS/M/ 2008/3095
(180) 26/04/2030
(220) 26/04/2010
(730) ESCADA Luxembourg S.à r.l. 19, rue Edmond Reuter, 5326 Contern, LUXEMBOURG,
LU
_____________________________________________________________________
(111) 15690
(210) KS/M/ 2008/3096
(180) 26/04/2030
(220) 26/04/2010
(730) ESCADA Luxembourg S.à r.l. 19, rue Edmond Reuter, 5326 Contern, LUXEMBOURG,
LU
_____________________________________________________________________
(111) 16248
(210) KS/M/ 2008/3102
(180) 26/04/2030
(220) 26/04/2010
(730) ESCADA Luxembourg S.à r.l. 19, rue Edmond Reuter, 5326 Contern, LUXEMBOURG,
LU
_____________________________________________________________________
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(111) 18394
(210) KS/M/ 2008/3104
(180) 26/04/2030
(220) 26/04/2010
(730) ESCADA Luxembourg S.à r.l. 19, rue Edmond Reuter, 5326 Contern, Luxembourg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 23534
(210) KS/M/ 2008/3991
(180) 15/10/2028
(220) 15/10/2008
(730) Diageo Brands B.V. Molenwerf 10-12 NL-1014 BG Amsterdam , NL
_____________________________________________________________________
(111) 9404
(210) KS/M/ 2008/4230
(180) 16/10/2028
(220) 16/10/2008
(730) AUGUST STORCK KG Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE
_____________________________________________________________________
(111) 23462
(210) KS/M/ 2008/4610
(180) 20/01/2030
(220) 20/01/2010
(730) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Hovedgaden 584 DK – 2640 Hedehusene, DK
_____________________________________________________________________
(111) 23463
(210) KS/M/ 2008/4611
(180) 20/01/2030
(220) 20/01/2010
(730) ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, DK
_____________________________________________________________________
(111) 9776
(210) KS/M/ 2008/5078
(180) 20/01/2030
(220) 20/01/2010
(730) Unilever N.V. Weena 455 NL-3013 AL Rotterdam, NL
_____________________________________________________________________
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(111) 9780
(210) KS/M/ 2008/5079
(180) 20/01/2030
(220) 20/01/2010
(730) Unilever N.V. Weena 455 NL-3013 AL Rotterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 17840
(210) KS/M/ 2008/5152
(180) 10/07/2029
(220) 10/07/2009
(730) Reckitt Benckiser Power Cleaners B.V. Siriusdreef 14, 2132WT Hoofddorp, NL
_____________________________________________________________________
(111) 15706
(210) KS/M/ 2008/5245
(180) 20/01/2030
(220) 20/01/2010
(730) Takeda GmbH Byk-Gulden-Str.2, D-78467 Konstanz, DE
_____________________________________________________________________
(111) 15833
(210) KS/M/ 2008/5246
(180) 20/01/2030
(220) 20/01/2010
(730) Takeda GmbH Byk-Gulden-Str.2, D-78467 Konstanz, DE
_____________________________________________________________________
(111) 17866
(210) KS/M/ 2008/5251
(180) 20/01/2030
(220) 20/01/2010
(730) Takeda GmbH Byk-Gulden-Str.2, D-78467, Konstanz, DE
_____________________________________________________________________
(111) 9545
(210) KS/M/ 2008/5330
(180) 16/10/2028
(220) 16/10/2008
(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE
_____________________________________________________________________
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(111) 10013
(210) KS/M/ 2008/5335
(180) 16/10/2028
(220) 16/10/2008
(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE
_____________________________________________________________________
(111) 10266
(210) KS/M/ 2008/5374
(180) 16/10/2028
(220) 16/10/2008
(730) Andreas Stihl AG & Co. KG Badstrasse 115, 71336 Waiblingen, DE
_____________________________________________________________________
(111) 9995
(210) KS/M/ 2008/5423
(180) 16/10/2028
(220) 16/10/2008
(730) Andreas Stihl AG & Co. KG Badstrasse 115, 71336 Waiblingen, DE
_____________________________________________________________________
(111) 10234
(210) KS/M/ 2008/5508
(180) 25/01/2030
(220) 25/01/2010
(730) Unilever N.V. Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 17697
(210) KS/M/ 2008/5529
(180) 25/01/2030
(220) 25/01/2010
(730) Unilever N.V. Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 10131
(210) KS/M/ 2008/5548
(180) 25/01/2030
(220) 25/01/2010
(730) Unilever N.V. Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, NL
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_____________________________________________________________________
(111) 10220
(210) KS/M/ 2008/5814
(180) 25/01/2030
(220) 25/01/2010
(730) Unilever N.V. Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 10007
(210) KS/M/ 2008/5824
(180) 25/01/2030
(220) 25/01/2010
(730) Etex Building Performance GmbH Scheifenkamp 16, 40878 Ratingen, DE
_____________________________________________________________________
(111) 10252
(210) KS/M/ 2008/5851
(180) 25/01/2030
(220) 25/01/2010
(730) Unilever N.V. Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 10246
(210) KS/M/ 2008/5881
(180) 25/01/2030
(220) 25/01/2010
(730) Unilever N.V. Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 10002
(210) KS/M/ 2008/5924
(180) 25/01/2030
(220) 25/01/2010
(730) Unilever N.V. Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 10041
(210) KS/M/ 2008/5943
(180) 25/01/2030
(220) 25/01/2010
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(730) Unilever N.V. Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 10040
(210) KS/M/ 2008/5946
(180) 25/01/2030
(220) 25/01/2010
(730) Unilever N.V. Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 10039
(210) KS/M/ 2008/5957
(180) 25/01/2030
(220) 25/01/2010
(730) Unilever N.V. Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 10035
(210) KS/M/ 2008/5964
(180) 25/01/2030
(220) 25/01/2010
(730) Unilever N.V. Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 9993
(210) KS/M/ 2008/6177
(180) 17/10/2028
(220) 17/10/2008
(730) Six Continents Hotels, Inc. 3 Ravinia Drive Atlanta, Georgia 30346, US
_____________________________________________________________________
(111) 10318
(210) KS/M/ 2008/6384
(180) 31/10/2028
(220) 31/10/2008
(730) ALI GROUP S.r.l. Via Camperio 9, 20123 MILANO, IT
_____________________________________________________________________
(111) 10346
(210) KS/M/ 2008/6621
(180) 25/01/2030
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(220) 25/01/2010
(730) Unilever N.V. Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 10460
(210) KS/M/ 2008/6654
(180) 06/11/2028
(220) 06/11/2008
(730) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG Erna-Scheffler-Straße 3, 51103 Köln, DE
_____________________________________________________________________
(111) 10462
(210) KS/M/ 2008/6656
(180) 06/11/2028
(220) 06/11/2008
(730) Intersnack Knabber- Gebäck GmbH & Co. KG Erna-Schaffler-Straße 3 51103 Köln, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12975
(210) KS/M/ 2008/7498
(180) 18/09/2029
(220) 18/09/2009
(730) The Dow Chemical Company 2030 Dow Center Midland Michigan 48674, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12976
(210) KS/M/ 2008/7499
(180) 18/09/2029
(220) 18/09/2009
(730) Dow Wolff Cellulosics GmbH August-Wolff-Strasse 13; 29664 Walsrode, DE
_____________________________________________________________________
(111) 11171
(210) KS/M/ 2008/7505
(180) 18/09/2029
(220) 18/09/2009
(730) Bucher Industries AG Murzlenstrasse 80 CH-8166 Niederweningen , CH
_____________________________________________________________________
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(111) 11170
(210) KS/M/ 2008/7506
(180) 17/05/2030
(220) 17/05/2010
(730) FESTO AG & Co. KG Ruiter Straße 82 73734 Esslingen , DE
_____________________________________________________________________
(111) 11349
(210) KS/M/ 2008/7534
(180) 19/11/2028
(220) 19/11/2008
(730) Top Shop International SA Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH
_____________________________________________________________________
(111) 11513
(210) KS/M/ 2008/7545
(180) 14/04/2030
(220) 14/04/2010
(730) Hummel Holding A/S Balticagade 20, 8000 Aarhus C, DK
_____________________________________________________________________
(111) 11492
(210) KS/M/ 2008/7546
(180) 14/04/2030
(220) 14/04/2010
(730) Hummel Holding A/S Balticagade 20, 8000 Aarhus C, DK
_____________________________________________________________________
(111) 11490
(210) KS/M/ 2008/7588
(180) 14/04/2030
(220) 14/04/2010
(730) Hummel Holding A/S Balticagade 20, 8000 Aarhus C, DK
_____________________________________________________________________
(111) 11026
(210) KS/M/ 2009/8206
(180) 20/01/2029
(220) 20/01/2009
(730) LABINOT GRUDA Fsh. Vitomericë, KK Pejë, KS
_____________________________________________________________________

782

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(111) 11017
(210) KS/M/ 2009/8227
(180) 23/01/2029
(220) 23/01/2009
(730) Faik Ispahiu Internews Kosova Menza e Studentëve, kati i parë, 10000 Prishtinë, KS
_____________________________________________________________________
(111) 11383
(210) KS/M/ 2009/8507
(180) 11/03/2029
(220) 11/03/2009
(730) Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara Clara, California 950528119, US
_____________________________________________________________________
(111) 10800
(210) KS/M/ 2009/8524
(180) 30/11/2029
(220) 30/11/2009
(730) INGETEAM S.A. Parque Tecnológico de Bizkaia / Edificio 106 48170 Zamudio
(Vizcaya) , ES
_____________________________________________________________________
(111) 11314
(210) KS/M/ 2009/8533
(180) 12/03/2029
(220) 12/03/2009
(730) MURPHY & NYE INVESTMENTS SA 146 Boulevard De La Pétrusse, LU
_____________________________________________________________________
(111) 12229
(210) KS/M/ 2009/8565
(180) 23/03/2029
(220) 23/03/2009
(730) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Administration Building Huawei Technologies
Co., Ltd Bantian, Longgang District, Shenzhen, CN
_____________________________________________________________________
(111) 12170
(210) KS/M/ 2009/8566
(180) 24/03/2029
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(220) 24/03/2009
(730) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN 23, Place des
Charmes-Déchaux, 63000 Clermont-Ferrand, FR
_____________________________________________________________________
(111) 11832
(210) KS/M/ 2009/8568
(180) 24/03/2029
(220) 24/03/2009
(730) EDNOLITCHNO DRUJESTVO S ORGANITCHENA OTGOVORNOST
'FINANSKONSULT' 5 'Knyaz Bogoridy" str.,fl.2 BG-4000 PLOVDIV , BG
_____________________________________________________________________
(111) 18505
(210) KS/M/ 2009/8612
(180) 01/04/2029
(220) 01/04/2009
(730) PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, 4800 Koprivnica, HR
_____________________________________________________________________
(111) 10960
(210) KS/M/ 2009/8613
(180) 01/04/2029
(220) 01/04/2009
(730) NOVARTIS AG 4002 Basel, CH
_____________________________________________________________________
(111) 11756
(210) KS/M/ 2009/8671
(180) 23/04/2029
(220) 23/04/2009
(730) ELASTIK, spol.sr.o. Miestna čast'Šelpice 252 919 09 Bohdanovce nad Trnavou , SK
_____________________________________________________________________
(111) 11757
(210) KS/M/ 2009/8677
(180) 23/04/2029
(220) 23/04/2009
(730) ELASTIK, spol.sr.o. Miestna čast`Šelpice 252 919 09 Bohdanovce nad Trnavou , SK
_____________________________________________________________________
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(111) 12321
(210) KS/M/ 2009/8738
(180) 06/05/2029
(220) 06/05/2009
(730) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE
_____________________________________________________________________
(111) 16458
(210) KS/M/ 2009/8836
(180) 02/06/2029
(220) 02/06/2009
(730) Austria Tabak GmbH & Co. KG Koppstrasse 116, A-1160 Vienna, AT
_____________________________________________________________________
(111) 11804
(210) KS/M/ 2009/8837
(180) 02/06/2029
(220) 02/06/2009
(730) Austria Tabak GmbH & Co. KG Koppstrasse 116, A-1160 Vienna, AT
_____________________________________________________________________
(111) 11600
(210) KS/M/ 2009/8853
(180) 03/06/2029
(220) 03/06/2009
(730) ILLYCAFFÈ S.p.A. Via Flavia 110, 34147 Trieste, IT
_____________________________________________________________________
(111) 24876
(210) KS/M/ 2009/8867
(180) 11/06/2029
(220) 11/06/2009
(730) Six Continents Limited Broadwater Park, Denham, Buckinghamshire UB9 5HR, UK
_____________________________________________________________________
(111) 11544
(210) KS/M/ 2009/8971
(180) 08/07/2029
(220) 08/07/2009
(730) Philip Morris Brands Sarl Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
_____________________________________________________________________
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(111) 11936
(210) KS/M/ 2009/9075
(180) 04/08/2029
(220) 04/08/2009
(730) Dr. Oetker doo Vladimira Popovića 40, Beograd, RS
_____________________________________________________________________
(111) 11937
(210) KS/M/ 2009/9078
(180) 04/08/2029
(220) 04/08/2009
(730) Dr. Oetker doo Vladimira Popovića 40, Beograd, CH
_____________________________________________________________________
(111) 11947
(210) KS/M/ 2009/9079
(180) 04/08/2029
(220) 04/08/2009
(730) Dr. Oetker doo Vladimira Popovića 40, Beograd, RS
_____________________________________________________________________
(111) 11952
(210) KS/M/ 2009/9089
(180) 04/08/2029
(220) 04/08/2009
(730) Dr. Oetker doo Vladimira Popovića 40, Beograd, RS
_____________________________________________________________________
(111) 11942
(210) KS/M/ 2009/9093
(180) 04/08/2029
(220) 04/08/2009
(730) Dr. Oetker doo Vladimira Popovića 40, Beograd, RS
_____________________________________________________________________
(111) 12171
(210) KS/M/ 2009/9150
(180) 21/08/2029
(220) 21/08/2009
(730) Energy Beverages LLC 2390 Anselmo Drive, Corona, California 92879, US
_____________________________________________________________________
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(111) 12436
(210) KS/M/ 2009/9183
(180) 27/08/2029
(220) 27/08/2009
(730) Stroh Austria Gesellschaft mbH Strohgasse 6, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, AT
_____________________________________________________________________
(111) 12437
(210) KS/M/ 2009/9184
(180) 27/08/2029
(220) 27/08/2009
(730) Stroh Austria Gesellschaft mbH Strohgasse 6, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, AT
_____________________________________________________________________
(111) 11680
(210) KS/M/ 2009/9185
(180) 27/08/2029
(220) 27/08/2009
(730) Stroh Austria Gesellschaft mbH Strohgasse 6, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, AT
_____________________________________________________________________
(111) 26166
(210) KS/M/ 2009/9210
(180) 28/08/2029
(220) 28/08/2009
(730) BİLİM ILAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa Mahallesi
Zincirlikuyu Caddesi No:184, Beyoglu, Istanbul, TR
_____________________________________________________________________
(111) 26147
(210) KS/M/ 2009/9211
(180) 28/08/2029
(220) 28/08/2009
(730) BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa Mahallesi
Zincirlikuyu Caddesi No:184, Beyoğlu, Istanbul, TR
_____________________________________________________________________
(111) 26149
(210) KS/M/ 2009/9217
(180) 28/08/2029
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(220) 28/08/2009
(730) BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpaşa Mahallesi,
Zincirlikuyu Caddesi, No:184 Beyoğlu İstanbul, TR
_____________________________________________________________________
(111) 26152
(210) KS/M/ 2009/9218
(180) 28/08/2029
(220) 28/08/2009
(730) BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa Mahallesi
Zincirlikuyu Caddesi No:184 Beyoglu, Istanbul, TR
_____________________________________________________________________
(111) 26148
(210) KS/M/ 2009/9219
(180) 28/08/2029
(220) 28/08/2009
(730) BİLİM ILAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa Mahallesi,
Zincirlikuyu Caddesi, No:184 Beyoğlu, Istanbul, TR
_____________________________________________________________________
(111) 11542
(210) KS/M/ 2009/9247
(180) 08/09/2029
(220) 08/09/2009
(730) FINCIBEC S.p.A. Via Valle D' Aosta 47, 41049 SASSUOLO (MO), IT
_____________________________________________________________________
(111) 12175
(210) KS/M/ 2009/9267
(180) 16/09/2029
(220) 16/09/2009
(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656
Offenburg, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12168
(210) KS/M/ 2009/9268
(180) 16/09/2029
(220) 16/09/2009
(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656
Offenburg, DE
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_____________________________________________________________________
(111) 12174
(210) KS/M/ 2009/9269
(180) 16/09/2029
(220) 16/09/2009
(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656
Offenburg, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12167
(210) KS/M/ 2009/9270
(180) 16/09/2029
(220) 16/09/2009
(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656
Offenburg, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12397
(210) KS/M/ 2009/9271
(180) 16/09/2029
(220) 16/09/2009
(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656
Offenburg, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12396
(210) KS/M/ 2009/9272
(180) 16/09/2029
(220) 16/09/2009
(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656
Offenburg, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12224
(210) KS/M/ 2009/9273
(180) 16/09/2029
(220) 16/09/2009
(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656
Offenburg, DE
_____________________________________________________________________
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(111) 12402
(210) KS/M/ 2009/9275
(180) 16/09/2029
(220) 16/09/2009
(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656
Offenburg, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12235
(210) KS/M/ 2009/9276
(180) 16/09/2029
(220) 16/09/2009
(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Scheyer-Straße 2, 77656
Offenburg, DE
_____________________________________________________________________
(111) 22599
(210) KS/M/ 2009/9277
(180) 16/09/2029
(220) 16/09/2009
(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656
Offenburg, DE
_____________________________________________________________________
(111) 11701
(210) KS/M/ 2009/9295
(180) 28/09/2029
(220) 28/09/2009
(730) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 647-15, Yksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR
_____________________________________________________________________
(111) 12225
(210) KS/M/ 2009/9296
(180) 28/09/2029
(220) 28/09/2009
(730) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 647-15, Yksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR
_____________________________________________________________________
(111) 12226
(210) KS/M/ 2009/9297
(180) 28/09/2029
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(220) 28/09/2009
(730) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd. 647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, KR
_____________________________________________________________________
(111) 12395
(210) KS/M/ 2009/9302
(180) 28/09/2029
(220) 28/09/2009
(730) National Academy of Recording Arts & Sciences, Inc. (Delaware Corporation) 3030
Olympic Blvd. Santa Monica, CA 90404, US
_____________________________________________________________________
(111) 12176
(210) KS/M/ 2009/9376
(180) 02/10/2029
(220) 02/10/2009
(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656
Offenburg, DE
_____________________________________________________________________
(111) 17553
(210) KS/M/ 2009/9405
(180) 08/10/2029
(220) 08/10/2009
(730) SANOFI 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 11866
(210) KS/M/ 2009/9406
(180) 08/10/2029
(220) 08/10/2009
(730) MONCAFÉ di Sampietro & C.S.n.c. C.da Ruina Zona Industriale I-74020 FAGGIANO
(TA), IT
_____________________________________________________________________
(111) 11971
(210) KS/M/ 2009/9409
(180) 09/10/2029
(220) 09/10/2009
(730) Maelor Laboratories Limited Avonbridge House Bath Road Chippenham Wiltshore SN15
2BB, UK
_____________________________________________________________________
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(111) 11972
(210) KS/M/ 2009/9410
(180) 09/10/2029
(220) 09/10/2009
(730) Maelor Laboratories Limited Avonbridge House Bath Road Chippenham Wiltshire SN15
2BB, UK
_____________________________________________________________________
(111) 12188
(210) KS/M/ 2009/9416
(180) 13/10/2029
(220) 13/10/2009
(730) NARTEL SH.P.K. 22/49 Agim Ramadani 10000 Prishtinë, KS
_____________________________________________________________________
(111) 17778
(210) KS/M/ 2009/9423
(180) 20/10/2029
(220) 20/10/2009
(730) POMPEA S.P.A. Via San Damaso 10 MEDOLE (MANTOVA), IT
_____________________________________________________________________
(111) 12337
(210) KS/M/ 2009/9455
(180) 28/10/2029
(220) 28/10/2009
(730) Walter Rau Lebensmittelwerke GmbH Münsterstraße 9-11 49176 Hilter, DE
_____________________________________________________________________
(111) 11856
(210) KS/M/ 2009/9456
(180) 29/10/2029
(220) 29/10/2009
(730) PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA, d.d. Zagrebačka 148, 10340 Vrbovec, HR
_____________________________________________________________________
(111) 11504
(210) KS/M/ 2009/9470
(180) 04/11/2029
(220) 04/11/2009
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(730) SEQIRUS UK LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales,
whose registered office is at Point 29 Market Street, Maidenhead, Berkshire, SL6 8AA, GB
_____________________________________________________________________
(111) 12199
(210) KS/M/ 2009/9480
(180) 06/11/2029
(220) 06/11/2009
(730) BEYAZ KAĞIT VE HİJYENİK ÜRÜNLER TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ Acidereosb Mahallesi Anavarza Cadde No: 3 Sariçam Adana, TR
_____________________________________________________________________
(111) 12053
(210) KS/M/ 2009/9485
(180) 10/11/2029
(220) 10/11/2009
(730) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S. BUYUKDERE CD.DEREBOYU SK.
ZAGRA IS MERKEZI C BLOK K:2,34398 MASLAK-ISTANBUL, TR
_____________________________________________________________________
(111) 12177
(210) KS/M/ 2009/9486
(180) 10/11/2029
(220) 10/11/2009
(730) BINDA INTERNATIONAL S.A. 26, Rou Louvigny, L-1946 Luxemburg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 11530
(210) KS/M/ 2009/9488
(180) 10/11/2029
(220) 10/11/2009
(730) Philip Morris Brands Sàrl Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
_____________________________________________________________________
(111) 11965
(210) KS/M/ 2009/9491
(180) 11/11/2029
(220) 11/11/2009
(730) The European Fund for Southeast Europe, S.A. 31, Zone d`Activites Bourmicht L-8070
Bertrange Luxembourg, LU
_____________________________________________________________________
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(111) 11964
(210) KS/M/ 2009/9492
(180) 11/11/2029
(220) 11/11/2009
(730) The European Fund for Southeast Europe, S.A. 31, Zone d`Acitivites Bourmicht L-8070
Bertrange Luxembourg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 12029
(210) KS/M/ 2009/9494
(180) 12/11/2029
(220) 12/11/2009
(730) Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue New York, New York 10022 , US
_____________________________________________________________________
(111) 12514
(210) KS/M/ 2009/9498
(180) 13/11/2029
(220) 13/11/2009
(730) New Century Sh.p.k. Autostrada Tirane-Durres, Km i 10-te, Kashar, Tirane, AL
_____________________________________________________________________
(111) 11465
(210) KS/M/ 2009/9499
(180) 13/11/2029
(220) 13/11/2009
(730) DROGA KOLINSKA, Živilska Industrija, d.d. Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, SI
_____________________________________________________________________
(111) 11469
(210) KS/M/ 2009/9502
(180) 13/11/2029
(220) 13/11/2009
(730) DROGA KOLINSKA, Živilska industrija, d.d. Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, SI
_____________________________________________________________________
(111) 11471
(210) KS/M/ 2009/9503
(180) 13/11/2029
(220) 13/11/2009
(730) DROGA KOLINSKA, Živilska industrija, d.d. Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, SI
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_____________________________________________________________________
(111) 12021
(210) KS/M/ 2009/9514
(180) 19/11/2029
(220) 19/11/2009
(730) Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US
_____________________________________________________________________
(111) 12143
(210) KS/M/ 2009/9517
(180) 23/11/2029
(220) 23/11/2009
(730) ZER MERKEZİ HİZMETLER VE TİCARET ANONİM SİRKETİ Ünalan Mahallesi
Ayazma Cadessi Çamlıca İṣ Merkezi B Blok No. 23. Üsküdar, ISTANBUL, TR
_____________________________________________________________________
(111) 11961
(210) KS/M/ 2009/9520
(180) 24/11/2029
(220) 24/11/2009
(730) Bank of America Corporation 100 North Tryon Street Charlottr, North Carolina 28255 ,
US
_____________________________________________________________________
(111) 11962
(210) KS/M/ 2009/9522
(180) 24/12/2029
(220) 24/11/2009
(730) Burger King Corporation 5505 Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, US
_____________________________________________________________________
(111) 11959
(210) KS/M/ 2009/9523
(180) 24/11/2029
(220) 24/11/2009
(730) Bank of America Corporation 100 North Tryon Street Charlotte, North Carolina 28255 ,
US
_____________________________________________________________________
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(111) 17495
(210) KS/M/ 2009/9524
(180) 25/11/2029
(220) 25/11/2009
(730) POMPEA S.P.A. Via San Damaso 10 MEDOLE (MANTOVA), IT
_____________________________________________________________________
(111) 11506
(210) KS/M/ 2009/9531
(180) 26/11/2029
(220) 26/11/2009
(730) TELEFONICA, S.A. Gran Via, 28, 28013 Madrid, ES
_____________________________________________________________________
(111) 12186
(210) KS/M/ 2009/9537
(180) 30/11/2029
(220) 30/11/2009
(730) Beni Dona-Plast Rr. Imzot Nikprelaj p.n 10000, Prishtinë, KS
_____________________________________________________________________
(111) 11482
(210) KS/M/ 2009/9542
(180) 02/12/2029
(220) 02/12/2009
(730) Philip Morris Brands Sarl Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
_____________________________________________________________________
(111) 11618
(210) KS/M/ 2009/9546
(180) 02/12/2029
(220) 02/12/2009
(730) N.T.SH. "VIP TRAVEL" Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" nr. 64 10000, Prishtinë , KS
_____________________________________________________________________
(111) 11583
(210) KS/M/ 2009/9550
(180) 02/12/2029
(220) 02/12/2009
(730) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
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(111) 12624
(210) KS/M/ 2009/9557
(180) 01/12/2029
(220) 01/12/2009
(730) Monster Energy Company 1 Monster Way, Corona, California 92879, US
_____________________________________________________________________
(111) 12033
(210) KS/M/ 2009/9561
(180) 03/12/2029
(220) 03/12/2009
(730) Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG Herzbergstraße 3, D-61138 Niederdorfelden ,
DE
_____________________________________________________________________
(111) 11586
(210) KS/M/ 2009/9566
(180) 04/12/2029
(220) 04/12/2009
(730) MERIDIANA S.P.A. Centro Direzionale, Aeroporto Costa Smeralda, Postal code 07026,
Olbia (Olbia e Tempio Pausania), IT
_____________________________________________________________________
(111) 12729
(210) KS/M/ 2009/9568
(180) 07/12/2029
(220) 07/12/2009
(730) ADRIATICA S.p.A. (Jonit-Stock Company) Strada Dogado no. 300/19-21, 45017 Loreo
(RO), IT
_____________________________________________________________________
(111) 12730
(210) KS/M/ 2009/9569
(180) 07/12/2029
(220) 07/12/2009
(730) ADRIATICA S.p.A. (Joint-Stock Company) Strada Dogado no. 300/19-21, 45017 Loreo
(RO), IT
_____________________________________________________________________
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(111) 12731
(210) KS/M/ 2009/9570
(180) 07/12/2029
(220) 07/12/2009
(730) ADRIATICA S.p.A. (Joint-Stock Company) Strada Dogado no. 300/19-21, 45017 Loreo
(RO), IT
_____________________________________________________________________
(111) 11613
(210) KS/M/ 2009/9571
(180) 07/12/2029
(220) 07/12/2009
(730) The Gillette Company LLC One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US
_____________________________________________________________________
(111) 15344
(210) KS/M/ 2009/9572
(180) 07/12/2029
(220) 07/12/2009
(730) Patrón Spirits International AG Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen , CH
_____________________________________________________________________
(111) 11507
(210) KS/M/ 2009/9575
(180) 08/12/2029
(220) 08/12/2009
(730) Bank of America Corporation 100 North Tryon Street Charlotte, North Carolina 28255,
US
_____________________________________________________________________
(111) 11595
(210) KS/M/ 2009/9576
(180) 08/12/2029
(220) 08/12/2009
(730) Bank of America Corporation 100 North Tryon Street Charlotte, North Carolina 28255 ,
US
_____________________________________________________________________
(111) 11740
(210) KS/M/ 2009/9579
(180) 08/12/2029
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(220) 08/12/2009
(730) ENERGETIX GmbH & Co.KG Franz-Kirsten-Strasse 1 55411 Bingen, DE
_____________________________________________________________________
(111) 11596
(210) KS/M/ 2009/9580
(180) 09/12/2029
(220) 09/12/2009
(730) Commerzbank AG Kaiserstrasse 16, 60311 Frankfurt am Main, DE
_____________________________________________________________________
(111) 11597
(210) KS/M/ 2009/9581
(180) 09/12/2029
(220) 09/12/2009
(730) Commerzbank AG Kaiserstrasse 16, 60311 Frankfurt am Main, DE
_____________________________________________________________________
(111) 18492
(210) KS/M/ 2009/9586
(180) 08/12/2029
(220) 08/12/2009
(730) HP Hewlett Packard Group LLC 11445 Compaq Center Drive West, Houston, Texas
77070, US
_____________________________________________________________________
(111) 25991
(210) KS/M/ 2009/9593
(180) 14/12/2029
(220) 14/12/2009
(730) Keskinoglu Tavukculuk ve Damizlik Is.San.Tic.A.S. Kayalioglu Kasabasi 45200
Akhisar/MANISA, TR
_____________________________________________________________________
(111) 11605
(210) KS/M/ 2009/9612
(180) 16/12/2029
(220) 16/12/2009
(730) JanSport Apparel Corp. (Delaware corporation) 3411 Silverside Road, Wilmington,
Delaware 19810, US
_____________________________________________________________________
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(111) 12701
(210) KS/M/ 2009/9625
(180) 22/12/2029
(220) 22/12/2009
(730) Casinò di Venezia Meeting & Dining Servies S.r.l. Sestiere Cannaregio 2079, 30121
Venezia, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12733
(210) KS/M/ 2009/9627
(180) 23/12/2029
(220) 23/12/2009
(730) Stonefly S.p.A. Via S. Gaetano, 200, 31044 Montebelluna (Treviso), IT
_____________________________________________________________________
(111) 11592
(210) KS/M/ 2009/9635
(180) 23/12/2029
(220) 23/12/2009
(730) ZENTIVA SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET A.S. Buyukdere Cad. Ali Kaya
Sok. No:7, Levent Istanbul, TR
_____________________________________________________________________
(111) 12070
(210) KS/M/ 2009/9649
(180) 24/12/2029
(220) 24/12/2009
(730) CAMPER, S.L. Polígono Industrial, s/n 07300 INCA, BALEARES, ES
_____________________________________________________________________
(111) 12674
(210) KS/M/ 2009/9653
(180) 24/12/2029
(220) 24/12/2009
(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o. Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI
_____________________________________________________________________
(111) 12675
(210) KS/M/ 2009/9654
(180) 24/12/2029
(220) 24/12/2009
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(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o. Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI
_____________________________________________________________________
(111) 12670
(210) KS/M/ 2009/9655
(180) 24/12/2029
(220) 24/12/2009
(730) TKK proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o. Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI
_____________________________________________________________________
(111) 12764
(210) KS/M/ 2009/9656
(180) 24/12/2029
(220) 24/12/2009
(730) TKK proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o. Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI
_____________________________________________________________________
(111) 11594
(210) KS/M/ 2009/9657
(180) 24/12/2029
(220) 24/12/2009
(730) Apatinska pivara Apatin d.o.o. Trg Oslobodjenja broj 5, Apatin, RS
_____________________________________________________________________
(111) 11593
(210) KS/M/ 2009/9658
(180) 24/12/2029
(220) 24/12/2009
(730) Apatinska pivara Apatin d.o.o. Trg Oslobodjenja broj 5, Apatin, RS
_____________________________________________________________________
(111) 11911
(210) KS/M/ 2009/9675
(180) 30/12/2029
(220) 30/12/2009
(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI ORGANIZE SANAYI
BOLGESI 11. CADDE ESKISEHIR, TR
_____________________________________________________________________
(111) 12740
(210) KS/M/ 2010/1
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(180) 05/01/2030
(220) 05/01/2010
(730) SANOFI 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 12669
(210) KS/M/ 2010/7
(180) 05/01/2030
(220) 05/01/2010
(730) F. Divella S.p.A. Largo Domenico Divella, 1, 70018 Rutigliano (BA), IT
_____________________________________________________________________
(111) 11831
(210) KS/M/ 2010/10
(180) 06/01/2030
(220) 06/01/2010
(730) Celia, Joint Stock Company La Chaussée aux Moines, 53400, CRAON, FR
_____________________________________________________________________
(111) 15729
(210) KS/M/ 2010/11
(180) 06/01/2030
(220) 06/01/2010
(730) Fisnik Ismaili Agim Ramadani Ll.5B, Hy.6. Nr.6 10000 Prishtinë, KS
_____________________________________________________________________
(111) 15727
(210) KS/M/ 2010/12
(180) 06/01/2030
(220) 06/01/2010
(730) Fisnik Ismaili Agim Ramadani Ll.5B, Hy.6. Nr.6 10000 Prishtinë, KS
_____________________________________________________________________
(111) 12524
(210) KS/M/ 2010/13
(180) 06/01/2030
(220) 06/01/2010
(730) Monster Energy Company 1 Monster Way, Corona, California 92879, US
_____________________________________________________________________
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(111) 12290
(210) KS/M/ 2010/17
(180) 08/01/2030
(220) 08/01/2010
(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation Quai jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12526
(210) KS/M/ 2010/18
(180) 11/01/2030
(220) 11/01/2010
(730) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, US
_____________________________________________________________________
(111) 11926
(210) KS/M/ 2010/23
(180) 13/01/2030
(220) 13/01/2010
(730) CHANEL 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY - SUR - SEINE, FR
_____________________________________________________________________
(111) 21892
(210) KS/M/ 2010/24
(180) 14/01/2030
(220) 14/01/2010
(730) SuiCo EOOD 16 Malashevska Str., 1225 Sofia, BG
_____________________________________________________________________
(111) 12671
(210) KS/M/ 2010/25
(180) 14/01/2030
(220) 14/01/2010
(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o. Srpenica 1, 5224 Srpenica , SI
_____________________________________________________________________
(111) 11865
(210) KS/M/ 2010/26
(180) 14/01/2030
(220) 14/01/2010
(730) "E - MBARA R&K" FSH. SUHODOLL, LIPJAN, KS
_____________________________________________________________________
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(111) 12589
(210) KS/M/ 2010/36
(180) 15/01/2030
(220) 15/01/2010
(730) BIRRA PEJA SH.A. Rr. Nexhdet Basha, nr.160, Pejë, KS
_____________________________________________________________________
(111) 12588
(210) KS/M/ 2010/37
(180) 15/01/2030
(220) 15/01/2010
(730) BIRRA PEJA SH.A. Rr. Nexhet Basha, nr. 160, Pejë, KS
_____________________________________________________________________
(111) 11462
(210) KS/M/ 2010/38
(180) 15/01/2030
(220) 15/01/2010
(730) Würth International AG Aspermontsrabβe 1 7000 Chur, CH
_____________________________________________________________________
(111) 21837
(210) KS/M/ 2010/44
(180) 21/01/2030
(220) 21/01/2010
(730) Fiat Group Automobiles S.p.A. Corso Giovanni Agnelli 200, 10135 Torino, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12139
(210) KS/M/ 2010/45
(180) 21/01/2030
(220) 21/01/2010
(730) MONTENEGRO S.r.l. Via Enrico fermi 4, 40069 Zola Predosa, Bologna, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12605
(210) KS/M/ 2010/46
(180) 21/01/2030
(220) 21/01/2010

804

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(730) ADRIATICA S.p.A. (Joint-Stock Company) Strada Dogado no. 300/19-21, 45017 Loreo
(RO), IT
_____________________________________________________________________
(111) 12468
(210) KS/M/ 2010/62
(180) 26/01/2030
(220) 26/01/2010
(730) Novartis AG CH-4002 Basel, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12467
(210) KS/M/ 2010/63
(180) 26/01/2030
(220) 26/01/2010
(730) Novartis AG CH-4002 Basel, CH
_____________________________________________________________________
(111) 11818
(210) KS/M/ 2010/70
(180) 29/01/2030
(220) 29/01/2010
(730) Zentiva Group, a.s. U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolni Měcholupy, CZ
_____________________________________________________________________
(111) 12142
(210) KS/M/ 2010/71
(180) 29/01/2030
(220) 29/01/2010
(730) Zentiva, Group, a.s. U kabelovny 130,102 37 Praha 10, Dolni Měcholupy, CZ
_____________________________________________________________________
(111) 11819
(210) KS/M/ 2010/72
(180) 29/01/2030
(220) 29/01/2010
(730) Zentiva, Group, a.s. U kabelovny 130,102 37 praha 10,Dolni Mecholupy, CZ
_____________________________________________________________________
(111) 12357
(210) KS/M/ 2010/73
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(180) 29/01/2030
(220) 29/01/2010
(730) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "Bambi" A.D. Požarevac Djure
Djakovića bb Požarevac, RS
_____________________________________________________________________
(111) 12294
(210) KS/M/ 2010/74
(180) 29/01/2030
(220) 29/01/2010
(730) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "BAMBI" A.D. Požarevac Djure
Djakovića bb Požarevac, RS
_____________________________________________________________________
(111) 12392
(210) KS/M/ 2010/75
(180) 29/01/2030
(220) 29/01/2010
(730) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "BAMBI" A.D. Požarevac Djure
Djakovića bb Požarevac, RS
_____________________________________________________________________
(111) 12408
(210) KS/M/ 2010/76
(180) 29/01/2030
(220) 29/01/2010
(730) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "BAMBI" A.D. Požarevac Djure
Djakovića bb Požarevac, RS
_____________________________________________________________________
(111) 12409
(210) KS/M/ 2010/77
(180) 29/01/2030
(220) 29/01/2010
(730) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "BAMBI" A.D. Požarevac Djure
Djakovića bb Požarevac, RS
_____________________________________________________________________
(111) 12407
(210) KS/M/ 2010/78
(180) 29/01/2030
(220) 29/01/2010
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(730) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "BAMBI" A.D. Požarevac Djure
Djakovića bb Požarevac, RS
_____________________________________________________________________
(111) 12406
(210) KS/M/ 2010/79
(180) 29/01/2030
(220) 29/01/2010
(730) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "BAMBI" A.D. Požarevac Djure
Djakovića bb Požarevac, RS
_____________________________________________________________________
(111) 12134
(210) KS/M/ 2010/80
(180) 01/02/2030
(220) 01/02/2010
(730) MARAZZI GROUP S.P.A. Viale Virgilio, 30, 41100 Modena, IT
_____________________________________________________________________
(111) 11703
(210) KS/M/ 2010/82
(180) 01/02/2030
(220) 01/02/2010
(730) MARAZZI GROUP S.P.A. Viale Virgilio, 30, 41100 Modena , IT
_____________________________________________________________________
(111) 11706
(210) KS/M/ 2010/83
(180) 01/02/2030
(220) 01/02/2010
(730) MARAZZI GROUP S.P.A. Viale Virgilio, 30, 41100 Modena , IT
_____________________________________________________________________
(111) 12026
(210) KS/M/ 2010/84
(180) 02/02/2030
(220) 02/02/2010
(730) Fidia Farmaceutici S.p.A. Via Ponte della Fabbrica 3/A, 35031 Abano Terme, IT
_____________________________________________________________________
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(111) 12365
(210) KS/M/ 2010/90
(180) 04/02/2030
(220) 04/02/2010
(730) Perdue Foods LLC 31149 Old Ocean City Road, Salisbury, Maryland 21804, US
_____________________________________________________________________
(111) 12138
(210) KS/M/ 2010/91
(180) 05/02/2030
(220) 05/02/2010
(730) Double Eagle Brands B.V. Hoofdstraat 14, 3114 GG SCHIEDAM, NL
_____________________________________________________________________
(111) 12762
(210) KS/M/ 2010/95
(180) 09/02/2030
(220) 09/02/2010
(730) ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE Via P.Gaggia 16-20139
Milano, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12461
(210) KS/M/ 2010/96
(180) 09/02/2030
(220) 09/02/2010
(730) FRUTEX Sh.P.K. Brigada 123 Therandë, KS
_____________________________________________________________________
(111) 12473
(210) KS/M/ 2010/97
(180) 09/02/2030
(220) 09/02/2010
(730) FRUTEX Sh.P.K. Brigada 123 Therandë, KS
_____________________________________________________________________
(111) 12362
(210) KS/M/ 2010/98
(180) 09/02/2030
(220) 09/02/2010
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(730) Bristol-Myers Squibb Company a Delaware corporation 430 East 29th Street, 14th Floor,
New York New York 10016, US
_____________________________________________________________________
(111) 12363
(210) KS/M/ 2010/105
(180) 12/02/2030
(220) 12/02/2010
(730) Brown-Forman Corporation, a Delaware, U.S.A., corporation 850 Dixie Highway,
Louisville, Kentucky 40210, US
_____________________________________________________________________
(111) 12366
(210) KS/M/ 2010/106
(180) 12/02/2030
(220) 12/02/2010
(730) Brown-Forman Corporation a Delaware, U.S.A., corporation 850 Dixie Highway,
Louisville, Kentucky 40210, US
_____________________________________________________________________
(111) 12447
(210) KS/M/ 2010/120
(180) 12/02/2030
(220) 12/02/2010
(730) MARCHESI FRESCOBALDI Società Agricola S.r.l. Via Santo Spirito, 11, I-50125
Firenze, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12551
(210) KS/M/ 2010/126
(180) 15/02/2030
(220) 15/02/2010
(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am Rhein,
DE
_____________________________________________________________________
(111) 12749
(210) KS/M/ 2010/128
(180) 16/02/2030
(220) 16/02/2010
(730) Excellent Brands JMI Limited Oberneuhofstraβe 3, 6340 Baar, CH
_____________________________________________________________________
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(111) 25009
(210) KS/M/ 2010/132
(180) 18/02/2030
(220) 18/02/2010
(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US
_____________________________________________________________________
(111) 12545
(210) KS/M/ 2010/138
(180) 22/02/2030
(220) 22/02/2010
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
_____________________________________________________________________
(111) 16188
(210) KS/M/ 2010/139
(180) 25/02/2030
(220) 25/02/2010
(730) Merck Sharp & Dohme B.V. Waarderweg 39, 2031 BN HAARLEM, NL
_____________________________________________________________________
(111) 12684
(210) KS/M/ 2010/141
(180) 26/02/2030
(220) 26/02/2010
(730) Hipp & Co Brünigstrasse 141 6072 Sachseln, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12687
(210) KS/M/ 2010/143
(180) 26/02/2030
(220) 26/02/2010
(730) Schiesser Marken GmbH Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12232
(210) KS/M/ 2010/145
(180) 01/03/2030
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(220) 01/03/2010
(730) Cardinal Health 529, LLC 7000 Cardinal Place Dublin, Ohio 43017, US
_____________________________________________________________________
(111) 12141
(210) KS/M/ 2010/149
(180) 03/03/2030
(220) 03/03/2010
(730) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. 6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku,
Kobe-shi, Hyogo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 12389
(210) KS/M/ 2010/153
(180) 03/03/2030
(220) 03/03/2010
(730) Hytera Communications Co., Ltd., A corporation organized and existing under the laws of
P. R. China HYT TOWER, Beihuan Road, North Part of Shenzhen Hi-Tech Industrial Park,
Nanshan, District, Shenzhen , CN
_____________________________________________________________________
(111) 12082
(210) KS/M/ 2010/155
(180) 04/03/2030
(220) 04/03/2010
(730) ENERGETIX GmbH & Co. KG Franz-Kirsten-Strasse 1 55411 Bingen, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12376
(210) KS/M/ 2010/156
(180) 04/03/2030
(220) 04/03/2010
(730) ENERGETIX GmbH & Co. KG Franz-Kirsten-Strasse 1 55411 Bingen, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12083
(210) KS/M/ 2010/157
(180) 04/03/2030
(220) 04/03/2010
(730) ENERGETIX GmbH & Co. KG Franz-Kirsten-Strasse 1 55411 Bingen, DE
_____________________________________________________________________
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(111) 12541
(210) KS/M/ 2010/158
(180) 05/03/2030
(220) 05/03/2010
(730) SOPHARMA AD 16, Iliensko shausse str.1220 Sofia, BG
_____________________________________________________________________
(111) 12377
(210) KS/M/ 2010/174
(180) 11/03/2030
(220) 11/03/2010
(730) Allied Van Lines, Inc. 700 Oakmont Lane Westmount, Illinois 60559, US
_____________________________________________________________________
(111) 12152
(210) KS/M/ 2010/175
(180) 11/03/2030
(220) 11/03/2010
(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington,
DE 19808-1674, US
_____________________________________________________________________
(111) 12414
(210) KS/M/ 2010/176
(180) 11/03/2030
(220) 11/03/2010
(730) PODRAVKA d.d., Koprivnica Ante Starcevica 32, 48000 Koprivnica, HR
_____________________________________________________________________
(111) 12759
(210) KS/M/ 2010/180
(180) 12/03/2030
(220) 12/03/2010
(730) Pernod Ricard Winemakers New Zealand Limited 4 Viaduct Harbour Avenue, Auckland,
1010, NZ
_____________________________________________________________________
(111) 12755
(210) KS/M/ 2010/181
(180) 15/03/2030
(220) 15/03/2010
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(730) LABORATORI BALDACCI S.P.A. VIA SAN MICHELE DEGLI SCALZI, 73, PISA, IT
_____________________________________________________________________
(111) 20262
(210) KS/M/ 2010/182
(180) 15/03/2030
(220) 15/03/2010
(730) HASAN HAJDARI BEC, KS
_____________________________________________________________________
(111) 23934
(210) KS/M/ 2010/186
(180) 15/03/2030
(220) 15/03/2010
(730) HASAN HAJDARI BEC, KS
_____________________________________________________________________
(111) 12645
(210) KS/M/ 2010/187
(180) 15/03/2030
(220) 15/03/2010
(730) Givaudan SA Chemin de la Parfumerie 5 CH-1214 Vernier - Genève, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12643
(210) KS/M/ 2010/188
(180) 15/03/2030
(220) 15/03/2010
(730) Givaudan SA Chemin de la Parfumerie 5 CH-1214 Vernier - Genève, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12379
(210) KS/M/ 2010/190
(180) 15/03/2030
(220) 15/03/2010
(730) ALLIANCE INTERNATIONALE DE TOURISME - AIT Chemin de Blandonnet 2 CH1215 GENEVE 15, CH
_____________________________________________________________________
(111) 21869
(210) KS/M/ 2010/193
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(180) 16/03/2030
(220) 16/03/2010
(730) “ITAL FOOD INDUSTRY” EAD “Trakiyska” Str. No. 10, BG-9700 Shumen, BG
_____________________________________________________________________
(111) 12757
(210) KS/M/ 2010/198
(180) 17/03/2030
(220) 17/03/2010
(730) Airwell Residential SAS 10 rue du Fort de Saint-Cyr, 78180 Montigny-le-Bretonneux, FR
_____________________________________________________________________
(111) 12466
(210) KS/M/ 2010/199
(180) 18/03/2030
(220) 18/03/2010
(730) Laticrete International, Inc. One Laticrete Park North Bethany, CT 06524-3423, US
_____________________________________________________________________
(111) 12078
(210) KS/M/ 2010/202
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) Strauss Coffee B.V. Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT Amsterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 11803
(210) KS/M/ 2010/203
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) Strauss Coffee B.V. Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT Amsterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 11802
(210) KS/M/ 2010/204
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) Strauss Coffee B.V. Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT Amsterdam, NL
_____________________________________________________________________
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(111) 12302
(210) KS/M/ 2010/205
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) Strauss Coffee B.V. Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT Amsterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 12303
(210) KS/M/ 2010/206
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) Strauss Coffee B.V. Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT Amsterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 12539
(210) KS/M/ 2010/207
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12606
(210) KS/M/ 2010/208
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg, DE
_____________________________________________________________________
(111) 11844
(210) KS/M/ 2010/209
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) adidas AG Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12745
(210) KS/M/ 2010/210
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) adidas AG Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach, DE
_____________________________________________________________________
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(111) 11843
(210) KS/M/ 2010/211
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) adidas AG Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach, DE
_____________________________________________________________________
(111) 11842
(210) KS/M/ 2010/212
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) adidas AG Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach, DE
_____________________________________________________________________
(111) 11841
(210) KS/M/ 2010/213
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) adidas AG Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach, DE
_____________________________________________________________________
(111) 11840
(210) KS/M/ 2010/214
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) adidas AG Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach, KS
_____________________________________________________________________
(111) 11839
(210) KS/M/ 2010/215
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) adidas AG Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach, DE
_____________________________________________________________________
(111) 11837
(210) KS/M/ 2010/216
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) adidas AG Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach, DE
_____________________________________________________________________
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(111) 11575
(210) KS/M/ 2010/217
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) Adidas International Marketing BV Atlas Arena, Afrika Building, Hoogoorddreef 9a, NL1101 BA Amsterdam , NL
_____________________________________________________________________
(111) 11573
(210) KS/M/ 2010/218
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) Adidas International Marketing BV Hoogoorddreef 9a, NL-1101 BA Amsterdam
Zuidoost, NL
_____________________________________________________________________
(111) 11836
(210) KS/M/ 2010/219
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) adidas AG Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach, DE
_____________________________________________________________________
(111) 11834
(210) KS/M/ 2010/220
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) adidas AG Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach, DE
_____________________________________________________________________
(111) 11833
(210) KS/M/ 2010/221
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) adidas AG Adi-Dassler-Strasse 1 91074 Herzogenaurach, DE
_____________________________________________________________________
(111) 11830
(210) KS/M/ 2010/222
(180) 22/03/2030
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(220) 22/03/2010
(730) adidas AG Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach, DE
_____________________________________________________________________
(111) 11828
(210) KS/M/ 2010/223
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) adidas AG Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach, DE
_____________________________________________________________________
(111) 11825
(210) KS/M/ 2010/224
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) adidas AG Adi-Dassler-Strasse 1 91074 Herzogenaurach, DE
_____________________________________________________________________
(111) 11824
(210) KS/M/ 2010/225
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) adidas AG Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach, DE
_____________________________________________________________________
(111) 11821
(210) KS/M/ 2010/226
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) adidas AG Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach, DE
_____________________________________________________________________
(111) 11572
(210) KS/M/ 2010/227
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) adidas International Marketing B.V. Hoogoorddreef 9a NL-1101 BA Amsterdam
Zuidoost, NL
_____________________________________________________________________
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(111) 11820
(210) KS/M/ 2010/228
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) adidas AG Adi-Dassler-Strasse 1-2, 91074 Herzogenaurach, DE
_____________________________________________________________________
(111) 11817
(210) KS/M/ 2010/229
(180) 22/03/2030
(220) 22/03/2010
(730) adidas International Marketing B.V. Atlas Arena, Afrika Building Hoogoorddreef 9a NL1101 BA Amsterdam , NL
_____________________________________________________________________
(111) 12136
(210) KS/M/ 2010/230
(180) 23/03/2030
(220) 23/03/2010
(730) YOPLAIT MARQUES 150 rue Gallieni, 92100 Boulogne-Billancourt, FR
_____________________________________________________________________
(111) 12622
(210) KS/M/ 2010/235
(180) 23/03/2030
(220) 23/03/2010
(730) GLAXO GROUP LIMITED 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB
_____________________________________________________________________
(111) 12655
(210) KS/M/ 2010/236
(180) 23/03/2030
(220) 23/03/2010
(730) GLAXO GROUP LIMITED 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB
_____________________________________________________________________
(111) 9718
(210) KS/M/ 2010/237
(180) 25/03/2030
(220) 25/03/2010
(730) IGLA SHPK Edmond Dizdari Rr. Tirana (ish Printex), KS
_____________________________________________________________________
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(111) 12569
(210) KS/M/ 2010/238
(180) 25/03/2030
(220) 25/03/2010
(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation) One Johnson & Johnson Plaza New
Brunswick, New Jersey, US
_____________________________________________________________________
(111) 18535
(210) KS/M/ 2010/239
(180) 26/03/2030
(220) 26/03/2010
(730) Bolton Manitoba S.p.A., Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano, IT
_____________________________________________________________________
(111) 17634
(210) KS/M/ 2010/240
(180) 26/03/2030
(220) 26/03/2010
(730) Bolton Manitoba S.p.A., Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano , IT
_____________________________________________________________________
(111) 12329
(210) KS/M/ 2010/241
(180) 26/03/2030
(220) 26/03/2010
(730) Bolton Manitoba S.p.A. Via G.B. Pirelli 19, 20124 Milano, IT
_____________________________________________________________________
(111) 11716
(210) KS/M/ 2010/244
(180) 30/03/2030
(220) 30/03/2010
(730) BELUPO - Lijekovi I kozmetika d.d. Danica 5 48000 Koprivnica, HR
_____________________________________________________________________
(111) 11718
(210) KS/M/ 2010/245
(180) 30/03/2030
(220) 30/03/2010
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(730) BELUPO - Lijekovi I kozmetika d.d. Danica 5 48000 Koprivnica, HR
_____________________________________________________________________
(111) 11712
(210) KS/M/ 2010/246
(180) 30/03/2030
(220) 30/03/2010
(730) BELUPO - Lijekovi I kozmetika d.d. Danica 5 48000 Koprivnica, HR
_____________________________________________________________________
(111) 11711
(210) KS/M/ 2010/247
(180) 30/03/2030
(220) 30/03/2010
(730) BELUPO - Lijekovi I kozmetika d.d. Danica 5 48000 Koprivnica, HR
_____________________________________________________________________
(111) 12270
(210) KS/M/ 2010/249
(180) 31/03/2030
(220) 31/03/2010
(730) Double A (1991) Public Company Limited 1 Moo 2, Thatoom, Srimahaphote, Prachinburi
, TH
_____________________________________________________________________
(111) 12334
(210) KS/M/ 2010/251
(180) 31/03/2030
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12390
(210) KS/M/ 2010/252
(180) 31/03/2030
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen , CH
_____________________________________________________________________
(111) 12758
(210) KS/M/ 2010/253
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(180) 31/03/2030
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12752
(210) KS/M/ 2010/255
(180) 31/03/2030
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12497
(210) KS/M/ 2010/259
(180) 31/03/2030
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen , CH
_____________________________________________________________________
(111) 12775
(210) KS/M/ 2010/260
(180) 31/03/2030
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12380
(210) KS/M/ 2010/261
(180) 31/03/2030
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12416
(210) KS/M/ 2010/262
(180) 31/03/2030
(220) 31/03/2010
(730) Mylan Healthcare BV Krijgsman 20, Amstelveen, 1186 DM, NL
_____________________________________________________________________
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(111) 12425
(210) KS/M/ 2010/264
(180) 31/03/2030
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12456
(210) KS/M/ 2010/265
(180) 31/03/2030
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12448
(210) KS/M/ 2010/266
(180) 31/03/2030
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH
_____________________________________________________________________
(111) 21868
(210) KS/M/ 2010/268
(180) 31/03/2030
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12509
(210) KS/M/ 2010/269
(180) 31/03/2030
(220) 31/03/2010
(730) BALEL S.A. 33 rue Adolphe Fischer, L-1520, Luxembourg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 12511
(210) KS/M/ 2010/276
(180) 02/04/2030
(220) 02/04/2010
(730) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. a Delaware Corporation 40 Landsdowne
Street, Cambridge Massachusetts , US
_____________________________________________________________________
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(111) 12269
(210) KS/M/ 2010/282
(180) 06/04/2030
(220) 06/04/2010
(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija " ALKALOID " AD- Skopje Bul.
Aleksandar Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK
_____________________________________________________________________
(111) 12440
(210) KS/M/ 2010/283
(180) 06/04/2030
(220) 06/04/2010
(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija "ALKALOID" AD-Skopje Bul. Aleksandar
Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK
_____________________________________________________________________
(111) 12439
(210) KS/M/ 2010/286
(180) 06/04/2030
(220) 06/04/2010
(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija "ALKALOID" AD-Skopje Bul. Aleksandar
Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK
_____________________________________________________________________
(111) 12639
(210) KS/M/ 2010/289
(180) 07/04/2030
(220) 07/04/2010
(730) BIRRA PEJA SH.A. Rr. Nexhet Basha, nr. 160, Pejë, KS
_____________________________________________________________________
(111) 12640
(210) KS/M/ 2010/290
(180) 07/04/2030
(220) 07/04/2010
(730) BIRRA PEJA SH.A. Rr. Nexhdet Basha, nr. 160, 30000 Pejë, KS
_____________________________________________________________________
(111) 12667
(210) KS/M/ 2010/291
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(180) 07/04/2030
(220) 07/04/2010
(730) BIRRA PEJA SH.A. Rr. Nexhdet Basha, nr.160, 30000 Pejë, KS
_____________________________________________________________________
(111) 12776
(210) KS/M/ 2010/292
(180) 07/04/2030
(220) 07/04/2010
(730) BIRRA PEJA SH.A. Rr. Nexhdet Basha, nr. 160, 30000 Pejë, KS
_____________________________________________________________________
(111) 16900
(210) KS/M/ 2010/298
(180) 07/04/2030
(220) 07/04/2010
(730) Actelion Pharmaceuticals Ltd Gewerbestrasse 16 4123 Allschwil, CH
_____________________________________________________________________
(111) 16902
(210) KS/M/ 2010/299
(180) 07/04/2030
(220) 07/04/2010
(730) Actelion Pharmaceuticals Ltd Gewerbestrasse 16 4123 Allschwil , CH
_____________________________________________________________________
(111) 12625
(210) KS/M/ 2010/300
(180) 07/04/2030
(220) 07/04/2010
(730) XXXLutz Marken GmbH Römerstr.39 4600 Wels, AT
_____________________________________________________________________
(111) 12626
(210) KS/M/ 2010/301
(180) 07/04/2030
(220) 07/04/2010
(730) XXXLutz Marken GmbH Römerstr. 39 4600 Wels, AT
_____________________________________________________________________
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(111) 12627
(210) KS/M/ 2010/302
(180) 07/04/2030
(220) 07/04/2010
(730) XXXLutz Marken GmbH Römerstr. 39 4600 Wels , AT
_____________________________________________________________________
(111) 12561
(210) KS/M/ 2010/303
(180) 07/04/2030
(220) 07/04/2010
(730) XXXLutz Marken GmbH Römerstr. 39 4600 Wels, AT
_____________________________________________________________________
(111) 12415
(210) KS/M/ 2010/305
(180) 07/04/2030
(220) 07/04/2010
(730) Ferrero S.p.A. Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12148
(210) KS/M/ 2010/308
(180) 07/04/2030
(220) 07/04/2010
(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje Bul. Aleksandar
Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK
_____________________________________________________________________
(111) 12308
(210) KS/M/ 2010/309
(180) 08/04/2030
(220) 08/04/2010
(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation) One Johnson & Johnson Plaza New
Brunswick, New Jersey, US
_____________________________________________________________________
(111) 11177
(210) KS/M/ 2010/311
(180) 12/04/2030
(220) 12/04/2010
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(730) "ASSECO SEE". Sh.p.k. Veternik, Zona Industriale, p.n. 10000 Prishtinë, Kosovë, KS
_____________________________________________________________________
(111) 18526
(210) KS/M/ 2010/315
(180) 13/04/2030
(220) 13/04/2010
(730) Novartis AG 4002 Basel, CH
_____________________________________________________________________
(111) 11178
(210) KS/M/ 2010/316
(180) 13/04/2030
(220) 13/04/2010
(730) "ASSECO SEE" Sh.p.k. Veternik, Zona Industriale, p.n. 10000 Prishtinë, , KS
_____________________________________________________________________
(111) 12445
(210) KS/M/ 2010/318
(180) 14/04/2030
(220) 14/04/2010
(730) APACER TECHNOLOGY INC. 3F., NO. 83, KEWANG RD., LONGTAN TOWNSHIP,
TAOYUAN COUNTRY 325, TAIWAN (R.O.C), TW
_____________________________________________________________________
(111) 12422
(210) KS/M/ 2010/329
(180) 15/04/2030
(220) 15/04/2010
(730) L’ORÉAL, Société Anonyme 14 rue Royale, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 12388
(210) KS/M/ 2010/330
(180) 16/04/2030
(220) 16/04/2010
(730) EDNOLITCHNO DRUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST
"FINANSKONSULT" Altzeko str. No. 16 BG-4000 PLOVDIV, , BG
_____________________________________________________________________
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(111) 12702
(210) KS/M/ 2010/334
(180) 19/04/2030
(220) 19/04/2010
(730) BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München, DE
_____________________________________________________________________
(111) 13177
(210) KS/M/ 2010/336
(180) 19/04/2030
(220) 19/04/2010
(730) BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München, DE
_____________________________________________________________________
(111) 14569
(210) KS/M/ 2010/337
(180) 19/04/2030
(220) 19/04/2010
(730) BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 München, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12300
(210) KS/M/ 2010/339
(180) 19/04/2030
(220) 19/04/2010
(730) TDR d.o.o. Obala Vladimira Nazora 1 52210 Rovinj, HR
_____________________________________________________________________
(111) 12608
(210) KS/M/ 2010/367
(180) 21/04/2030
(220) 21/04/2010
(730) Japan Tobacco Inc. 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 12703
(210) KS/M/ 2010/368
(180) 21/04/2030
(220) 21/04/2010
(730) Rexair LLC 50 W. Big Beaver Road, Suite 350, Troy, Michigan 48084, US
_____________________________________________________________________
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(111) 12581
(210) KS/M/ 2010/369
(180) 21/04/2030
(220) 21/04/2010
(730) MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS
_____________________________________________________________________
(111) 12566
(210) KS/M/ 2010/370
(180) 21/04/2030
(220) 21/04/2010
(730) MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS
_____________________________________________________________________
(111) 12565
(210) KS/M/ 2010/371
(180) 21/04/2030
(220) 21/04/2010
(730) MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS
_____________________________________________________________________
(111) 12681
(210) KS/M/ 2010/373
(180) 22/04/2030
(220) 22/04/2010
(730) Bonafarm Zrt 1123 Budapest, Alkotás utca 53, HU
_____________________________________________________________________
(111) 9620
(210) KS/M/ 2010/374
(180) 22/04/2030
(220) 22/04/2010
(730) Jack Daniel's Properties, Inc. a Delaware U.S.A. corporation 4040 Civic Center Drive,
Suite 528, San Rafael, California 94903, US
_____________________________________________________________________
(111) 12559
(210) KS/M/ 2010/377
(180) 22/04/2030
(220) 22/04/2010
(730) MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS
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_____________________________________________________________________
(111) 12558
(210) KS/M/ 2010/378
(180) 22/04/2030
(220) 22/04/2010
(730) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
_____________________________________________________________________
(111) 12555
(210) KS/M/ 2010/381
(180) 23/04/2030
(220) 23/04/2010
(730) TDR d.o.o. Obala Vladimira Nazora 1 52210 Rovinj, HR
_____________________________________________________________________
(111) 18532
(210) KS/M/ 2010/383
(180) 23/04/2030
(220) 23/04/2010
(730) "AS" d.o.o. Jelah bb, Tešanj, BA
_____________________________________________________________________
(111) 12657
(210) KS/M/ 2010/384
(180) 26/04/2030
(220) 26/04/2010
(730) KT & G Corporation 100 Pyong chon-dong, Daedeog-gu, Daejeon, KR
_____________________________________________________________________
(111) 12767
(210) KS/M/ 2010/385
(180) 26/04/2030
(220) 26/04/2010
(730) ENERGETIX GmbH & Co.KG Franz-Kirsten-Strasse 1; 55411 Bingen, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12653
(210) KS/M/ 2010/386
(180) 23/04/2030
(220) 23/04/2010
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(730) TRUSSARDI S.p.A. Piazza Della Scala, 5 I-20121 Milano, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12656
(210) KS/M/ 2010/389
(180) 27/04/2030
(220) 27/04/2010
(730) Jack Daniel's Properties, Inc. a Delaware U.S.A. corporation 4040 Civic Center Drive,
Suite 528, San Rafael, California 94903, US
_____________________________________________________________________
(111) 12659
(210) KS/M/ 2010/390
(180) 27/04/2030
(220) 27/04/2010
(730) Jack Daniel's Properties, Inc. a Delaware U.S.A. corporation 4040 Civic Center Drive,
Suite 528, San Rafael, California 94903, US
_____________________________________________________________________
(111) 12665
(210) KS/M/ 2010/392
(180) 28/04/2030
(220) 28/04/2010
(730) H.J. Heinz Company Brands LLC One PPG Place, 15222 Pittsburgh, Pennsylvania , US
_____________________________________________________________________
(111) 12662
(210) KS/M/ 2010/393
(180) 28/04/2030
(220) 28/04/2010
(730) H.J. Heinz Company Brands LLC One PPG Place, 15222 Pittsburgh, Pennsylvania , US
_____________________________________________________________________
(111) 12664
(210) KS/M/ 2010/394
(180) 28/04/2030
(220) 28/04/2010
(730) H.J. Heinz Company Brands LLC One PPG Place, 15222 Pittsburgh, Pennsylvania , US
_____________________________________________________________________
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(111) 16455
(210) KS/M/ 2010/399
(180) 29/04/2030
(220) 29/04/2010
(730) Opel Automobile GmbH Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12305
(210) KS/M/ 2010/401
(180) 29/04/2030
(220) 29/04/2010
(730) Renolit SE Horchheimer Strasse 50 67547 Worms, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12180
(210) KS/M/ 2010/402
(180) 29/04/2030
(220) 29/04/2010
(730) Renolit SE Horchheimer Strasse 50 67547 Worms, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12361
(210) KS/M/ 2010/404
(180) 29/04/2030
(220) 29/04/2010
(730) H.J. Heinz Company Brands LLC One PPG Place, 15222 Pittsburgh, Pennsylvania , US
_____________________________________________________________________
(111) 12088
(210) KS/M/ 2010/407
(180) 30/04/2030
(220) 30/04/2010
(730) MORANDO S.P.A. Via Chieri 61, 10020 Andezeno (TO), IT
_____________________________________________________________________
(111) 12081
(210) KS/M/ 2010/408
(180) 30/04/2030
(220) 30/04/2010
(730) MORANDO S.P.A. Via Chieri 61, 10020 Andezeno (TO), IT
_____________________________________________________________________
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(111) 12585
(210) KS/M/ 2010/420
(180) 06/05/2030
(220) 06/05/2010
(730) Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 A-1030 Wien, AT
_____________________________________________________________________
(111) 12663
(210) KS/M/ 2010/421
(180) 06/05/2030
(220) 06/05/2010
(730) Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, AT
_____________________________________________________________________
(111) 12607
(210) KS/M/ 2010/432
(180) 07/05/2030
(220) 07/05/2010
(730) MIRAGE GRANITO CERAMICO S.P.A. Via Giardini Nord, 225, 41026 Pavullo nel
Frignano (Modena), IT
_____________________________________________________________________
(111) 12586
(210) KS/M/ 2010/433
(180) 07/05/2030
(220) 07/05/2010
(730) Meda AB Pipers väg 2 A SE - 170 09 Solna, SE
_____________________________________________________________________
(111) 16612
(210) KS/M/ 2010/441
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) SOREMARTEC S.A. Findel Business Center, Complexe B, Rue de Tréves, L-2632
FINDEL, LU
_____________________________________________________________________
(111) 16613
(210) KS/M/ 2010/442
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
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(730) SOREMARTEC S.A. Findel Business Center, Complexe B, Rue de Tréves, L-2632
FINDEL, LU
_____________________________________________________________________
(111) 16616
(210) KS/M/ 2010/445
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) SOREMARTEC S.A. Findel Business Center, Complexe B, Rue de Tréves, L-2632
FINDEL, LU
_____________________________________________________________________
(111) 16617
(210) KS/M/ 2010/446
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) SOREMARTEC S.A. Findel Business Center, Complexe B, Rue de Tréves, L-2632
FINDEL, LU
_____________________________________________________________________
(111) 25233
(210) KS/M/ 2010/447
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) SOREMARTEC S.A. Findel Business Center, Complexe B, Rue de Tréves, L-2632
FINDEL, LU
_____________________________________________________________________
(111) 16618
(210) KS/M/ 2010/448
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) SOREMARTEC S.A. Findel Business Center, Complexe B, Rue de Tréves, L-2632
FINDEL, LU
_____________________________________________________________________
(111) 12527
(210) KS/M/ 2010/449
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) FERRERO S.p.A. Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba (Cuneo), IT
_____________________________________________________________________
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(111) 12528
(210) KS/M/ 2010/450
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) FERRERO S.p.A. Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba,Cuneo, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12529
(210) KS/M/ 2010/451
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) FERRERO S.p.A. Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12530
(210) KS/M/ 2010/452
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) FERRERO S.p.A. Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12531
(210) KS/M/ 2010/453
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) FERRERO S.p.A. Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12532
(210) KS/M/ 2010/454
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) FERRERO S.p.A. Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12533
(210) KS/M/ 2010/455
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) FERRERO S.p.A. Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, IT
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_____________________________________________________________________
(111) 12534
(210) KS/M/ 2010/456
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) FERRERO S.p.A. Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12535
(210) KS/M/ 2010/457
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) FERRERO S.p.A. Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12536
(210) KS/M/ 2010/458
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) FERRERO S.p.A. Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, KS
_____________________________________________________________________
(111) 12537
(210) KS/M/ 2010/459
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) FERRERO S.p.A. Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12538
(210) KS/M/ 2010/460
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) FERRERO S.p.A. Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12756
(210) KS/M/ 2010/461
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
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(730) FERRERO S.p.A. Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12614
(210) KS/M/ 2010/462
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) FERRERO S.p.A. Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12679
(210) KS/M/ 2010/464
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) SOREMARTEC S.A. Findel Business Center, Complexe B, Rue de Tréves, L-2632
FINDEL, LU
_____________________________________________________________________
(111) 12683
(210) KS/M/ 2010/465
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) SOREMARTEC S.A. Findel Business Center, Complexe B, Rue de Trevés, L-2632
FINDEL, LU
_____________________________________________________________________
(111) 12584
(210) KS/M/ 2010/466
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) SOREMARTEC S.A. Findel Business Center, Complexe B, Rue de Tréves, L-2632
FINDEL, LU
_____________________________________________________________________
(111) 12600
(210) KS/M/ 2010/467
(180) 11/05/2030
(220) 11/05/2010
(730) UNIL OPAL Boulevard Jean Moulin 49400 Saumur, FR
_____________________________________________________________________
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(111) 12570
(210) KS/M/ 2010/471
(180) 13/05/2030
(220) 13/05/2010
(730) Stiefel Laboratories, Inc. Corporation Service Company 251 Little Falls Drive,
Wilmington, Delaware 19808, US
_____________________________________________________________________
(111) 12552
(210) KS/M/ 2010/472
(180) 13/05/2030
(220) 13/05/2010
(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje Bul. Aleksandar
Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK
_____________________________________________________________________
(111) 12553
(210) KS/M/ 2010/477
(180) 14/05/2030
(220) 14/05/2010
(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation) One Johnson & Johnson Plaza New
Brunswick, New Jersey, US
_____________________________________________________________________
(111) 12616
(210) KS/M/ 2010/484
(180) 20/05/2030
(220) 20/05/2010
(730) Doġadan Gida Ürünleri Sanayi ve Pazarlama A.S. Çankırı Devlet Karayolu 7. Km.
Akyurt, Ankara 06750, TR
_____________________________________________________________________
(111) 17221
(210) KS/M/ 2010/485
(180) 20/05/2030
(220) 20/05/2010
(730) Diageo Scotland Limited Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, UK
_____________________________________________________________________
(111) 17222
(210) KS/M/ 2010/486
(180) 20/05/2030
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(220) 20/05/2010
(730) Diageo Scotland Limited Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, UK
_____________________________________________________________________
(111) 17745
(210) KS/M/ 2010/496
(180) 28/05/2030
(220) 28/05/2010
(730) Hytera Communications Co., Ltd., A corporation organized and existing under the laws of
P.R. China HYT TOWER, Beihuan Road, North Part of Shenzhen Hi-Tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen,, CN
_____________________________________________________________________
(111) 12576
(210) KS/M/ 2010/499
(180) 28/05/2030
(220) 28/05/2010
(730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP Maple Court Central Park, Reeds Crescent
Watford WD24 4QQ, UK
_____________________________________________________________________
(111) 12603
(210) KS/M/ 2010/503
(180) 31/05/2030
(220) 31/05/2010
(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation) One Johnson & Johnson Plaza New
Brunswick, New Jersey, US
_____________________________________________________________________
(111) 12501
(210) KS/M/ 2010/504
(180) 31/05/2030
(220) 31/05/2010
(730) Advance Magazine Publishers Inc. One World Trade Center New York, NY 10007, US
_____________________________________________________________________
(111) 12502
(210) KS/M/ 2010/505
(180) 31/05/2030
(220) 31/05/2010
(730) Advance Magazine Publishers Inc. One World Trade Center New York, NY 10007, US
_____________________________________________________________________
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(111) 12503
(210) KS/M/ 2010/506
(180) 31/05/2030
(220) 31/05/2010
(730) Advance Magazine Publishers Inc. One World Trade Center New York, NY 10007, US
_____________________________________________________________________
(111) 12504
(210) KS/M/ 2010/507
(180) 31/05/2030
(220) 31/05/2010
(730) Advance Magazine Publishers Inc. One World Trade Center New York, NY 10007, US
_____________________________________________________________________
(111) 12791
(210) KS/M/ 2010/508
(180) 01/06/2030
(220) 01/06/2010
(730) CHANEL 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR
_____________________________________________________________________
(111) 12505
(210) KS/M/ 2010/510
(180) 02/06/2030
(220) 02/06/2010
(730) F. Hoffmann-La Roche AG Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12782
(210) KS/M/ 2010/515
(180) 04/06/2030
(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
(180) 04/06/2030
(220) 04/06/2010
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(730) PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ ESKİ BÜYÜKDERE CADDESİ, NO: 33 / 37,
ŞİŞLİ MASLAK - İSTANBUL, TR
_____________________________________________________________________
(111) 15628
(210) KS/M/ 2010/523
(180) 09/06/2030
(220) 09/06/2010
(730) S.C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US
_____________________________________________________________________
(111) 15629
(210) KS/M/ 2010/524
(180) 09/06/2030
(220) 09/06/2010
(730) S.C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US
_____________________________________________________________________
(111) 15630
(210) KS/M/ 2010/525
(180) 09/06/2030
(220) 09/06/2010
(730) S.C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US
_____________________________________________________________________
(111) 15631
(210) KS/M/ 2010/526
(180) 09/06/2030
(220) 09/06/2010
(730) S.C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US
_____________________________________________________________________
(111) 17554
(210) KS/M/ 2010/527
(180) 09/06/2030
(220) 09/06/2010
(730) S.C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US
_____________________________________________________________________
(111) 18522
(210) KS/M/ 2010/528
841

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(180) 10/06/2030
(220) 10/06/2010
(730) Hitachi Automotive Systems, Ltd. 2520, Takaba, Hitachinaka-shi, Ibaraki 312-8503, JP
_____________________________________________________________________
(111) 17219
(210) KS/M/ 2010/531
(180) 10/06/2030
(220) 10/06/2010
(730) Duck Global Licensing AG (Duck Global Licensing SA) (Duck Global Licensing Ltd) c/o
Fischer & Partner, Schulhausstrasse 9, 6052 Hergiswil, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12794
(210) KS/M/ 2010/561
(180) 14/06/2030
(220) 14/06/2010
(730) Japan Tobacco Inc. 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 12795
(210) KS/M/ 2010/562
(180) 14/06/2030
(220) 14/06/2010
(730) Japan Tobacco Inc. 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 12815
(210) KS/M/ 2010/589
(180) 18/06/2030
(220) 18/06/2010
(730) S.C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US
_____________________________________________________________________
(111) 12817
(210) KS/M/ 2010/591
(180) 18/06/2030
(220) 18/06/2010
(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation) One Johnson & Johnson Plaza New
Brunswick, New Jersey 08933-7003, US
_____________________________________________________________________
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(111) 12710
(210) KS/M/ 2010/600
(180) 23/06/2030
(220) 23/06/2010
(730) Continental Teves AG & Co. OHG Guerickestrasse 7, 60488 Frankfurt, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12486
(210) KS/M/ 2010/605
(180) 25/06/2030
(220) 25/06/2010
(730) YILDIZ HOLDING A.S. Kisikli Mah. Ferah Cad. Cesme Sk. No:2/4 B. Camlica, Uskudar
/ ISTANBUL, TR
_____________________________________________________________________
(111) 17257
(210) KS/M/ 2010/616
(180) 01/07/2030
(220) 01/07/2010
(730) WYBOROWA S.A. Ul. Janikowska 23, 61-070 Poznan, PL
_____________________________________________________________________
(111) 17258
(210) KS/M/ 2010/617
(180) 01/07/2030
(220) 01/07/2010
(730) WYBOROWA S.A. Ul. Janikowska 23, 61-070 Poznan, PL
_____________________________________________________________________
(111) 17259
(210) KS/M/ 2010/618
(180) 01/07/2030
(220) 01/07/2010
(730) WYBOROWA S.A. Ul. Janikowska 23, 61-070 Poznan, PL
_____________________________________________________________________
(111) 17269
(210) KS/M/ 2010/619
(180) 01/07/2030
(220) 01/07/2010
(730) WYBOROWA S.A. Ul. Janikowska 23, 61-070 Poznan, PL
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_____________________________________________________________________
(111) 16444
(210) KS/M/ 2010/641
(180) 08/07/2030
(220) 08/07/2010
(730) SOMA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Hadımköy Mahallesi,
Alparslan Sokak, No:10 Arnavutköy - İstanbul, TR
_____________________________________________________________________
(111) 16448
(210) KS/M/ 2010/642
(180) 08/07/2030
(220) 08/07/2010
(730) SOMA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Hadımköy Mahallesi,
Alparslan Sokak, No:10 Arnavutköy - İstanbul, TR
_____________________________________________________________________
(111) 17555
(210) KS/M/ 2010/678
(180) 16/07/2030
(220) 16/07/2010
(730) WOLF OIL CORPORATION (joint stock company) Georges Gilliotstraat 52, 2620
Hemiksem, BE
_____________________________________________________________________
(111) 12904
(210) KS/M/ 2010/688
(180) 21/07/2030
(220) 21/07/2010
(730) WOLF OIL CORPORATION (joint stock company) Georges Gilliotstraat 52, 2620
Hemiksem, BE
_____________________________________________________________________
(111) 17277
(210) KS/M/ 2010/691
(180) 21/07/2030
(220) 21/07/2010
(730) YILDIZ HOLDİNG ANONİM SIRKETI Kisikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak No:
6/1 Üsküdar - Istanbul, TR
_____________________________________________________________________
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(111) 13902
(210) KS/M/ 2010/695
(180) 26/07/2030
(220) 26/07/2010
(730) British American Tobacco (Brands) Limited Globe House, 4 Temple Place, London,
WC2R 2PG, UK
_____________________________________________________________________
(111) 17412
(210) KS/M/ 2010/703
(180) 28/07/2030
(220) 28/07/2010
(730) BELLA BULGARIA AD Sofia, 1113 101 Tsarigradsko Shose Blvd.,, BG
_____________________________________________________________________
(111) 12938
(210) KS/M/ 2010/705
(180) 28/07/2030
(220) 28/07/2010
(730) ZAİMOĞLU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ HALKALI CADDESI, NO: 99,
SEFAKÖY - İSTANBUL, TR
_____________________________________________________________________
(111) 13896
(210) KS/M/ 2010/711
(180) 04/08/2030
(220) 04/08/2010
(730) PFANNER HOLDING AG Alte Landstrasse 10, 6923 Lauterach, AT
_____________________________________________________________________
(111) 13010
(210) KS/M/ 2010/738
(180) 06/08/2030
(220) 06/08/2010
(730) Kwizda Holding GmbH Dr. Karl Lueger-Ring 6, A-1010 Wien, AT
_____________________________________________________________________
(111) 13033
(210) KS/M/ 2010/760
(180) 16/08/2030
(220) 16/08/2010
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(730) Philip Morris Brands Sàrl Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12868
(210) KS/M/ 2010/765
(180) 17/08/2030
(220) 17/08/2010
(730) EUROBANK ERGASIAS SA 8 Othonos St., 10557 Athens, GR
_____________________________________________________________________
(111) 12928
(210) KS/M/ 2010/766
(180) 17/08/2030
(220) 17/08/2010
(730) Japan Tobacco Inc. 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 12931
(210) KS/M/ 2010/797
(180) 24/08/2030
(220) 24/08/2010
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Toyota Motor Corporation)
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP
_____________________________________________________________________
(111) 18517
(210) KS/M/ 2010/814
(180) 30/08/2030
(220) 30/08/2010
(730) Skechers U.S.A., Inc. II, a Delaware corp., 228 Manhattan Beach Blvd., Manhattan
Beach, California 90266, US
_____________________________________________________________________
(111) 13045
(210) KS/M/ 2010/833
(180) 03/09/2030
(220) 03/09/2010
(730) PwC Business Trust 300 Madison Avenue, New York, NY 10017, US
_____________________________________________________________________
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(111) 13009
(210) KS/M/ 2010/840
(180) 06/09/2030
(220) 06/09/2010
(730) Japan Tobacco Inc. 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 18533
(210) KS/M/ 2010/842
(180) 07/09/2030
(220) 07/09/2010
(730) British American Tobacco (Brands) Limited Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, UK
_____________________________________________________________________
(111) 12954
(210) KS/M/ 2010/859
(180) 16/09/2030
(220) 16/09/2010
(730) S.C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US
_____________________________________________________________________
(111) 12955
(210) KS/M/ 2010/866
(180) 16/09/2030
(220) 16/09/2010
(730) PEDROLLO S.p.a. Via E. Fermi 7; 37047 San Bonifacio (VR), IT
_____________________________________________________________________
(111) 12956
(210) KS/M/ 2010/867
(180) 16/09/2030
(220) 16/09/2010
(730) PEDROLLO S.p.a. Via E. Fermi 7; 37047 San Bonifacio (VR), IT
_____________________________________________________________________
(111) 13004
(210) KS/M/ 2010/890
(180) 24/09/2030
(220) 24/09/2010
(730) MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Gümüşsuyu Caddesi Fatih
Şehitleri Sokak No:3/2 Topkapı Maltepe - ISTANBUL, TR
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_____________________________________________________________________
(111) 13128
(210) KS/M/ 2010/961
(180) 14/10/2030
(220) 14/10/2010
(730) Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft Wilhelminenstraße 6, 1171 WIEN, AT
_____________________________________________________________________
(111) 13131
(210) KS/M/ 2010/962
(180) 14/10/2030
(220) 14/10/2010
(730) Josef Manner & Comp. Aktiengesellschaft Wilhelminenstraße 6, 1171 WIEN, AT
_____________________________________________________________________
(111) 12987
(210) KS/M/ 2010/977
(180) 18/10/2030
(220) 18/10/2010
(730) OPPO MEDICAL INC. 825 Van Ness Ave, Ste 603, San Francisco, CA 94109, US
_____________________________________________________________________
(111) 13017
(210) KS/M/ 2010/978
(180) 18/10/2030
(220) 18/10/2010
(730) LA POINTIQUE INT'L LTD. 1030 Industry Drive, Tukwila, WA 98188, US
_____________________________________________________________________
(111) 13008
(210) KS/M/ 2010/983
(180) 20/10/2030
(220) 20/10/2010
(730) Radisson Hotels International, Inc. Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis,
Minnesota 55459, US
_____________________________________________________________________
(111) 17284
(210) KS/M/ 2010/988
(180) 21/10/2030
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(220) 21/10/2010
(730) KONINKLIJKE BUNGE B.V. Weena 320, 3012 NJ Rotterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 13894
(210) KS/M/ 2010/1000
(180) 29/10/2030
(220) 29/10/2010
(730) British American Tobacco (Brands) Inc. 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington
Delaware 19808, US
_____________________________________________________________________
(111) 13124
(210) KS/M/ 2010/1012
(180) 05/11/2030
(220) 05/11/2010
(730) Bristol-Myers Squibb Company a Delaware Corporation 430 East 29th Street, 14th Floor,
New York New York 10016, US
_____________________________________________________________________
(111) 12089
(210) KS/M/ 2010/1013
(180) 05/11/2030
(220) 05/11/2010
(730) Swarovski Aktiengesellschaft Dröschistrasse 15, 9495 Triesen , LI
_____________________________________________________________________
(111) 12092
(210) KS/M/ 2010/1014
(180) 05/11/2030
(220) 05/11/2010
(730) Swarovski Aktiengesellschaft Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, LI
_____________________________________________________________________
(111) 12696
(210) KS/M/ 2010/1037
(180) 10/11/2030
(220) 10/11/2010
(730) Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, US
_____________________________________________________________________
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(111) 15346
(210) KS/M/ 2010/1092
(180) 23/11/2030
(220) 23/11/2010
(730) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12982
(210) KS/M/ 2010/1114
(180) 26/11/2030
(220) 26/11/2010
(730) RAUCH Fruchtsäfte GmbH Langgasse 1, 6830 Rankweil, AT
_____________________________________________________________________
(111) 14003
(210) KS/M/ 2010/1158
(180) 08/12/2030
(220) 08/12/2010
(730) Apatinska Pivara Apatin d.o.o. Trg Oslobođenja 5, 25260 Apatin, RS
_____________________________________________________________________
(111) 15645
(210) KS/M/ 2010/1175
(180) 16/12/2030
(220) 16/12/2010
(730) DTU "EURO-FARM" uvoz-izvoz DOOEL Bitola, ul. Ignjat Atanasovski Br. B.B., Bitola,
MK
_____________________________________________________________________
(111) 15639
(210) KS/M/ 2010/1176
(180) 16/12/2030
(220) 16/12/2010
(730) DTU "EURO-FARM" uvoz-izvoz DOOEL Bitola ul. Ignjat Atanasovski Br. B.B., Bitola,
MK
_____________________________________________________________________
(111) 11565
(210) KS/M/ 2012/1100
(180) 15/12/2029
(220) 15/12/2009
(730) Zentiva, k.s. U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolnì Měcholupy, CZ
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(111) 1199
(210) KS/M/ 2017/356
(180) 25/04/2030
(220) 31/10/2008
(730) United Parcel Service of America, Inc. a Delaware Corporation 55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, Georgia 30328, US
_____________________________________________________________________
(111) 1728
(210) KS/R/ 2008/11
(180) 04/05/2030
(220) 11/01/2008
(730) HALLMARK CARDS, INCORPORATED 2501 McGee Trafficway, Kansas City,
Missouri 64108, US
_____________________________________________________________________
(111) 1727
(210) KS/R/ 2008/12
(180) 04/05/2030
(220) 11/01/2008
(730) HALLMARK CARDS, INCORPORATED 2501 McGee Trafficway, Kansas City,
Missouri 64108, US
_____________________________________________________________________
(111) 1742
(210) KS/R/ 2008/89
(180) 10/10/2030
(220) 05/02/2008
(730) HEAD SPORT GmbH Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, AT
_____________________________________________________________________
(111) 3950
(210) KS/R/ 2008/158
(180) 29/06/2030
(220) 26/02/2008
(730) S.C. JOHNSON & SON, INC. 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US
_____________________________________________________________________
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(111) 3962
(210) KS/R/ 2008/176
(180) 26/09/2030
(220) 26/02/2008
(730) S.C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe Street Racine, Wisconsin, 53403-2236, US
_____________________________________________________________________
(111) 3966
(210) KS/R/ 2008/185
(180) 15/05/2030
(220) 05/03/2008
(730) FRUIT OF THE LOOM, Inc. One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, KY 42103,
US
_____________________________________________________________________
(111) 2516
(210) KS/R/ 2008/208
(180) 20/02/2030
(220) 05/03/2008
(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put b.b. 26300
Vršac, RS
_____________________________________________________________________
(111) 2519
(210) KS/R/ 2008/211
(180) 31/05/2030
(220) 05/03/2008
(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put b.b. 26300
Vršac, RS
_____________________________________________________________________
(111) 2521
(210) KS/R/ 2008/213
(180) 08/09/2029
(220) 05/03/2008
(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 26300 Vršac,
RS
_____________________________________________________________________
(111) 2524
(210) KS/R/ 2008/216
(180) 24/03/2030
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(220) 05/03/2008
(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb 26300 Vršac,
RS
_____________________________________________________________________
(111) 1700
(210) KS/R/ 2008/262
(180) 10/04/2030
(220) 28/07/2010
(730) Makita Corporation 3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JP
_____________________________________________________________________
(111) 2549
(210) KS/R/ 2008/267
(180) 28/01/2030
(220) 28/03/2008
(730) AMCOL INTERNATIONAL CORPORATION 2870 Forbs Avenue, Hoffman Estates,
Illinois 60192, US
_____________________________________________________________________
(111) 2571
(210) KS/R/ 2008/291
(180) 08/03/2030
(220) 08/04/2008
(730) Eisai R&D Management Co., Ltd. 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 99
(210) KS/R/ 2008/394
(180) 15/02/2030
(220) 21/04/2008
(730) GUCCIO GUCCI S.P.A. VIA TORNABUONI 73/R, FIRENZE, IT
_____________________________________________________________________
(111) 1740
(210) KS/R/ 2008/433
(180) 17/07/2030
(220) 24/04/2008
(730) Iconix Luxembourg Holdings SARL 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, LU
_____________________________________________________________________
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(111) 1741
(210) KS/R/ 2008/434
(180) 22/02/2030
(220) 24/04/2008
(730) Iconix Luxembourg Holdings SARL 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 1738
(210) KS/R/ 2008/435
(180) 22/02/2030
(220) 24/04/2008
(730) Iconix Luxembourg Holdings SARL 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331
Luxembourg, GB
_____________________________________________________________________
(111) 109
(210) KS/R/ 2008/470
(180) 04/12/2029
(220) 05/05/2008
(730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP Maple Court Central Park, Reeds Crescent
Watford WD24 4QQ, UK
_____________________________________________________________________
(111) 119
(210) KS/R/ 2008/483
(180) 29/06/2030
(220) 06/05/2008
(730) The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202,
US
_____________________________________________________________________
(111) 2622
(210) KS/R/ 2008/499
(180) 23/11/2029
(220) 07/05/2008
(730) The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202,
US
_____________________________________________________________________
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(111) 2678
(210) KS/R/ 2008/502
(180) 20/10/2029
(220) 07/05/2008
(730) The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202,
US
_____________________________________________________________________
(111) 2713
(210) KS/R/ 2008/575
(180) 14/04/2030
(220) 12/05/2008
(730) The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202,
US
_____________________________________________________________________
(111) 7127
(210) KS/R/ 2008/619
(180) 06/03/2030
(220) 14/05/2008
(730) Jaguar Land Rover Limited Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4LF, UK
_____________________________________________________________________
(111) 2726
(210) KS/R/ 2008/632
(180) 15/02/2031
(220) 15/05/2008
(730) KELLOG EUROPE TRADING LIMITED Suite 3, One Earlsfort Centre, Lower Hatch
Street, Dublin 2, IE
_____________________________________________________________________
(111) 6138
(210) KS/R/ 2008/676
(180) 06/06/2030
(220) 21/05/2008
(730) KUWAIT PETROLEUM CORPORATION SAFAT, KW
_____________________________________________________________________
(111) 2754
(210) KS/R/ 2008/709
(180) 31/03/2030
(220) 28/05/2008
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(730) The Gillette Company LLC One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US
_____________________________________________________________________
(111) 2759
(210) KS/R/ 2008/716
(180) 18/10/2029
(220) 28/05/2008
(730) Procter & Gamble Limited The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 OXP, GB
_____________________________________________________________________
(111) 2890
(210) KS/R/ 2008/774
(180) 10/03/2030
(220) 03/06/2008
(730) The Gillette Company LLC One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US
_____________________________________________________________________
(111) 2891
(210) KS/R/ 2008/775
(180) 14/12/2029
(220) 03/06/2008
(730) The Gillette Company LLC One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US
_____________________________________________________________________
(111) 2929
(210) KS/R/ 2008/824
(180) 04/12/2029
(220) 05/06/2008
(730) Inter IKEA Systems B.V. Olof Palmestraat 1, 2616 Delft, NL
_____________________________________________________________________
(111) 2931
(210) KS/R/ 2008/826
(180) 20/12/2029
(220) 05/06/2008
(730) Inter IKEA Systems B.V. Olof Palmestraat 1, 2616 Delft, NL
_____________________________________________________________________
(111) 5582
(210) KS/R/ 2008/832
(180) 15/03/2030
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(220) 05/06/2008
(730) CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST c/o WILMINGTON TRUST COMPANY
RODNEY SQUARE NORTH, 1100 NORTH MARKET STREET, WILMINGTON, DE 19890,
US
_____________________________________________________________________
(111) 5592
(210) KS/R/ 2008/890
(180) 07/05/2030
(220) 13/06/2008
(730) European Refreshments Southgate Dublin Road Drogheda, A92YK7W, IE
_____________________________________________________________________
(111) 2971
(210) KS/R/ 2008/898
(180) 15/03/2030
(220) 13/06/2008
(730) THE COCA-COLA COMPANY ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GEORGIA
30313, US
_____________________________________________________________________
(111) 2984
(210) KS/R/ 2008/926
(180) 20/12/2029
(220) 16/06/2008
(730) Inter IKEA Systems B.V. Olof Palmestraat 1, 2616 Delft, NL
_____________________________________________________________________
(111) 16
(210) KS/R/ 2008/942
(180) 28/02/2030
(220) 16/06/2008
(730) Budget Rent A Car System, Inc. 6, Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 0054, US
_____________________________________________________________________
(111) 12
(210) KS/R/ 2008/943
(180) 28/02/2030
(220) 16/06/2008
(730) Budget Rent A Car System, Inc. 6, Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 0054, US
_____________________________________________________________________
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(111) 237
(210) KS/R/ 2008/991
(180) 31/01/2030
(220) 18/06/2008
(730) Advance Magazine Publishers Inc. One World Trade Center New York, NY 10007, US
_____________________________________________________________________
(111) 3161
(210) KS/R/ 2008/1026
(180) 24/09/2030
(220) 24/06/2008
(730) Clinigin Group Plc Pitcairn House, Crown Square, Centrum 100, Burton-on-Trent,
Staffordshire, DE14 2WW, UK
_____________________________________________________________________
(111) 5635
(210) KS/R/ 2008/1040
(180) 26/04/2030
(220) 24/06/2008
(730) Warner Media, LLC One Time Warner Center, NY 10019, US
_____________________________________________________________________
(111) 6081
(210) KS/R/ 2008/1072
(180) 21/03/2030
(220) 04/07/2008
(730) WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California 91522, US
_____________________________________________________________________
(111) 6331
(210) KS/R/ 2008/1097
(180) 15/03/2030
(220) 04/07/2008
(730) WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California 91522, US
_____________________________________________________________________
(111) 1986
(210) KS/R/ 2008/1101
(180) 22/01/2030
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(220) 04/07/2008
(730) Warner Bros. Entertainment Inc. 4000 Warner Blvd., Burbank,
CA 91522, US
_____________________________________________________________________
(111) 251
(210) KS/R/ 2008/1190
(180) 28/11/2029
(220) 18/07/2008
(730) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO HOLDINGS
CORPORATION) 5-11, Ginza, 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 1774
(210) KS/R/ 2008/1205
(180) 26/07/2030
(220) 22/07/2008
(730) "SAPONIA" kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek M. Gupca 2,
Osijek, HR
_____________________________________________________________________
(111) 308
(210) KS/R/ 2008/1237
(180) 25/06/2030
(220) 25/07/2008
(730) The Yokohama Rubber Co., Ltd. 36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 3282
(210) KS/R/ 2008/1238
(180) 25/06/2030
(220) 25/07/2008
(730) The Yokohama Rubber Co., Ltd. 36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 3271
(210) KS/R/ 2008/1378
(180) 22/07/2030
(220) 19/08/2008
(730) Solutia Inc. 575 Maryville Centre Drive, St.Louis,Missouri, US
_____________________________________________________________________
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(111) 3274
(210) KS/R/ 2008/1383
(180) 10/10/2030
(220) 20/08/2008
(730) Flexsys America, L.P. 260 Springside Drive, Akron, Ohio, US
_____________________________________________________________________
(111) 3281
(210) KS/R/ 2008/1390
(180) 18/03/2030
(220) 20/08/2008
(730) CUMMINS INC. 500 Jackson Street, Columbus, Indiana, US
_____________________________________________________________________
(111) 1809
(210) KS/R/ 2008/1397
(180) 12/10/2030
(220) 20/08/2008
(730) Deere & Company One John Deere Place, Moline, Illinois 61265-8098, US
_____________________________________________________________________
(111) 3294
(210) KS/R/ 2008/1446
(180) 22/01/2030
(220) 22/08/2008
(730) Shell Brands International AG Baarermatte 6340 Baar , CH
_____________________________________________________________________
(111) 1877
(210) KS/R/ 2008/1743
(180) 12/10/2020
(220) 09/05/2008
(730) Deere & Company One John Deere Place, Moline, Illinois 61265-8098, US
_____________________________________________________________________
(111) 3393
(210) KS/R/ 2008/1783
(180) 02/03/2030
(220) 08/09/2008
(730) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill, Purchase, NY 10577-1444, US
_____________________________________________________________________
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(111) 328
(210) KS/R/ 2008/1836
(180) 06/04/2030
(220) 08/09/2008
(730) Société des Produits Nestlé S.A. 1800 Vevey, CH
_____________________________________________________________________
(111) 3424
(210) KS/R/ 2008/1857
(180) 04/08/2029
(220) 09/09/2008
(730) Advanced Micro Devices, Inc. 2485 Augustine Drive Santa Clara, CA 95054, US
_____________________________________________________________________
(111) 5665
(210) KS/R/ 2008/1999
(180) 22/01/2030
(220) 16/09/2008
(730) Tambrands Inc. One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US
_____________________________________________________________________
(111) 5842
(210) KS/R/ 2008/2011
(180) 15/02/2029
(220) 16/09/2008
(730) Akzo Nobel Coatings International B.V. Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL
_____________________________________________________________________
(111) 5843
(210) KS/R/ 2008/2024
(180) 06/04/2030
(220) 17/09/2008
(730) Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Neenah, Wisconsin 54956, US
_____________________________________________________________________
(111) 3576
(210) KS/R/ 2008/2025
(180) 05/04/2030
(220) 17/09/2008
(730) Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Neenah, Wisconsin 54956, US
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_____________________________________________________________________
(111) 3577
(210) KS/R/ 2008/2026
(180) 05/04/2030
(220) 17/09/2008
(730) Kimberly-Clark Worldwide, Inc. Neenah, Wisconsin 54956, US
_____________________________________________________________________
(111) 1838
(210) KS/R/ 2008/2048
(180) 04/12/2029
(220) 17/09/2008
(730) TAB, tovarna akumulatorskih baterij, d.d. Polena 6, SI 2392 MEŽICA, SI
_____________________________________________________________________
(111) 1946
(210) KS/R/ 2008/2096
(180) 21/03/2030
(220) 17/09/2008
(730) LEK farmacevtska druzba d.d 1526 Ljubljana, Verovškova 57, SI
_____________________________________________________________________
(111) 1945
(210) KS/R/ 2008/2097
(180) 14/06/2030
(220) 17/09/2008
(730) LEK farmacevtska druzba d.d 1526 LJUBLJANA, Verovškova 57, SI
_____________________________________________________________________
(111) 3586
(210) KS/R/ 2008/2102
(180) 08/02/2030
(220) 18/09/2008
(730) Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119,
US
_____________________________________________________________________
(111) 3598
(210) KS/R/ 2008/2120
(180) 27/03/2030
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(220) 18/09/2008
(730) INTEL CORPORATION 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California
95052-8119, US
_____________________________________________________________________
(111) 1914
(210) KS/R/ 2008/2179
(180) 03/10/2030
(220) 19/09/2008
(730) Philip Morris Products S.A. a Swiss corporation, Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
_____________________________________________________________________
(111) 541
(210) KS/R/ 2008/2225
(180) 24/11/2030
(220) 19/09/2008
(730) ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. Planinska 15, 10000 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 540
(210) KS/R/ 2008/2226
(180) 24/11/2030
(220) 19/09/2008
(730) ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. Planinska 15, 10000 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 537
(210) KS/R/ 2008/2229
(180) 24/11/2030
(220) 19/09/2008
(730) ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. Planinska 15, 10000 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 595
(210) KS/R/ 2008/2232
(180) 11/06/2030
(220) 19/09/2008
(730) TDR d.o.o. Obala Vladimira Nazora 1 52210 Rovinj, HR
_____________________________________________________________________
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(111) 1899
(210) KS/R/ 2008/2235
(180) 11/06/2030
(220) 19/09/2008
(730) TDR d.o.o. Obala Vladimira Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
_____________________________________________________________________
(111) 1900
(210) KS/R/ 2008/2237
(180) 11/06/2030
(220) 19/09/2008
(730) TDR d.o.o. Obala Vladimira Nazora 1, 52210 Rovinj, HR
_____________________________________________________________________
(111) 503
(210) KS/R/ 2008/2308
(180) 09/05/2030
(220) 22/09/2008
(730) BELUPO – Lijekovi i kozmetika d.d Danica 5, 48000 Koprivnica, HR
_____________________________________________________________________
(111) 3627
(210) KS/R/ 2008/2368
(180) 04/06/2030
(220) 23/09/2008
(730) Schering Corporation Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, US
_____________________________________________________________________
(111) 3631
(210) KS/R/ 2008/2372
(180) 19/05/2030
(220) 23/09/2008
(730) SCHERING-PLOUGH LTD. Toepferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH
_____________________________________________________________________
(111) 3651
(210) KS/R/ 2008/2394
(180) 15/03/2030
(220) 23/09/2008
(730) Schering Corporation Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, US
_____________________________________________________________________
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(111) 3826
(210) KS/R/ 2008/2444
(180) 04/02/2030
(220) 23/09/2008
(730) SCHERING-PLOUGH LTD Toepferstrasse 5, CH-6004 Lucerne,, CH
_____________________________________________________________________
(111) 3827
(210) KS/R/ 2008/2447
(180) 15/03/2030
(220) 23/09/2008
(730) Beiersdorf AG Unnastraße 48, 20253 Hamburg, DE
_____________________________________________________________________
(111) 2414
(210) KS/R/ 2008/2501
(180) 23/02/2030
(220) 23/09/2008
(730) Reebok International Limited 4th Floor, 11-12 Pall Mall, SW1Y 5LU London, GB
_____________________________________________________________________
(111) 567
(210) KS/R/ 2008/2525
(180) 29/03/2030
(220) 24/09/2008
(730) BEAM SUNTORY UK LIMITED 2 LONGWALK ROAD STOCKLEY PARK
UXBRIDGE MIDDLESEX ENGLAND UB11 1BA, GB
_____________________________________________________________________
(111) 3971
(210) KS/R/ 2008/2564
(180) 04/05/2030
(220) 25/09/2008
(730) Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE
_____________________________________________________________________
(111) 3988
(210) KS/R/ 2008/2587
(180) 02/02/2030
(220) 26/09/2008
(730) Tetra Laval Holdings & Finance SA Avenue Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, CH
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(111) 930
(210) KS/R/ 2008/2737
(180) 04/05/2030
(220) 29/09/2008
(730) Merck & Co., Inc. a New Jersey Corporation One Merck Drive Whitehouse Station, New
Jersey, 08889, US
_____________________________________________________________________
(111) 975
(210) KS/R/ 2008/2761
(180) 08/06/2030
(220) 29/09/2008
(730) Merck Sharp & Dohme Corp., a New Jersey corporation One Merck Drive, Whitehouse
Station, New Jersey, 08889, US
_____________________________________________________________________
(111) 4098
(210) KS/R/ 2008/2795
(180) 09/11/2029
(220) 26/09/2008
(730) MERISANT COMPANY 2 SARL
Neuchatel, CH
_____________________________________________________________________
(111) 4101
(210) KS/R/ 2008/2798
(180) 09/11/2029
(220) 26/09/2008
(730) MERISANT COMPANY 2 SARL Neuchatel, CH
_____________________________________________________________________
(111) 5782
(210) KS/R/ 2008/2810
(180) 11/02/2030
(220) 26/09/2008
(730) THE SUNRIDER CORPORATION dba SUNRIDER INTERNATIONAL 1625 Abalone
Avenue, Torrance, California 90501, US
_____________________________________________________________________
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(111) 5726
(210) KS/R/ 2008/2927
(180) 05/11/2029
(220) 02/10/2008
(730) DURMUS YASAR VE OGULLARI BOYA, VERNIK VE RECINE FABRIKALARI
ANONIM SIRKETI Sanayi Caddesi, No: 37, Bornova, Izmir, TR
_____________________________________________________________________
(111) 4049
(210) KS/R/ 2008/2928
(180) 16/03/2030
(220) 02/10/2008
(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (NISSAN MOTOR CO., LTD) NO. 2
TAKARACHO, KANAGAWA-KU, YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP
_____________________________________________________________________
(111) 2095
(210) KS/R/ 2008/2942
(180) 03/11/2029
(220) 06/10/2008
(730) Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue New York, New York 10022, US
_____________________________________________________________________
(111) 2097
(210) KS/R/ 2008/2948
(180) 03/11/2029
(220) 06/10/2008
(730) Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue New York, New York 10022, US
_____________________________________________________________________
(111) 140
(210) KS/R/ 2008/2950
(180) 15/02/2030
(220) 06/10/2008
(730) Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US
_____________________________________________________________________
(111) 2098
(210) KS/R/ 2008/2957
(180) 19/11/2029
(220) 06/10/2008
(730) Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue New York, New York 10022, US
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(111) 4107
(210) KS/R/ 2008/2978
(180) 25/05/2030
(220) 06/10/2008
(730) SHARP KABUSHIKI KAISHA 22-22, NAGAIKE-CHO, ABENO-KU, OSAKA, JP
_____________________________________________________________________
(111) 6353
(210) KS/R/ 2008/2986
(180) 22/01/2030
(220) 06/10/2008
(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. NOVO MESTO NOVO MESTO, ŠMARJEŠKA
CESTA 6, SI
_____________________________________________________________________
(111) 6957
(210) KS/R/ 2008/3004
(180) 10/01/2030
(220) 07/10/2008
(730) Coatings Foreign IP Co. LLC c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust
Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US
_____________________________________________________________________
(111) 6958
(210) KS/R/ 2008/3005
(180) 13/01/2030
(220) 10/07/2008
(730) Coatings Foreign IP Co. LLC c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust
Center 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US
_____________________________________________________________________
(111) 6959
(210) KS/R/ 2008/3008
(180) 13/01/2030
(220) 10/07/2008
(730) Coatings Foreign IP Co. LLC c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust
Center 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US
_____________________________________________________________________
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(111) 5931
(210) KS/R/ 2008/3019
(180) 22/07/2030
(220) 07/10/2008
(730) E.I. du Pont de Nemours and Company 1007 Market Street, Wilmington, Delaware
19898, US
_____________________________________________________________________
(111) 4275
(210) KS/R/ 2008/3121
(180) 04/04/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean, VA 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4195
(210) KS/R/ 2008/3175
(180) 16/03/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean-Virginia, 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4227
(210) KS/R/ 2008/3237
(180) 19/10/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean-Virginia, 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4235
(210) KS/R/ 2008/3248
(180) 07/08/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4354
(210) KS/R/ 2008/3310
(180) 23/01/2030
(220) 14/10/2008
(730) Exxon Mobil Oil Corporation 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 75039-2298, Texas,
US
869

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

_____________________________________________________________________
(111) 4336
(210) KS/R/ 2008/3319
(180) 22/07/2030
(220) 14/10/2008
(730) Exxon Mobil Corporation 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, 75039-2298, US
_____________________________________________________________________
(111) 4438
(210) KS/R/ 2008/3338
(180) 23/01/2030
(220) 14/10/2008
(730) Exxon Mobil Corporation 5959 Las Colinas Boulevardi, Irving, TX 75039-2298, US
_____________________________________________________________________
(111) 2081
(210) KS/R/ 2008/3355
(180) 10/12/2029
(220) 15/10/2008
(730) Colgate-Palmolive Company (A Delaware Corporation) 300 Park Avenue New York,
New York 10022, US
_____________________________________________________________________
(111) 2042
(210) KS/R/ 2008/3371
(180) 07/04/2030
(220) 15/10/2008
(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 300 Park Avenue, New York, New York, US
_____________________________________________________________________
(111) 2053
(210) KS/R/ 2008/3374
(180) 03/11/2029
(220) 15/10/2008
(730) Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue New York, New York 10022, US
_____________________________________________________________________
(111) 4454
(210) KS/R/ 2008/3417
(180) 10/04/2030
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(220) 15/10/2008
(730) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, d.d. Novo Mesto, Šmarješka Cesta 6, SI
_____________________________________________________________________
(111) 4457
(210) KS/R/ 2008/3421
(180) 25/11/2029
(220) 15/10/2008
(730) GENERAL MOTORS LLC 300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan
48265-3000
, US
_____________________________________________________________________
(111) 2190
(210) KS/R/ 2008/3463
(180) 05/11/2029
(220) 15/10/2008
(730) Dyo Boya Fabrikalari Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Universite Caddesi, No.37,
Bornova, Izmir, TR
_____________________________________________________________________
(111) 4478
(210) KS/R/ 2008/3508
(180) 27/12/2029
(220) 15/10/2008
(730) R & A BAILEY & COMPANY Nangor House, Western Estate, Dublin 12, IE
_____________________________________________________________________
(111) 4606
(210) KS/R/ 2008/3601
(180) 23/01/2030
(220) 15/10/2008
(730) Diageo North America, Inc. 801 Main Avenue, Norwalk CT 06851-1127, US
_____________________________________________________________________
(111) 4608
(210) KS/R/ 2008/3604
(180) 09/08/2029
(220) 15/10/2008
(730) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO trading also as Kobe Steel, Ltd. 2-4,
Wakinohama-Kaigandori, 2-chome Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, 651-8585, JP
_____________________________________________________________________
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(111) 4637
(210) KS/R/ 2008/3670
(180) 15/09/2029
(220) 15/10/2008
(730) Timex Group USA, Inc. Middlebury, State of Connecticut, US
_____________________________________________________________________
(111) 4593
(210) KS/R/ 2008/3742
(180) 24/04/2030
(220) 15/10/2008
(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US
_____________________________________________________________________
(111) 4594
(210) KS/R/ 2008/3743
(180) 24/04/2030
(220) 15/10/2008
(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US
_____________________________________________________________________
(111) 4597
(210) KS/R/ 2008/3756
(180) 20/12/2029
(220) 15/10/2008
(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 7100 Corporate Drive, PIano, TX
75024, US
_____________________________________________________________________
(111) 4748
(210) KS/R/ 2008/3808
(180) 24/04/2030
(220) 15/10/2008
(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US
_____________________________________________________________________
(111) 4760
(210) KS/R/ 2008/3817
(180) 15/08/2030
(220) 15/10/2008
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(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US
_____________________________________________________________________
(111) 4767
(210) KS/R/ 2008/3827
(180) 24/04/2030
(220) 15/10/2008
(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US
_____________________________________________________________________
(111) 803
(210) KS/R/ 2008/3832
(180) 24/04/2030
(220) 15/10/2008
(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US
_____________________________________________________________________
(111) 5756
(210) KS/R/ 2008/3930
(180) 29/06/2030
(220) 15/10/2008
(730) Basf Agro B.V., Arnhem (NL) Zweigniederlassung Freienbach Huobstrasse 3, 8808
Pfäffikon SZ, CH
_____________________________________________________________________
(111) 5758
(210) KS/R/ 2008/3935
(180) 02/02/2030
(220) 15/10/2008
(730) Conopco, Inc. 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, US
_____________________________________________________________________
(111) 5762
(210) KS/R/ 2008/3952
(180) 22/02/2030
(220) 15/10/2008
(730) UNILEVER N.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 4855
(210) KS/R/ 2008/4022
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(180) 13/04/2030
(220) 15/10/2008
(730) ManpowerGroup Inc. 100 Manpower Place, Milwaukee, Wisconsin, US
_____________________________________________________________________
(111) 4835
(210) KS/R/ 2008/4042
(180) 30/10/2030
(220) 15/10/2008
(730) KOHLER CO. 44 HIGH STREET, CITY OF KOHLER, WISCONSIN,, US
_____________________________________________________________________
(111) 5820
(210) KS/R/ 2008/4044
(180) 16/03/2030
(220) 15/10/2008
(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (NISSAN MOTOR CO., LTD.) NO.2
TAKARACHO, KANAGAWA-KU, YOKOHAMA- SHI, KANAGAWA-KEN, JP
_____________________________________________________________________
(111) 5822
(210) KS/R/ 2008/4049
(180) 29/06/2030
(220) 15/10/2008
(730) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach Huobstrasse 3, 8808
Pfäffikon SZ, CH
_____________________________________________________________________
(111) 5826
(210) KS/R/ 2008/4081
(180) 24/05/2030
(220) 15/10/2008
(730) Radisson Hotels International, Inc. 12755 State Highway 55, Minneapolis, Minnesota
55441, US
_____________________________________________________________________
(111) 4982
(210) KS/R/ 2008/4092
(180) 14/12/2029
(220) 16/10/2008
(730) WEETABIX LIMITED Weetabix Mills, Burton Latimer, Kettering, Northants, NN15
5JR, GB
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_____________________________________________________________________
(111) 499
(210) KS/R/ 2008/4122
(180) 02/07/2020
(220) 16/10/2008
(730) Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, 95014 California, US
_____________________________________________________________________
(111) 2130
(210) KS/R/ 2008/4129
(180) 22/07/2030
(220) 16/10/2008
(730) MINE SAFETY APPLIANCES COMPANY 121 GAMMA DRIVE, PITTSBURGH,
PENNSYLVANIA 15238, US
_____________________________________________________________________
(111) 657
(210) KS/R/ 2008/4195
(180) 13/01/2030
(220) 16/10/2008
(730) NEXEN TIRE CORPORATION 30, Yusan-Dong, Yangsan City, Kyongsangnam-Do, KR
_____________________________________________________________________
(111) 631
(210) KS/R/ 2008/4235
(180) 14/03/2030
(220) 16/10/2008
(730) GLAXO GROUP LIMITED 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB
_____________________________________________________________________
(111) 683
(210) KS/R/ 2008/4276
(180) 10/05/2030
(220) 16/10/2008
(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB
_____________________________________________________________________
(111) 818
(210) KS/R/ 2008/4299
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(180) 22/01/2030
(220) 16/10/2008
(730) Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB
_____________________________________________________________________
(111) 4824
(210) KS/R/ 2008/4300
(180) 22/01/2030
(220) 16/10/2008
(730) GLAXO GROUP LIMITED 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB
_____________________________________________________________________
(111) 2142
(210) KS/R/ 2008/4314
(180) 12/04/2030
(220) 16/10/2008
(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB
_____________________________________________________________________
(111) 2141
(210) KS/R/ 2008/4315
(180) 12/04/2030
(220) 16/10/2008
(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB
_____________________________________________________________________
(111) 4937
(210) KS/R/ 2008/4328
(180) 02/07/2030
(220) 16/10/2008
(730) Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, 95014 California, US
_____________________________________________________________________
(111) 2210
(210) KS/R/ 2008/4330
(180) 02/07/2030
(220) 16/10/2008
(730) Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, 95014 California, US
_____________________________________________________________________

876

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(111) 2241
(210) KS/R/ 2008/4333
(180) 02/07/2030
(220) 16/10/2008
(730) Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, 95014 California, US
_____________________________________________________________________
(111) 2242
(210) KS/R/ 2008/4334
(180) 02/07/2030
(220) 16/10/2008
(730) Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, 95014 California, US
_____________________________________________________________________
(111) 3014
(210) KS/R/ 2008/4341
(180) 28/12/2029
(220) 16/10/2008
(730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP Maple Court Central Park, Reeds Crescent
Watford WD24 4QQ, UK
_____________________________________________________________________
(111) 2208
(210) KS/R/ 2008/4392
(180) 22/11/2029
(220) 16/10/2008
(730) Aspen Global Incorporated c/o Kross Border Trust Services Limited St. Louis Business
Centre, Cnr Desroches & St. Louis Streets, Port Louis, MU
_____________________________________________________________________
(111) 2225
(210) KS/R/ 2008/4398
(180) 02/02/2030
(220) 16/10/2008
(730) Aspen Global Incorporated GBS Plaza, Cnr. La Salette & Royal Roads, Grand Bay, MU
_____________________________________________________________________
(111) 2226
(210) KS/R/ 2008/4399
(180) 22/01/2030
(220) 16/10/2008
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(730) ASPEN GLOBAL INCORPORATED GBS Plaza, Cnr. La Salette & Royal Roads, Grand
Bay, MU
_____________________________________________________________________
(111) 758
(210) KS/R/ 2008/4444
(180) 18/05/2030
(220) 16/10/2008
(730) Glaxo Group Limited 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB
_____________________________________________________________________
(111) 700
(210) KS/R/ 2008/4458
(180) 22/01/2030
(220) 16/10/2008
(730) ViiV Healthcare UK Limited 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB
_____________________________________________________________________
(111) 857
(210) KS/R/ 2008/4479
(180) 15/02/2030
(220) 16/10/2008
(730) Aspen Global Incorporated c/o Kross Border Trust Services Ltd St. Louis Business
Centre, Cnr Desroches & St. Louis Streets, Port Louis, MU
_____________________________________________________________________
(111) 2316
(210) KS/R/ 2008/4534
(180) 17/03/2030
(220) 16/10/2008
(730) MasterCard International Incorporated (Delaware corporation) 2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577-2509, US
_____________________________________________________________________
(111) 2317
(210) KS/R/ 2008/4535
(180) 17/03/2030
(220) 16/10/2008
(730) MasterCard International Incorporated (Delaware corporation) 2000 Purchase Street,
Purchase, New York 10577-2509, US
_____________________________________________________________________
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(111) 2479
(210) KS/R/ 2008/4536
(180) 17/03/2030
(220) 16/10/2008
(730) MasterCard International Incorporated (Delaware corporation) 2000 Purchase Street,
Purchase, New York 10577-2509, US
_____________________________________________________________________
(111) 2318
(210) KS/R/ 2008/4539
(180) 17/03/2030
(220) 16/10/2008
(730) MasterCard International Incorporated (Delaware corporation) 2000 Purchase Street,
Purchase, New York 10577-2509, US
_____________________________________________________________________
(111) 2288
(210) KS/R/ 2008/4547
(180) 13/02/2030
(220) 16/10/2008
(730) MasterCard International Incorporated (Delaware corporation) 2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577-2509, US
_____________________________________________________________________
(111) 1025
(210) KS/R/ 2008/4585
(180) 09/05/2030
(220) 16/10/2008
(730) PFIZER INC. 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, US
_____________________________________________________________________
(111) 1029
(210) KS/R/ 2008/4593
(180) 04/10/2029
(220) 16/10/2008
(730) PFIZER INC. 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, US
_____________________________________________________________________
(111) 4922
(210) KS/R/ 2008/4614
(180) 02/06/2030
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(220) 16/10/2008
(730) Ludwig Reiter Schuhmanufaktur Gesellschaft m.b.H. 1, Mölkersteig A-1010 WIEN, AT
_____________________________________________________________________
(111) 2322
(210) KS/R/ 2008/4637
(180) 10/05/2030
(220) 16/10/2008
(730) Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 NL-5831 AN Boxmeer, NL
_____________________________________________________________________
(111) 3019
(210) KS/R/ 2008/4653
(180) 28/01/2030
(220) 16/10/2008
(730) Pfizer Health AB Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, SE
_____________________________________________________________________
(111) 1158
(210) KS/R/ 2008/4744
(180) 15/05/2030
(220) 16/10/2008
(730) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V. Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01210, Mexico City, MX
_____________________________________________________________________
(111) 1071
(210) KS/R/ 2008/4746
(180) 15/05/2030
(220) 16/10/2008
(730) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V. Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01210, Mexico City, MX
_____________________________________________________________________
(111) 1120
(210) KS/R/ 2008/4750
(180) 08/02/2030
(220) 16/10/2008
(730) THE GIDEONS INTERNATIONAL 50 Century Boulevard, Nashville, Tennessee 37214,
US
_____________________________________________________________________
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(111) 828
(210) KS/R/ 2008/4814
(180) 25/06/2030
(220) 16/10/2008
(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB
_____________________________________________________________________
(111) 4993
(210) KS/R/ 2008/4817
(180) 12/04/2030
(220) 16/10/2008
(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB
_____________________________________________________________________
(111) 4994
(210) KS/R/ 2008/4818
(180) 12/04/2030
(220) 16/10/2008
(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB
_____________________________________________________________________
(111) 2425
(210) KS/R/ 2008/4847
(180) 23/01/2030
(220) 16/10/2008
(730) Chevron Intellectual Property LLC 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California
94583, US
_____________________________________________________________________
(111) 2468
(210) KS/R/ 2008/4877
(180) 23/01/2030
(220) 16/10/2008
(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company) 6001 Bollinger
Canyon Road, San Ramon, California 94583, US
_____________________________________________________________________
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(111) 874
(210) KS/R/ 2008/4898
(180) 14/12/2029
(220) 16/10/2008
(730) WEETABIX LIMITED Weetabix Mills, Burton Latimer, Kettering, Northants, NN15 5JR
, GB
_____________________________________________________________________
(111) 4980
(210) KS/R/ 2008/4900
(180) 14/12/2029
(220) 16/10/2008
(730) WEETABIX LIMITED Weetabix Mills, Burton Latimer, Kettering, Northants, NN15
5JR, GB
_____________________________________________________________________
(111) 4981
(210) KS/R/ 2008/4901
(180) 14/12/2029
(220) 16/10/2008
(730) WEETABIX LIMITED Weetabix Mills, Burton Latimer, Kettering, Northants, NN15 5JR
, GB
_____________________________________________________________________
(111) 2446
(210) KS/R/ 2008/4918
(180) 27/03/2030
(220) 16/10/2008
(730) KRAŠ, prehrambena industrija d.d. Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 2460
(210) KS/R/ 2008/4981
(180) 21/04/2030
(220) 16/10/2008
(730) Promat Research and Technology Centre NV Bormstraat 24, 2830 Willebroek, BE
_____________________________________________________________________
(111) 6767
(210) KS/R/ 2008/4993
(180) 22/02/2030
(220) 16/10/2008
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(730) BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125/127, D-12489 Berlin, DE
_____________________________________________________________________
(111) 7108
(210) KS/R/ 2008/5031
(180) 07/12/2030
(220) 16/10/2008
(730) FrieslandCampina Germany GmbH Wimpfener Strasse 125, 74078 Heilbronn, DE
_____________________________________________________________________
(111) 5328
(210) KS/R/ 2008/5484
(180) 10/11/2029
(220) 16/10/2008
(730) NBA PROPERTIES, INC. Olympic Tower; 645 Fifth Avenue, New York, NY 10022, US
_____________________________________________________________________
(111) 6071
(210) KS/R/ 2008/5498
(180) 07/04/2030
(220) 16/10/2008
(730) Sony Interactive Entertainment Inc. 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 2624
(210) KS/R/ 2008/5519
(180) 19/04/2030
(220) 16/10/2008
(730) EDELWEISS GmbH & CO.KG Oberstdorfer Strasse 7, 87435 Kempten, DE
_____________________________________________________________________
(111) 2627
(210) KS/R/ 2008/5528
(180) 16/01/2030
(220) 16/10/2008
(730) Wolverine Outdoors, Inc. 9341 Courtland Drive NE, Rockford, Michigan 49351, US
_____________________________________________________________________
(111) 2631
(210) KS/R/ 2008/5534
(180) 25/12/2029
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(220) 16/10/2008
(730) YAMAHA CORPORATION 10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP
_____________________________________________________________________
(111) 2638
(210) KS/R/ 2008/5544
(180) 25/12/2029
(220) 16/10/2008
(730) YAMAHA CORPORATION 10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP
_____________________________________________________________________
(111) 7297
(210) KS/R/ 2008/5592
(180) 15/10/2028
(220) 16/10/2008
(730) Disney Enterprises Inc. (Delaware corporation) 500 South Buena Vista Street Burbank,
California 91521, US
_____________________________________________________________________
(111) 7298
(210) KS/R/ 2008/5593
(180) 15/10/2028
(220) 16/10/2008
(730) Disney Enterprises, Inc. (Delaware corporation) 500 South Buena Vista Street Burbank,
California 91521, US
_____________________________________________________________________
(111) 6857
(210) KS/R/ 2008/5652
(180) 22/12/2029
(220) 17/10/2008
(730) Melitta Europa GmbH & Co. KG Ringstrasse 99, D-32427 Minden , DE
_____________________________________________________________________
(111) 954
(210) KS/R/ 2008/5737
(180) 03/05/2030
(220) 27/10/2008
(730) WOLVERINE OUTDOORS, INC. 9341 Courtland Drive, N.E., Rockford, Michigan
49351, US
_____________________________________________________________________
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(111) 996
(210) KS/R/ 2008/5743
(180) 25/05/2030
(220) 31/10/2008
(730) DOW SILICONES CORPORATION 2200 West Salzburg Road, Midland, Michigan
48686-0994, US
_____________________________________________________________________
(111) 1121
(210) KS/R/ 2008/5744
(180) 17/07/2030
(220) 31/10/2008
(730) KOZMETIKA AFRODITA podjetje za proizvodnjo in promet s kozmetično kemičnimi in
kovinsko plastičnimi izdelki, d.o.o., Rogaška Slatina Kidričeva Ulica 54 3250 Rogaška Slatina,
SI
_____________________________________________________________________
(111) 1102
(210) KS/R/ 2008/5759
(180) 01/11/2030
(220) 31/10/2008
(730) LEVI STRAUSS & CO. Delaware Corporation Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San
Francisco, California 94111, US
_____________________________________________________________________
(111) 1103
(210) KS/R/ 2008/5760
(180) 25/01/2030
(220) 31/10/2008
(730) LEVI STRAUSS & CO. Levi‟s Plaza, 1155 Battery Street, San Francisko, California
94111, US
_____________________________________________________________________
(111) 1122
(210) KS/R/ 2008/5814
(180) 15/05/2030
(220) 31/10/2008
(730) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V. Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3,
Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01210, Mexico City, MX
_____________________________________________________________________
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(111) 2839
(210) KS/R/ 2008/5828
(180) 25/04/2030
(220) 31/10/2008
(730) United Parcel Service of America, Inc. a Delaware Corporation 55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, Georgia 30328, US
_____________________________________________________________________
(111) 1197
(210) KS/R/ 2008/5830
(180) 01/10/2029
(220) 31/10/2008
(730) United Parcel Service of America, Inc. 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia
30328, US
_____________________________________________________________________
(111) 2854
(210) KS/R/ 2008/5865
(180) 22/01/2030
(220) 31/10/2008
(730) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC. 680 North Lake Shore Drive,
Chicago, Illinois 60611, US
_____________________________________________________________________
(111) 1198
(210) KS/R/ 2008/5867
(180) 15/02/2030
(220) 31/10/2008
(730) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC. 680 North Lake Shore Drive,
Chicago, Illinois 60611, US
_____________________________________________________________________
(111) 2855
(210) KS/R/ 2008/5870
(180) 06/04/2030
(220) 31/10/2008
(730) Playboy Enterprises International, Inc. 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, US
_____________________________________________________________________
(111) 2856
(210) KS/R/ 2008/5871
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(180) 06/04/2030
(220) 31/10/2008
(730) Playboy Enterprises International, Inc. 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, US
_____________________________________________________________________
(111) 2857
(210) KS/R/ 2008/5872
(180) 06/04/2030
(220) 31/10/2008
(730) Playboy Enterprises International, Inc. 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, US
_____________________________________________________________________
(111) 2862
(210) KS/R/ 2008/5877
(180) 23/01/2030
(220) 31/10/2008
(730) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC. 680 North Lake Shore Drive,
Chicago, Illinois 60611, US
_____________________________________________________________________
(111) 1136
(210) KS/R/ 2008/5930
(180) 11/05/2030
(220) 31/10/2008
(730) Bristol-Myers Squibb Company 430 East 29th Street, 14th Floor, New York New York
10016, US
_____________________________________________________________________
(111) 3036
(210) KS/R/ 2008/5995
(180) 20/02/2030
(220) 05/11/2008
(730) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d.b.a. HITACHI Ltd.). 6-6
Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 6994
(210) KS/R/ 2008/6042
(180) 16/04/2030
(220) 07/11/2008
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(730) Husqvarna AB Drottninggatan 2, 56 182 Huskvarna, SE
_____________________________________________________________________
(111) 6996
(210) KS/R/ 2008/6044
(180) 03/02/2030
(220) 11/07/2008
(730) Husqvarna AB Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna, SE
_____________________________________________________________________
(111) 5471
(210) KS/R/ 2008/6048
(180) 25/01/2030
(220) 07/11/2008
(730) BACH FLOWER REMEDIES LTD NELSONS HOUSE 83 PARKSIDE WIMBLEDON
SW19 5LP, GB
_____________________________________________________________________
(111) 5472
(210) KS/R/ 2008/6049
(180) 25/01/2030
(220) 11/07/2008
(730) BACH FLOWER REMEDIES LTD NELSONS HOUSE 82 PARKSIDE WIMBLEDON
SW19 5LP, GB
_____________________________________________________________________
(111) 5291
(210) KS/R/ 2008/6061
(180) 25/06/2030
(220) 10/11/2008
(730) NeoLife International, LLC 3500 Gateway Blvd., Fremont, California 94538-6525, US
_____________________________________________________________________
(111) 3166
(210) KS/R/ 2008/6072
(180) 17/03/2030
(220) 10/11/2008
(730) Tyco International Services GmbH Freier Platz 10 CH-8200 Schaffhausen, CH
_____________________________________________________________________
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(111) 3069
(210) KS/R/ 2008/6098
(180) 23/01/2030
(220) 14/11/2008
(730) YANMAR CO., LTD. 1-32 CHAYAMACHI, KITA-KU, OSAKA , JP
_____________________________________________________________________
(111) 3084
(210) KS/R/ 2008/6118
(180) 15/03/2030
(220) 14/11/2008
(730) Kikkoman Corporation 250, Noda, Noda City, Chiba, JP
_____________________________________________________________________
(111) 736
(210) KS/R/ 2008/6133
(180) 15/05/2030
(220) 14/11/2008
(730) SUMITOMO CHEMICAL Co., Ltd. 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048260, JP
_____________________________________________________________________
(111) 4896
(210) KS/R/ 2008/6136
(180) 15/02/2030
(220) 14/11/2008
(730) SUMITOMO CHEMICAL Co., Ltd. 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048260, JP
_____________________________________________________________________
(111) 1033
(210) KS/R/ 2008/6148
(180) 11/01/2030
(220) 14/11/2008
(730) ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku Tokyo 100-0006 ,
JP
_____________________________________________________________________
(111) 999
(210) KS/R/ 2008/6182
(180) 02/02/2030
(220) 14/11/2008
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(730) SUMITOMO CHEMICAL Co., Ltd. 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048260, JP
_____________________________________________________________________
(111) 5343
(210) KS/R/ 2008/6197
(180) 05/10/2026
(220) 17/11/2008
(730) CENTER INVEST Épitoipari és Szolgáltató Korlátolt Felelosségu Társaság Budaörsi út
64 H-1118 Budapest, HU
_____________________________________________________________________
(111) 6455
(210) KS/R/ 2008/6256
(180) 26/07/2029
(220) 17/11/2008
(730) HASCO Hasenclever GmbH + Co KG Im Wiesental 77, 58513 Lüdenscheid, DE
_____________________________________________________________________
(111) 6050
(210) KS/R/ 2008/6361
(180) 09/09/2030
(220) 18/11/2008
(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt , DE
_____________________________________________________________________
(111) 1303
(210) KS/R/ 2008/6408
(180) 02/06/2030
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg , CH
_____________________________________________________________________
(111) 1261
(210) KS/R/ 2008/6421
(180) 02/06/2030
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg, CH
_____________________________________________________________________
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(111) 7125
(210) KS/R/ 2008/6510
(180) 05/10/2029
(220) 17/11/2008
(730) Conrad Electronic SE Klaus-Conrad-Str. 1 92240 Hirschau , DE
_____________________________________________________________________
(111) 3335
(210) KS/R/ 2008/6563
(180) 29/03/2030
(220) 17/11/2008
(730) Federal Express Corporation 3620 Hacks Cross, 3rd Floor, Building B, Memphis,
Tennessee 38125, US
_____________________________________________________________________
(111) 3337
(210) KS/R/ 2008/6570
(180) 28/11/2029
(220) 17/11/2008
(730) Federal Express Corporation 3620 Hacks Cross, 3rd floor, Building B, Memphis,
Tennessee 38125, US
_____________________________________________________________________
(111) 3338
(210) KS/R/ 2008/6574
(180) 29/03/2030
(220) 17/11/2008
(730) Federal Express Corporation 3620 Hacks Cross Road, 3rd Floor, Building B, Memphis,
Tennessee 38125 , US
_____________________________________________________________________
(111) 3339
(210) KS/R/ 2008/6594
(180) 26/06/2030
(220) 17/11/2008
(730) JCB Co., Ltd. 5-1-22 Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-8686, JP
_____________________________________________________________________
(111) 1233
(210) KS/R/ 2008/6646
(180) 19/01/2030
(220) 17/11/2008
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(730) SGG Lisco LLC One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, KY 42103, US
_____________________________________________________________________
(111) 1234
(210) KS/R/ 2008/6647
(180) 21/03/2029
(220) 17/11/2008
(730) SHIN-ETSU CHEMICAL CO. LTD. 6-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO, JP
_____________________________________________________________________
(111) 1318
(210) KS/R/ 2008/6648
(180) 19/01/2030
(220) 17/11/2008
(730) SGG Lisco LLC One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, KY 42103, US
_____________________________________________________________________
(111) 3347
(210) KS/R/ 2008/6700
(180) 29/12/2029
(220) 17/11/2008
(730) WABCO IP Holdings LLC 1220 Pacific Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US
_____________________________________________________________________
(111) 6100
(210) KS/R/ 2008/6701
(180) 06/06/2030
(220) 17/11/2008
(730) Löwenbräu AG Nymphenburger Strasse 7, 80335 München, DE
_____________________________________________________________________
(111) 1359
(210) KS/R/ 2008/6770
(180) 15/11/2030
(220) 18/11/2008
(730) L‟Oreal S.A. 14 rue Royale,
F-75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
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(111) 1455
(210) KS/R/ 2008/6774
(180) 23/06/2029
(220) 18/11/2008
(730) Amgen Inc. One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1789, US
_____________________________________________________________________
(111) 3353
(210) KS/R/ 2008/6780
(180) 14/04/2030
(220) 18/11/2008
(730) Lernco Inc. 1105 North Market Street Wilmington, Delaware 19801, US
_____________________________________________________________________
(111) 1368
(210) KS/R/ 2008/6781
(180) 08/02/2030
(220) 18/11/2008
(730) A.W. Chesterton Company 860 Salem Street, Groveland, Massachusetts 01834, US
_____________________________________________________________________
(111) 6536
(210) KS/R/ 2008/6834
(180) 09/03/2030
(220) 18/11/2008
(730) Henkel IP & Holding GmbH Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE
_____________________________________________________________________
(111) 6907
(210) KS/R/ 2008/6901
(180) 26/03/2029
(220) 18/11/2008
(730) BOA AG Stationsstrasse 95, CH-6023 Rothenburg , CH
_____________________________________________________________________
(111) 5390
(210) KS/R/ 2008/6912
(180) 29/11/2029
(220) 18/11/2008
(730) Volkswagen Aktiengesellschaft 38436 Wolfsburg, DE
_____________________________________________________________________
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(111) 1286
(210) KS/R/ 2008/6953
(180) 08/03/2030
(220) 18/11/2008
(730) TOSHIBA CLIENT SOLUTIONS CO., LTD. 6-15, Toyosu 5-Chome, Koto-ku Tokyo
135-8505, JP
_____________________________________________________________________
(111) 5406
(210) KS/R/ 2008/6971
(180) 06/04/2030
(220) 18/11/2008
(730) CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Strasse 76, 35041 Marburg, DE
_____________________________________________________________________
(111) 6984
(210) KS/R/ 2008/6981
(180) 22/01/2030
(220) 18/11/2008
(730) Cardo Entrance Solutions AB Box 171, 201 21 Malmö, SE
_____________________________________________________________________
(111) 1469
(210) KS/R/ 2008/7020
(180) 21/03/2030
(220) 18/11/2008
(730) Mylan Healthcare GmbH Freundallee 9A, 30173 Hanover, DE
_____________________________________________________________________
(111) 6220
(210) KS/R/ 2008/7036
(180) 23/01/2030
(220) 18/11/2008
(730) CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg, DE
_____________________________________________________________________
(111) 6641
(210) KS/R/ 2008/7041
(180) 28/02/2030
(220) 18/11/2008
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(730) Leinemann GmbH & Co. KG Industriestrasse 11 38110 Braunschweig, DE
_____________________________________________________________________
(111) 6175
(210) KS/R/ 2008/7060
(180) 22/01/2030
(220) 18/11/2008
(730) Ekamant AB PO Box 114, 28523 Markaryd, SE
_____________________________________________________________________
(111) 6184
(210) KS/R/ 2008/7080
(180) 17/11/2029
(220) 18/11/2008
(730) Volkswagen AG 38436 Wolfsburg, DE
_____________________________________________________________________
(111) 6250
(210) KS/R/ 2008/7082
(180) 20/02/2030
(220) 18/11/2008
(730) Leinemann GmbH & Co. KG Industriestrasse 11, 38110 Braunschweig, DE
_____________________________________________________________________
(111) 6102
(210) KS/R/ 2008/7110
(180) 10/07/2030
(220) 18/11/2008
(730) MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt ,
DE
_____________________________________________________________________
(111) 1532
(210) KS/R/ 2008/7120
(180) 11/07/2030
(220) 18/11/2008
(730) AB PH. Nederman & Co. Sydhamnsgatan 2, S252 28 Helsingborg, SE
_____________________________________________________________________
(111) 1490
(210) KS/R/ 2008/7140
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(180) 01/06/2030
(220) 18/11/2008
(730) Isadora AB Hojdrodergatan 26, S-212 39 Malmo, SE
_____________________________________________________________________
(111) 1425
(210) KS/R/ 2008/7159
(180) 25/12/2029
(220) 18/11/2008
(730) DENSO TEN Limited 2-28, Gosho-dori 1-chome, Hyogo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, JP
_____________________________________________________________________
(111) 1448
(210) KS/R/ 2008/7222
(180) 30/09/2029
(220) 18/11/2008
(730) JanSport Apparel Corp. 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, US
_____________________________________________________________________
(111) 6131
(210) KS/R/ 2008/7346
(180) 14/09/2030
(220) 18/11/2008
(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt , DE
_____________________________________________________________________
(111) 6129
(210) KS/R/ 2008/7357
(180) 10/06/2030
(220) 18/11/2008
(730) MERCK KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt , DE
_____________________________________________________________________
(111) 1613
(210) KS/R/ 2008/7415
(180) 01/11/2028
(220) 18/11/2008
(730) Toshiba Tec Kabushiki Kaisha (TOSHIBA TEC CORPORATION) 1-11-1, Osaki,
Shinagawa-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
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(111) 1596
(210) KS/R/ 2008/7425
(180) 10/07/2030
(220) 18/11/2008
(730) Qualcomm Incorporated 10555 Sorrento Valley Road, San Diego, California 92121, US
_____________________________________________________________________
(111) 1597
(210) KS/R/ 2008/7428
(180) 12/07/2030
(220) 18/11/2008
(730) Jackson/Charvel Manufacturing, Inc. (Delaware corporation) 17600 N. Perimeter Way,
Suite 100, Scottsdale, Arizona 85255, US
_____________________________________________________________________
(111) 1638
(210) KS/R/ 2008/7440
(180) 18/11/2029
(220) 18/11/2008
(730) Amgen Inc. One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1789, US
_____________________________________________________________________
(111) 1599
(210) KS/R/ 2008/7442
(180) 18/05/2030
(220) 18/11/2008
(730) Amgen Inc. One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1789, US
_____________________________________________________________________
(111) 1585
(210) KS/R/ 2008/7444
(180) 18/05/2030
(220) 18/11/2008
(730) Amgen Inc. One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1789, US
_____________________________________________________________________
(111) 3771
(210) KS/R/ 2008/7519
(180) 16/06/2030
(220) 18/11/2008
(730) Ingersoll-Rand Company, a New Jersey Corporation 800-D Beaty Street, Davidson, North
Carolina 28036, US
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_____________________________________________________________________
(111) 1400
(210) KS/R/ 2008/7526
(180) 15/03/2030
(220) 18/11/2008
(730) Suzuki Motor Corporation (Suzuki Kabushiki Kaisha) 300 Takatsuka-cho, Minami-ku,
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP
_____________________________________________________________________
(111) 1503
(210) KS/R/ 2008/7529
(180) 15/03/2030
(220) 18/11/2008
(730) Suzuki Motor Corporation (Suzuki Kabushiki Kaisha) 300 Takatsuka-cho, Minami-ku,
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP
_____________________________________________________________________
(111) 1505
(210) KS/R/ 2008/7531
(180) 15/03/2030
(220) 18/11/2008
(730) Suzuki Motor Corporation (Suzuki Kabushiki Kaisha) 300 Takatsuka-cho, Minami-ku,
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP
_____________________________________________________________________
(111) 3710
(210) KS/R/ 2008/7568
(180) 16/06/2030
(220) 18/11/2008
(730) Ingersoll-Rand Company, a New Jersey Corporation 800-D Beaty Street, Davidson, North
Carolina 28036, US
_____________________________________________________________________
(111) 6688
(210) KS/R/ 2008/7680
(180) 07/03/2030
(220) 19/11/2008
(730) Rexair LLC 50 West Big Beaver Road, Suite 350, Toy, Michigan 48084, US
_____________________________________________________________________

898

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(111) 6288
(210) KS/R/ 2008/7799
(180) 29/10/2029
(220) 19/11/2008
(730) Albaugh Europe Sàrl Avenue Gratta-Paille 2, 1018 Lausanne, CH
_____________________________________________________________________
(111) 6581
(210) KS/R/ 2008/7812
(180) 20/04/2030
(220) 19/11/2008
(730) Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE, BR
_____________________________________________________________________
(111) 7093
(210) KS/R/ 2008/7882
(180) 03/05/2030
(220) 19/11/2008
(730) Karelia Tobacco Company, Inc. Po Box 22, Athinon Avenue, GR-24100 Kalamata, GR
_____________________________________________________________________
(111) 1658
(210) KS/R/ 2008/7886
(180) 03/05/2030
(220) 19/11/2008
(730) Karelia Tobacco Company Inc. Athinon St, 241 00 Kalamata, GR
_____________________________________________________________________
(111) 1661
(210) KS/R/ 2008/7904
(180) 03/05/2030
(220) 19/11/2008
(730) Karelia Tobacco Company Inc Athinon St, 241 00 Kalamata, GR
_____________________________________________________________________
(111) 1660
(210) KS/R/ 2008/7907
(180) 03/05/2030
(220) 19/11/2008
(730) Karelia Tobacco Company Inc. Athinon St, 241 00 Kalamata, GR
_____________________________________________________________________
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(111) 6963
(210) KS/R/ 2008/7909
(180) 03/05/2030
(220) 19/11/2008
(730) Karelia Tobacco Company, Inc. Athinon Ave., 24100 Kalamata, GR
_____________________________________________________________________
(111) 6508
(210) KS/R/ 2008/7923
(180) 28/05/2030
(220) 19/11/2008
(730) CILAG AG (CILAG S.A.) (CILAG Ltd) Hochstrasse 201, CH-8200 Schaffhouse, CH
_____________________________________________________________________
(111) 6509
(210) KS/R/ 2008/7924
(180) 20/04/2030
(220) 19/11/2008
(730) Integra LifeSciences Switzerland Sàrl Rue de Beau-Site 25, CH-2400 Le Locle, CH
_____________________________________________________________________
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(111) 9947
(210) KS/M/ 2008/763
(220) 09/06/2008
(730) Rothmans of Pall Mall Limited Route de France 17, 2926 Boncourt, CH
_____________________________________________________________________
(111) 8490
(210) KS/M/ 2008/1302
(220) 18/07/2008
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4 Zug 6300, CH
_____________________________________________________________________
(111) 16393
(210) KS/M/ 2008/3621
(220) 13/08/2012
(730) A.L.M. LICENSING S.R.L. Vicenza (VI) Via Vecchia Ferriera, 13, IT
_____________________________________________________________________
(111) 10666
(210) KS/M/ 2008/6456
(220) 31/10/2008
(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, DE
_____________________________________________________________________
(111) 10663
(210) KS/M/ 2008/6459
(220) 31/10/2008
(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, DE
_____________________________________________________________________
(111) 10910
(210) KS/M/ 2008/7385
(220) 18/11/2008
(730) Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Venloer Straße 151-153 50672 Köln, DE
_____________________________________________________________________
(111) 10908
(210) KS/M/ 2008/7386
(220) 18/11/2008
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(730) Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Venloer Straße 151-153, 50672 Köln, DE
_____________________________________________________________________
(111) 10941
(210) KS/M/ 2008/7387
(220) 18/11/2008
(730) Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Venloer Straße 151-153, 50672 Köln, DE
_____________________________________________________________________
(111) 10940
(210) KS/M/ 2008/7389
(220) 18/11/2008
(730) Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Venloer Straße 151-153, 50672 Köln, DE
_____________________________________________________________________
(111) 10939
(210) KS/M/ 2008/7392
(220) 18/11/2008
(730) Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Venloer Straße 151-153, 50672 Köln, DE
_____________________________________________________________________
(111) 11319
(210) KS/M/ 2008/7673
(220) 01/12/2008
(730) Perrigo Pharma International D.A.C. (formerly known as Elan Pharma International
Limited) The Sharp Building, Hogan Place, Dublin 2, D02 TY74, IE
_____________________________________________________________________
(111) 15525
(210) KS/M/ 2009/8399
(220) 19/02/2009
(730) RFE/RL, Inc. (a Delaware corporation) 1201 Connecticut Avenue, N.W., Washington, DC
20036-2605, US
_____________________________________________________________________
(111) 15513
(210) KS/M/ 2009/8401
(220) 19/02/2009
(730) RFE/RL, Inc. (a Delaware corporation) 1201 Connecticut Avenue, N.W., Washington, DC
20036-2605, US
_____________________________________________________________________
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(111) 15476
(210) KS/M/ 2009/8402
(220) 19/02/2009
(730) RFE/RL, Inc. (a Delaware corporation) 1201 Connecticut Avenue, N.W., Washington, DC
20036-2605, US
_____________________________________________________________________
(111) 10732
(210) KS/M/ 2009/8486
(220) 06/03/2009
(730) YILDIZ HOLDING A.S. Kasikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak No: 6/1 Üsküdar
Istanbul , TR
_____________________________________________________________________
(111) 12295
(210) KS/M/ 2009/8854
(220) 03/06/2009
(730) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175, Greenwich Street New York
10007 , US
_____________________________________________________________________
(111) 11774
(210) KS/M/ 2009/8856
(220) 03/06/2009
(730) Pennzoil-Quaker State Company 150 N. Dairy Ashford, Houston, Texas 77079, US
_____________________________________________________________________
(111) 26166
(210) KS/M/ 2009/9210
(220) 28/08/2009
(730) BİLİM ILAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa Mahallesi
Zincirlikuyu Caddesi No:184, Beyoglu, Istanbul, TR
_____________________________________________________________________
(111) 26147
(210) KS/M/ 2009/9211
(220) 28/08/2009
(730) BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa Mahallesi
Zincirlikuyu Caddesi No:184, Beyoglu, Istanbul, TR
_____________________________________________________________________
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(111) 26149
(210) KS/M/ 2009/9217
(220) 28/08/2009
(730) BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TğCARET ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpaşa Mahallesi,
Zincirlikuyu Caddesi, No:184 Beyoğlu İstanbul, TR
_____________________________________________________________________
(111) 26152
(210) KS/M/ 2009/9218
(220) 28/08/2009
(730) BİLİM İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa Mahallesi
Zincirlikuyu Caddesi No:184 Beyoglu, Istanbul, TR
_____________________________________________________________________
(111) 26148
(210) KS/M/ 2009/9219
(220) 28/08/2009
(730) BİLİM ILAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa Mahallesi,
Zincirlikuyu Caddesi, No:184 Beyoğlu, Istanbul, TR
_____________________________________________________________________
(111) 11971
(210) KS/M/ 2009/9409
(220) 09/10/2009
(730) Sinclair Pharmaceuticals Limited The Office Village, Sandpiper Court, Chester Business
Park, Chester, CH4 9QZ, UK
_____________________________________________________________________
(111) 11972
(210) KS/M/ 2009/9410
(220) 09/10/2009
(730) Sinclair Pharmaceuticals Limited The Office Village, Sandpiper Court, Chester Business
Park, Chester, CH4 9QZ, UK
_____________________________________________________________________
(111) 15344
(210) KS/M/ 2009/9572
(220) 07/12/2009
(730) Patrón Spirits International AG Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen , CH
_____________________________________________________________________
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(111) 12134
(210) KS/M/ 2010/80
(220) 01/02/2010
(730) MARAZZI GROUP S.P.A. Viale Virgilio 30-41123 MODENA, IT
_____________________________________________________________________
(111) 11703
(210) KS/M/ 2010/82
(220) 01/02/2010
(730) MARAZZI GROUP S.P.A. Viale Virgilio 30-41123 MODENA, IT
_____________________________________________________________________
(111) 11706
(210) KS/M/ 2010/83
(220) 01/02/2010
(730) MARAZZI GROUP S.P.A. Viale Virgilio 30-41123 MODENA, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12362
(210) KS/M/ 2010/98
(220) 09/02/2010
(730) Bristol-Myers Squibb Company a Delaware corporation 430 East 29th Street, 14th Floor,
New York New York 10016, US
_____________________________________________________________________
(111) 12749
(210) KS/M/ 2010/128
(220) 16/02/2010
(730) Excellent Brands JMI Limited Oberneuhofstraβe 3, 6340 Baar, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12759
(210) KS/M/ 2010/180
(220) 12/03/2010
(730) Pernod Ricard Winemakers New Zealand Limited 4 Graham Street, Auckland Central,
Auckland 1010, NZ
_____________________________________________________________________
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(111) 12136
(210) KS/M/ 2010/230
(220) 23/03/2010
(730) YOPLAIT MARQUES 150 rue Gallieni, 92100 Boulogne-Billancourt, FR
_____________________________________________________________________
(111) 12334
(210) KS/M/ 2010/251
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12390
(210) KS/M/ 2010/252
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen , CH
_____________________________________________________________________
(111) 12758
(210) KS/M/ 2010/253
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12752
(210) KS/M/ 2010/255
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12497
(210) KS/M/ 2010/259
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen , CH
_____________________________________________________________________
(111) 12775
(210) KS/M/ 2010/260
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH
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_____________________________________________________________________
(111) 12380
(210) KS/M/ 2010/261
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12416
(210) KS/M/ 2010/262
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products B.V. Krijgsman 20, Amstelveen, 1186 DM, NL
_____________________________________________________________________
(111) 12510
(210) KS/M/ 2010/263
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products B.V. Krijgsman 20, Amstelveen, 1186 DM, NL
_____________________________________________________________________
(111) 12425
(210) KS/M/ 2010/264
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12456
(210) KS/M/ 2010/265
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12448
(210) KS/M/ 2010/266
(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH
_____________________________________________________________________
(111) 21868
(210) KS/M/ 2010/268
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(220) 31/03/2010
(730) BGP Products Operations GmbH Turmstrasse 24, 6312 Steinhausen, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12445
(210) KS/M/ 2010/318
(220) 14/04/2010
(730) APACER TECHNOLOGY INC. 1F., NO. 32, ZHONGCHENG RD., TUCHENG DIST.,
NEW TAIPEI CITY 23674, TW
_____________________________________________________________________
(111) 12088
(210) KS/M/ 2010/407
(220) 30/04/2010
(730) MORANDO S.P.A. Via Chieri 61, 10020 Andezeno (TO), IT
_____________________________________________________________________
(111) 12081
(210) KS/M/ 2010/408
(220) 30/04/2010
(730) MORANDO S.P.A. Via Chieri 61, 10020 Andezeno (TO), IT
_____________________________________________________________________
(111) 12501
(210) KS/M/ 2010/504
(220) 31/05/2010
(730) Advance Magazine Publishers Inc. One World Trade Center New York, NY 10007, US
_____________________________________________________________________
(111) 12502
(210) KS/M/ 2010/505
(220) 31/05/2010
(730) Advance Magazine Publishers Inc. One World Trade Center New York, NY 10007, US
_____________________________________________________________________
(111) 12503
(210) KS/M/ 2010/506
(220) 31/05/2010
(730) Advance Magazine Publishers Inc. One World Trade Center New York, NY 10007, US
_____________________________________________________________________
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(111) 12504
(210) KS/M/ 2010/507
(220) 31/05/2010
(730) Advance Magazine Publishers Inc. One World Trade Center New York, NY 10007, US
_____________________________________________________________________
(111) 12819
(210) KS/M/ 2010/593
(220) 18/06/2010
(730) Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 100 Summer Street, Suite 2300, Boston, Massachusetts
02110, US
_____________________________________________________________________
(111) 17277
(210) KS/M/ 2010/691
(220) 21/07/2010
(730) YILDIZ HOLDİNG ANONİM SIRKETI Kisikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak No:
6/1 Üsküdar - Istanbul, TR
_____________________________________________________________________
(111) 13124
(210) KS/M/ 2010/1012
(220) 05/11/2010
(730) Bristol-Myers Squibb Company a Delaware Corporation 430 East 29th Street, 14th Floor,
New York New York 10016, US
_____________________________________________________________________
(111) 14443
(210) KS/M/ 2011/1091
(220) 18/10/2011
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH
_____________________________________________________________________
(111) 14252
(210) KS/M/ 2011/1258
(220) 13/12/2011
(730) JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY 2875 High Meadow Circle,
Auburn Hills, MI 48326-2773, US
_____________________________________________________________________
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(111) 14252
(210) KS/M/ 2011/1258
(220) 13/12/2011
(730) JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY 49200 Halyard Drive, Plymouth,
MI 48170 , US
_____________________________________________________________________
(111) 14252
(210) KS/M/ 2011/1258
(220) 13/12/2011
(730) JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY 5757 N. Green Bay Avenue,
Milwaukee, WI 53209, US
_____________________________________________________________________
(111) 14256
(210) KS/M/ 2011/1260
(220) 14/12/2011
(730) JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY 5757 N. Green Bay Avenue,
Milwaukee, WI 53209, US
_____________________________________________________________________
(111) 14256
(210) KS/M/ 2011/1260
(220) 14/12/2011
(730) JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY 2875 High Meadow Circle,
Auburn Hills, MI 48326-2773, US
_____________________________________________________________________
(111) 14256
(210) KS/M/ 2011/1260
(220) 14/12/2011
(730) JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY 49200 halyard Drive, Plymouth,
MI 48170 , US
_____________________________________________________________________
(111) 14263
(210) KS/M/ 2011/1261
(220) 14/12/2011
(730) JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY 49200 Halyard Drive, Plymouth,
MI 48170, US
_____________________________________________________________________
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(111) 14263
(210) KS/M/ 2011/1261
(220) 14/12/2011
(730) JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY 5757 N. Green Bay Avenue,
Milwaukee, WI 53209, US
_____________________________________________________________________
(111) 14263
(210) KS/M/ 2011/1261
(220) 14/12/2011
(730) JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY 2875 High Meadow Circle,
Auburn Hills, MI 48326-2773, US
_____________________________________________________________________
(111) 14433
(210) KS/M/ 2012/195
(220) 01/03/2012
(730) Wienerberger AG Wienerberplatz 1, 1100 Wien , AT
_____________________________________________________________________
(111) 14724
(210) KS/M/ 2012/412
(220) 19/04/2012
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH
_____________________________________________________________________
(111) 15421
(210) KS/M/ 2012/1013
(220) 04/10/2012
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH
_____________________________________________________________________
(111) 14239
(210) KS/M/ 2012/1231
(220) 30/11/2012
(730) La Senza Corporation 900-1959 Upper Water Street, Halifax, Nova Scotia B3J 3N2, CA
_____________________________________________________________________
(111) 14875
(210) KS/M/ 2012/1309
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(220) 14/12/2012
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH
_____________________________________________________________________
(111) 14874
(210) KS/M/ 2012/1312
(220) 17/12/2012
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH
_____________________________________________________________________
(111) 16740
(210) KS/M/ 2013/97
(220) 28/01/2013
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH
_____________________________________________________________________
(111) 16742
(210) KS/M/ 2013/98
(220) 28/01/2013
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH
_____________________________________________________________________
(111) 17594
(210) KS/M/ 2013/119
(220) 01/02/2013
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH
_____________________________________________________________________
(111) 17595
(210) KS/M/ 2013/120
(220) 01/02/2013
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH
_____________________________________________________________________
(111) 15518
(210) KS/M/ 2013/531
(220) 10/06/2013
(730) Dunlop International Limited Thorncroft Manor, Thorncroft Drive, Dorking Road,
Leatherhead, KT22 8JB, UK
_____________________________________________________________________
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(111) 15518
(210) KS/M/ 2013/531
(220) 10/06/2013
(730) Dunlop International Limited 3 Newman Lane Industrial Estate, Alton, Hampshire, GU34
2QR, UK
_____________________________________________________________________
(111) 18611
(210) KS/M/ 2013/1063
(220) 08/11/2013
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug , CH
_____________________________________________________________________
(111) 18569
(210) KS/M/ 2013/1065
(220) 08/11/2013
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug , CH
_____________________________________________________________________
(111) 17839
(210) KS/M/ 2013/1106
(220) 19/11/2013
(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, DE
_____________________________________________________________________
(111) 17989
(210) KS/M/ 2013/1111
(220) 19/11/2013
(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, DE
_____________________________________________________________________
(111) 17910
(210) KS/M/ 2014/8
(220) 09/01/2014
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH
_____________________________________________________________________
(111) 19044
(210) KS/M/ 2014/819
(220) 27/08/2014
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(730) HC International S.A. Hertensteinstrasse 34 CH-6353 Weggis, CH
_____________________________________________________________________
(111) 19046
(210) KS/M/ 2014/820
(220) 27/08/2014
(730) HC International S.A. Hertensteinstrasse 34 CH-6353 Weggis, CH
_____________________________________________________________________
(111) 19052
(210) KS/M/ 2014/821
(220) 28/08/2014
(730) HC International S.A. Hertensteinstrasse 34 CH-6353 Weggis, CH
_____________________________________________________________________
(111) 20159
(210) KS/M/ 2015/192
(220) 11/03/2015
(730) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175, Greenwich Street New York
10007, US
_____________________________________________________________________
(111) 21643
(210) KS/M/ 2015/193
(220) 11/03/2015
(730) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175, Greenwich Street New York
10007, US
_____________________________________________________________________
(111) 19958
(210) KS/M/ 2015/525
(220) 19/06/2015
(730) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175, Greenwich Street New York
10007, US
_____________________________________________________________________
(111) 19796
(210) KS/M/ 2015/538
(220) 23/06/2015
(730) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175, Greenwich Street New York
10007, US
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_____________________________________________________________________
(111) 19807
(210) KS/M/ 2015/666
(220) 15/07/2015
(730) Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8552, JP
_____________________________________________________________________
(111) 19342
(210) KS/M/ 2015/926
(220) 28/09/2015
(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, DE
_____________________________________________________________________
(111)
(210) KS/M/ 2015/1253
(220) 02/12/2015
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH
_____________________________________________________________________
(111) 20638
(210) KS/M/ 2016/386
(220) 14/03/2016
(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, DE
_____________________________________________________________________
(111) 21572
(210) KS/M/ 2016/1183
(220) 15/09/2016
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH
_____________________________________________________________________
(111) 21428
(210) KS/M/ 2016/1452
(220) 16/11/2016
(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, DE
_____________________________________________________________________
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(111) 21764
(210) KS/M/ 2016/1487
(220) 01/12/2016
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH
_____________________________________________________________________
(111) 6207
(210) KS/M/ 2016/1592
(220) 18/11/2008
(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, DE
_____________________________________________________________________
(111) 22473
(210) KS/M/ 2017/42
(220) 20/01/2017
(730) Amazon Europe Core S.à r.l. 38 avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 22518
(210) KS/M/ 2017/257
(220) 03/03/2017
(730) ABC DETERJAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Rüzgarlıbahçe Mahallesi,
Kavak Sokak, Smart Plaza, Apt No:31/1/8, Beykoz, İstanbul, TR
_____________________________________________________________________
(111) 22639
(210) KS/M/ 2017/353
(220) 24/03/2017
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH
_____________________________________________________________________
(111) 1199
(210) KS/M/ 2017/356
(220) 31/10/2008
(730) United Parcel Service of America, Inc. a Delaware Corporation 55 Glenlake Parkway, NE
Atlanta, Georgia 30328, US
_____________________________________________________________________
(111) 5721
(210) KS/M/ 2017/464
(220) 13/04/2017
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(730) SpePharm IP, B.V. Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 6210
(210) KS/M/ 2017/1236
(220) 09/10/2017
(730) dm-drogerie market GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, DE
_____________________________________________________________________
(111) 23936
(210) KS/M/ 2017/1397
(220) 13/11/2017
(730) LACOSTE 31-37 boulevard de Montmorency 75016 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 23838
(210) KS/M/ 2017/1514
(220) 18/12/2017
(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, DE
_____________________________________________________________________
(111) 7331
(210) KS/M/ 2018/43
(220) 17/01/2018
(730) Jefferies Bache Holdings, LLC 520 Madison Avenue, New York, 10022 New York, US
_____________________________________________________________________
(111) 24997
(210) KS/M/ 2018/1027
(220) 27/07/2018
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, Zug 6300, CH
_____________________________________________________________________
(111) 25167
(210) KS/M/ 2018/1125
(220) 17/08/2018
(730) Ingersoll-Rand Company, (New Jersey Corporation) 800-E Beaty Street, Davidson, NC
28036 , US
_____________________________________________________________________

918

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(111) 25853
(210) KS/M/ 2018/1337
(220) 15/10/2018
(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, DE
_____________________________________________________________________
(111) 25852
(210) KS/M/ 2018/1338
(220) 15/10/2018
(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, DE
_____________________________________________________________________
(111) 25573
(210) KS/M/ 2018/1500
(220) 13/11/2018
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH
_____________________________________________________________________
(111) 25795
(210) KS/M/ 2018/1610
(220) 04/12/2018
(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, DE
_____________________________________________________________________
(111) 6319
(210) KS/R/ 2008/523
(220) 08/05/2008
(730) PIONEER CORPORATION 28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku, TOKYO, JP
_____________________________________________________________________
(111) 6319
(210) KS/R/ 2008/523
(220) 08/05/2008
(730) PIONEER CORPORATION 1-1, Shin-ogura, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, JP
_____________________________________________________________________
(111) 237
(210) KS/R/ 2008/991
(220) 18/06/2008
(730) Advance Magazine Publishers Inc. One World Trade Center New York, NY 10007, US
_____________________________________________________________________
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(111) 5686
(210) KS/R/ 2008/1028
(220) 24/06/2008
(730) Time Inc. 1716 Locust Street Des Moines, 50309 Iowa, US
_____________________________________________________________________
(111) 5687
(210) KS/R/ 2008/1029
(220) 24/06/2008
(730) Time Inc. 1716 Locust Street Des Moines, 50309 Iowa, US
_____________________________________________________________________
(111) 3125
(210) KS/R/ 2008/1030
(220) 24/06/2008
(730) Time Inc. 1716 Locust Street Des Moines, 50309 Iowa, US
_____________________________________________________________________
(111) 3210
(210) KS/R/ 2008/1151
(220) 14/07/2008
(730) HP Hewlett Packard Group LLC 10300 Energy Drive, Spring, Texas 77389, US, US
_____________________________________________________________________
(111) 286
(210) KS/R/ 2008/1223
(220) 24/07/2008
(730) Home Box Office, Inc. 30 Hudson Yards, New York, New York 10001, US
_____________________________________________________________________
(111) 215
(210) KS/R/ 2008/1225
(220) 24/07/2008
(730) Home Box Office, Inc. 30 Hudson Yards, New York, New York 10001, US
_____________________________________________________________________
(111) 3272
(210) KS/R/ 2008/1380
(220) 19/08/2008
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(730) Eastman Chemical Finance B.V. Watermanweg 70, 3067 GG Rotterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 1926
(210) KS/R/ 2008/1582
(220) 28/08/2008
(730) TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK CORPORATION) 2-5-1, Nihonbashi, Chuo-ku,
Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 1927
(210) KS/R/ 2008/1583
(220) 28/08/2008
(730) TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK CORPORATION) 2-5-1, Nihonbashi, Chuo-ku,
Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 3424
(210) KS/R/ 2008/1857
(220) 09/09/2008
(730) Advanced Micro Devices, Inc. 2485 Augustine Drive Santa Clara, CA 95054, US
_____________________________________________________________________
(111) 3971
(210) KS/R/ 2008/2564
(220) 25/09/2008
(730) Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE
_____________________________________________________________________
(111) 1002
(210) KS/R/ 2008/2726
(220) 29/09/2008
(730) Cardiome International AG Rue des Alpes 21, 1301 Geneva, CH
_____________________________________________________________________
(111) 848
(210) KS/R/ 2008/2730
(220) 29/09/2008
(730) Santen Pharmaceutical Co. Ltd. 4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8552, JP
_____________________________________________________________________
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(111) 924
(210) KS/R/ 2008/2773
(220) 29/09/2008
(730) Santen Pharmaceutical Co. Ltd. 4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8552, JP
_____________________________________________________________________
(111) 1009
(210) KS/R/ 2008/2774
(220) 29/09/2008
(730) Santen Pharmaceutical Co. Ltd. 4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8552, JP
_____________________________________________________________________
(111) 1008
(210) KS/R/ 2008/2775
(220) 29/09/2008
(730) Santen Pharmaceutical Co. Ltd. 4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8552, JP
_____________________________________________________________________
(111) 2006
(210) KS/R/ 2008/2836
(220) 01/10/2008
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH
_____________________________________________________________________
(111) 5726
(210) KS/R/ 2008/2927
(220) 02/10/2008
(730) DURMUS YASAR VE OGULLARI BOYA, VERNIK VE RECINE FABRIKALARI
ANONIM SIRKETI Şehit Fethibey Caddesi No: 120 Pasaport, İzmir, TR
_____________________________________________________________________
(111) 4498
(210) KS/R/ 2008/3537
(220) 15/10/2008
(730) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center, 175 Greenwich Street New York
10007 , US
_____________________________________________________________________
(111) 4499
(210) KS/R/ 2008/3538
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(220) 15/10/2008
(730) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center, 175 Greenwich Street New York
10007 , US
_____________________________________________________________________
(111) 4500
(210) KS/R/ 2008/3539
(220) 15/10/2008
(730) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center, 175 Greenwich Street New York
10007, US
_____________________________________________________________________
(111) 4502
(210) KS/R/ 2008/3541
(220) 15/10/2008
(730) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center, 175 Greenwich Street New York
10007 , US
_____________________________________________________________________
(111) 4505
(210) KS/R/ 2008/3545
(220) 15/10/2008
(730) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center, 175 Greenwich Street New York
10007, US
_____________________________________________________________________
(111) 4409
(210) KS/R/ 2008/3564
(220) 15/10/2008
(730) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center, 175 Greenwich Street New York
10007, US
_____________________________________________________________________
(111) 4410
(210) KS/R/ 2008/3565
(220) 15/10/2008
(730) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center, 175 Greenwich Street New York
10007, US
_____________________________________________________________________
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(111) 4512
(210) KS/R/ 2008/3572
(220) 15/10/2008
(730) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center, 175 Greenwich Street New York
10007, US
_____________________________________________________________________
(111) 4513
(210) KS/R/ 2008/3573
(220) 15/10/2008
(730) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center, 175 Greenwich Street New York
10007, US
_____________________________________________________________________
(111) 4536
(210) KS/R/ 2008/3597
(220) 15/10/2008
(730) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center, 175 Greenwich Street New York
10007 , US
_____________________________________________________________________
(111) 4537
(210) KS/R/ 2008/3598
(220) 15/10/2008
(730) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center, 175 Greenwich Street New York
10007 , US
_____________________________________________________________________
(111) 4538
(210) KS/R/ 2008/3599
(220) 15/10/2008
(730) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center, 175 Greenwich Street New York
10007, US
_____________________________________________________________________
(111) 4539
(210) KS/R/ 2008/3600
(220) 15/10/2008
(730) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center, 175 Greenwich Street New York
10007, US
_____________________________________________________________________
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(111) 4606
(210) KS/R/ 2008/3601
(220) 15/10/2008
(730) Diageo North America, Inc. Three World Trade Center 175, Greenwich Street New York
10007 , US
_____________________________________________________________________
(111) 4593
(210) KS/R/ 2008/3742
(220) 15/10/2008
(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US
_____________________________________________________________________
(111) 4594
(210) KS/R/ 2008/3743
(220) 15/10/2008
(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US
_____________________________________________________________________
(111) 4597
(210) KS/R/ 2008/3756
(220) 15/10/2008
(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 7100 Corporate Drive, PIano, TX
75024, US
_____________________________________________________________________
(111) 4748
(210) KS/R/ 2008/3808
(220) 15/10/2008
(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US
_____________________________________________________________________
(111) 4760
(210) KS/R/ 2008/3817
(220) 15/10/2008
(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US
_____________________________________________________________________
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(111) 798
(210) KS/R/ 2008/3827
(220) 15/10/2008
(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US
_____________________________________________________________________
(111) 803
(210) KS/R/ 2008/3832
(220) 15/10/2008
(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US
_____________________________________________________________________
(111) 5758
(210) KS/R/ 2008/3935
(220) 15/10/2008
(730) Conopco, Inc. 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, US
_____________________________________________________________________
(111) 499
(210) KS/R/ 2008/4122
(220) 16/10/2008
(730) Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, 95014 California, US
_____________________________________________________________________
(111) 4937
(210) KS/R/ 2008/4328
(220) 16/10/2008
(730) Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, 95014 California, US
_____________________________________________________________________
(111) 2210
(210) KS/R/ 2008/4330
(220) 16/10/2008
(730) Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, 95014 California, US
_____________________________________________________________________
(111) 2241
(210) KS/R/ 2008/4333
(220) 16/10/2008
(730) Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, 95014 California, US
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_____________________________________________________________________
(111) 2242
(210) KS/R/ 2008/4334
(220) 16/10/2008
(730) Apple Inc. One Apple Park Way, Cupertino, 95014 California, US
_____________________________________________________________________
(111) 4840
(210) KS/R/ 2008/4444
(220) 16/10/2008
(730) Glaxo Group Limited 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB
_____________________________________________________________________
(111) 3019
(210) KS/R/ 2008/4653
(220) 16/10/2008
(730) Pfizer Health AB Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, SE
_____________________________________________________________________
(111) 6702
(210) KS/R/ 2008/5100
(220) 16/10/2008
(730) Becle, S.A. de C.V. Guillermo Gonzalez Camarena, #800, 4th Piso, Colonia, Santa Fe,
Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, C.P. 01210, MX
_____________________________________________________________________
(111) 1136
(210) KS/R/ 2008/5930
(220) 31/10/2008
(730) Bristol-Myers Squibb Company 430 East 29th Street, 14th Floor, New York New York
10016, US
_____________________________________________________________________
(111) 3036
(210) KS/R/ 2008/5995
(220) 05/11/2008
(730) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d.b.a. HITACHI Ltd.). 6-6
Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
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(111) 5471
(210) KS/R/ 2008/6048
(220) 07/11/2008
(730) BACH FLOWER REMEDIES LTD NELSONS HOUSE 83 PARKSIDE WIMBLEDON
SW19 5LP, GB
_____________________________________________________________________
(111) 5472
(210) KS/R/ 2008/6049
(220) 07/11/2008
(730) BACH FLOWER REMEDIES LTD NELSONS HOUSE 82 PARKSIDE WIMBLEDON
SW19 5LP, GB
_____________________________________________________________________
(111) 3069
(210) KS/R/ 2008/6098
(220) 14/11/2008
(730) YANMAR CO., LTD. 1-32 CHAYAMACHI, KITA-KU, OSAKA , JP
_____________________________________________________________________
(111) 1338
(210) KS/R/ 2008/6186
(220) 17/11/2008
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH
_____________________________________________________________________
(111) 3163
(210) KS/R/ 2008/6430
(220) 17/11/2008
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH
_____________________________________________________________________
(111) 3160
(210) KS/R/ 2008/6437
(220) 17/11/2008
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH
_____________________________________________________________________
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(111) 3344
(210) KS/R/ 2008/6506
(220) 17/11/2008
(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4, 6300 Zug, CH
_____________________________________________________________________
(111) 3347
(210) KS/R/ 2008/6700
(220) 17/11/2008
(730) WABCO IP Holdings LLC 1220 Pacific Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US
_____________________________________________________________________
(111) 1368
(210) KS/R/ 2008/6781
(220) 18/11/2008
(730) A.W. Chesterton Company 860 Salem Street, Groveland, Massachusetts 01834, US
_____________________________________________________________________
(111) 6206
(210) KS/R/ 2008/6937
(220) 18/11/2008
(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, DE
_____________________________________________________________________
(111) 6186
(210) KS/R/ 2008/6939
(220) 18/11/2008
(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, DE
_____________________________________________________________________
(111) 6209
(210) KS/R/ 2008/6942
(220) 18/11/2008
(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, DE
_____________________________________________________________________
(111) 7459
(210) KS/R/ 2008/6944
(220) 18/11/2008
(730) dm-drogerie markt GmbH+Co. KG Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, DE
_____________________________________________________________________
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(111) 6211
(210) KS/R/ 2008/6945
(220) 18/11/2008
(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, DE
_____________________________________________________________________
(111) 6212
(210) KS/R/ 2008/6947
(220) 18/11/2008
(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, DE
_____________________________________________________________________
(111) 6213
(210) KS/R/ 2008/6948
(220) 18/11/2008
(730) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG Am dm-Platz 1 76227 Karlsruhe, DE
_____________________________________________________________________
(111) 3553
(210) KS/R/ 2008/7146
(220) 18/11/2008
(730) Ingersoll-Rand Company (New Jersey Corporation) 800-E Beaty Street, Davidson, NC
28036, US
_____________________________________________________________________
(111) 1448
(210) KS/R/ 2008/7222
(220) 18/11/2008
(730) JanSport Apparel Corp. 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, US
_____________________________________________________________________
(111) 1597
(210) KS/R/ 2008/7428
(220) 18/11/2008
(730) Jackson/Charvel Manufacturing, Inc. (Delaware corporation) 17600 N. Perimeter Way,
Suite 100, Scottsdale, Arizona 85255, US
_____________________________________________________________________
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(111) 3771
(210) KS/R/ 2008/7519
(220) 18/11/2008
(730) Ingersoll-Rand Company, a New Jersey Corporation 800-D Beaty Street, Davidson, North
Carolina 28036, US
_____________________________________________________________________
(111) 1400
(210) KS/R/ 2008/7526
(220) 18/11/2008
(730) Suzuki Motor Corporation (Suzuki Kabushiki Kaisha) 300 Takatsuka-cho, Minami-ku,
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP
_____________________________________________________________________
(111) 1503
(210) KS/R/ 2008/7529
(220) 18/11/2008
(730) Suzuki Motor Corporation (Suzuki Kabushiki Kaisha) 300 Takatsuka-cho, Minami-ku,
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP
_____________________________________________________________________
(111) 1505
(210) KS/R/ 2008/7531
(220) 18/11/2008
(730) Suzuki Motor Corporation (Suzuki Kabushiki Kaisha) 300 Takatsuka-cho, Minami-ku,
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP
_____________________________________________________________________
(111) 5962
(210) KS/R/ 2008/7551
(220) 18/11/2008
(730) INGERSOLL-RAND COMPANY (New Jersey Corporation) 800-E Beaty Street,
Davidson, NC 28036, US
_____________________________________________________________________
(111) 1648
(210) KS/R/ 2008/7557
(220) 18/11/2008
(730) Ingersoll-Rand Company (New Jersey corporation) 800-E Beaty Street, Davidson, NC
28036, US
_____________________________________________________________________
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(111) 1535
(210) KS/R/ 2008/7558
(220) 18/11/2008
(730) Ingersoll-Rand Company (New Jersey corporation) 800-D Beaty Street, Davidson, North
Carolina 28036, US
_____________________________________________________________________
(111) 3710
(210) KS/R/ 2008/7568
(220) 18/11/2008
(730) Ingersoll-Rand Company, a New Jersey Corporation 800-D Beaty Street, Davidson, North
Carolina 28036, US
_____________________________________________________________________
(111) 6405
(210) KS/R/ 2008/7651
(220) 19/11/2008
(730) Cardinal Health Switzerland 515 GmbH Lindenstrasse 10, 6340 Baar, CH
_____________________________________________________________________
(111) 8193
(210) KS/M/ 2008/129
(220) 18/02/2008
(730) Bacardi Martini Patrón International GmbH Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen , CH
_____________________________________________________________________

(111) 8195
(210) KS/M/ 2008/131
(220) 18/02/2008
(730) Bacardi Martini Patrón International GmbH Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen, CH
_____________________________________________________________________

(111) 23483
(210) KS/M/ 2008/3490
(220) 21/08/2012
(730) Timex Group USA, Inc. Middlebury, State of Connecticut , US
_____________________________________________________________________

932

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(111) 16393
(210) KS/M/ 2008/3621
(220) 13/08/2012
(730) NICE FOOTWEAR S.R.L. L. Zamenhof, 200, 36100 Vicenza, IT
_____________________________________________________________________

(111) 10449
(210) KS/M/ 2008/7166
(220) 17/11/2008
(730) ASMETAL OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞIRKETİ Demirtaş
Dumlupinar OSB Mahallesi, 1. Alaşar Caddesi, No: 1/2, Osmangazi, Bursa, TR
_____________________________________________________________________

(111) 10770
(210) KS/M/ 2009/8274
(220) 29/01/2009
(730) Yildiz Holding Anonim Şirketi Kasikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak, No: 6/1
Üsküdar Istanbul, TR
_____________________________________________________________________

(111) 10739
(210) KS/M/ 2009/8458
(220) 25/02/2009
(730) ÜLKER BISKUVI SANAYI ANONIM ŞIRKETI Kisikli Mahallesi, Ferah Caddesi
No:.1, Üsküdar, Büyük Çamlica, Istanbul, TR
_____________________________________________________________________

(111) 17134
(210) KS/M/ 2009/8843
(220) 02/06/2009
(730) MEDEX, živilska industrija, d.o.o. Linhartova 49/a, SI-1000 Ljubljana, SI
_____________________________________________________________________

(111) 11678
(210) KS/M/ 2009/9140
(220) 20/08/2009
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(730) Temsa Ulaşim Araçlari Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Sarihamzali Mahallesi,
Turhan Cernal Beriker Bulvari, No: 563/A TR-01110 Seyhan, Adana, TR
_____________________________________________________________________

(111) 12199
(210) KS/M/ 2009/9480
(220) 06/11/2009
(730) BEYAZ KAĞIT VE HİJYENİK ÜRÜNLER TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Acidereosb Mahallesi Anavarza Cadde No: 3 Sariçam
Adana, TR
_____________________________________________________________________

(111) 12134
(210) KS/M/ 2010/80
(220) 01/02/2010
(730) MARAZZI GROUP S.r.l. Viale Regina Pacis 39-41049 SASSUOLO (MO), IT
_____________________________________________________________________

(111) 11703
(210) KS/M/ 2010/82
(220) 01/02/2010
(730) MARAZZI GROUP S.r.l. Viale Regina Pacis 39-41049 SASSUOLO (MO), IT
_____________________________________________________________________

(111) 11706
(210) KS/M/ 2010/83
(220) 01/02/2010
(730) MARAZZI GROUP S.r.l. Viale Regina Pacis 39-41049 SASSUOLO (MO) , IT
_____________________________________________________________________

(111) 12447
(210) KS/M/ 2010/120
(220) 12/02/2010
(730) MARCHESI FRESCOBALDI Società Agricola S.r.l. Via Santo Spirito, 11, I-50125
Firenze, IT
_____________________________________________________________________
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(111) 12136
(210) KS/M/ 2010/230
(220) 23/03/2010
(730) YOPLAIT MARQUES 170 bis boulevard du Montparnasse, 75014 Paris, FR
_____________________________________________________________________

(111) 12416
(210) KS/M/ 2010/262
(220) 31/03/2010
(730) Mylan Healthcare BV Krijgsman 20, Amstelveen, 1186 DM, NL
_____________________________________________________________________

(111) 12510
(210) KS/M/ 2010/263
(220) 31/03/2010
(730) Mylan Healthcare BV Krijgsman 20, Amstelveen, 1186 DM, NL
_____________________________________________________________________

(111) 26060
(210) KS/M/ 2011/299
(220) 25/03/2011
(730) MARLES SH.P.K. Fushiber 40000 Mitrovicë, KS
_____________________________________________________________________

(111) 13622
(210) KS/M/ 2011/542
(220) 20/05/2011
(730) TONDACH GLEINSTÄTTEN GmbH Graschach 38 A 8443 Gleinstätten, AT
_____________________________________________________________________

(111) 14655
(210) KS/M/ 2012/891
(220) 30/08/2012
(730) Lallemand Wieninger GmbH Alte Poststraße 81, 94036 Passau, DE
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_____________________________________________________________________

(111) 20133
(210) KS/M/ 2015/242
(220) 23/03/2015
(730) ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. Planinska 15, 10000 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________

(111) 22106
(210) KS/M/ 2016/180
(220) 27/01/2016
(730) Benninghoven GmbH & Co. KG Benninghovenstraße 1 54516 Wittlich, DE
_____________________________________________________________________

(111)
(210) KS/M/ 2016/546
(220) 15/04/2016
(730) Atlantik Štark d.o.o. Beograd Bulevar Peke Dapčevića 29 11000 Beograd, RS
_____________________________________________________________________

(111) 21046
(210) KS/M/ 2016/547
(220) 15/04/2016
(730) Atlantik Štark d.o.o. Beograd Bulevar Peke Dapčevića 29 11000 Beograd, RS
_____________________________________________________________________

(111) 21048
(210) KS/M/ 2016/548
(220) 15/04/2016
(730) Atlantic Štark d.o.o. Beograd Bulevar Peke Dapčevića 29 11000 Beograd, RS
_____________________________________________________________________
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(111) 21050
(210) KS/M/ 2016/549
(220) 15/04/2016
(730) Atlantic Štark d.o.o. Beograd Bulevar Peke Dapčevića 29 11000 Beograd, RS
_____________________________________________________________________

(111) 21040
(210) KS/M/ 2016/550
(220) 15/04/2016
(730) Atlantic Štark d.o.o. Beograd Bulevar Peke Dapčevića 29 11000 Beograd, RS
_____________________________________________________________________

(111) 20741
(210) KS/M/ 2016/551
(220) 15/04/2016
(730) Atlantic Štark d.o.o. Beograd Bulevar Peke Dapčevića 29 11000 Beograd, RS
_____________________________________________________________________

(111) 20940
(210) KS/M/ 2016/552
(220) 15/04/2016
(730) Atlantic Štark d.o.o. Beograd Bulevar Peke Dapčevića 29 11000 Beograd, RS
_____________________________________________________________________

(111) 22164
(210) KS/M/ 2016/553
(220) 15/04/2016
(730) Atlantic Štark d.o.o. Beograd Bulevar Peke Dapčevića 29 11000 Beograd, RS
_____________________________________________________________________

(111) 20740
(210) KS/M/ 2016/554
(220) 15/04/2016
(730) Atlantic Štark d.o.o. Beograd Bulevar Peke Dapčevića 29 11000 Beograd, RS
_____________________________________________________________________
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(111) 22546
(210) KS/M/ 2017/272
(220) 06/03/2017
(730) FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd. Clarendon House, 2 Church Street, HM11
Hamilton, BM
_____________________________________________________________________

(111) 24751
(210) KS/M/ 2017/651
(220) 19/05/2017
(730) TONDACH GLEINSTÄTTEN GmbH Graschach 38, 8443 Gleinstätten, AG
_____________________________________________________________________

(111) 23952
(210) KS/M/ 2017/1390
(220) 10/11/2017
(730) EA TOBACCO SHPK Rruga Ismail Qemali Tiranë shk2, Ap 2, Hyrja 2, Tiranë, AL
_____________________________________________________________________

(111) 24804
(210) KS/M/ 2018/864
(220) 03/07/2018
(730) Lesaffre Adriatic d.o.o. Prudnička 98, 10291 Prigorje Brdovečko, HR
_____________________________________________________________________

(111) 25309
(210) KS/M/ 2018/1368
(220) 19/10/2018
(730) Lesaffre Adriatic d.o.o. Prudnička 98, 10291 Prigorje Brdovečko, HR
_____________________________________________________________________

(111)
(210) KS/M/ 2019/581
(220) 07/05/2019
(730) Swixx Biopharma Ltd. Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar, CH
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_____________________________________________________________________

(111)
(210) KS/M/ 2019/863
(220) 04/07/2019
(730) KIOXIA Corporation 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________

(111)
(210) KS/M/ 2019/956
(220) 16/07/2019
(730) Atlantic Štark d.o.o. Beograd Bulevar Peke Dapčevića 29 11000 Beograd, RS
_____________________________________________________________________

(111)
(210) KS/M/ 2019/1235
(220) 26/09/2019
(730) ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. Planinska 15, 10000 Zagreb
, HR
_____________________________________________________________________

(111)
(210) KS/M/ 2019/1236
(220) 26/09/2019
(730) ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. Planinska 15, 10000 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________

(111) 2516
(210) KS/R/ 2008/208
(220) 05/03/2008
(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put b.b. 26300
Vršac, RS
_____________________________________________________________________
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(111) 2519
(210) KS/R/ 2008/211
(220) 05/03/2008
(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put b.b. 26300
Vršac, RS
_____________________________________________________________________

(111) 2521
(210) KS/R/ 2008/213
(220) 05/03/2008
(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 26300
Vršac, RS
_____________________________________________________________________

(111) 2524
(210) KS/R/ 2008/216
(220) 05/03/2008
(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb 26300
Vršac, RS
_____________________________________________________________________

(111) 2764
(210) KS/R/ 2008/746
(220) 30/05/2008
(730) Kyowa Kirin Co., Ltd. 1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________

(111) 2773
(210) KS/R/ 2008/755
(220) 30/05/2008
(730) Kyowa Kirin Co., Ltd. 1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________

(111) 2887
(210) KS/R/ 2008/762
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(220) 30/05/2008
(730) Kyowa Kirin Co., Ltd. 1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________

(111) 5686
(210) KS/R/ 2008/1028
(220) 24/06/2008
(730) TI Gotham Inc. 1716 Locust Street Des Moines, 50309 Iowa, US
_____________________________________________________________________

(111) 5687
(210) KS/R/ 2008/1029
(220) 24/06/2008
(730) TI Gotham Inc. 1716 Locust Street Des Moines, 50309 Iowa, US
_____________________________________________________________________

(111) 3125
(210) KS/R/ 2008/1030
(220) 24/06/2008
(730) TI Gotham Inc. 1716 Locust Street Des Moines, 50309 Iowa, US
_____________________________________________________________________

(111) 5635
(210) KS/R/ 2008/1040
(220) 24/06/2008
(730) Warner Media, LLC One Time Warner Center, NY 10019, US
_____________________________________________________________________

(111) 541
(210) KS/R/ 2008/2225
(220) 19/09/2008
(730) ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. Planinska 15, 10000 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
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(111) 540
(210) KS/R/ 2008/2226
(220) 19/09/2008
(730) ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. Planinska 15, 10000 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________

(111) 537
(210) KS/R/ 2008/2229
(220) 19/09/2008
(730) ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. Planinska 15, 10000 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________

(111) 1898
(210) KS/R/ 2008/2234
(220) 19/09/2008
(730) ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. Planinska 15, 10000 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________

(111) 566
(210) KS/R/ 2008/2524
(220) 24/09/2008
(730) BEAM SUNTORY UK LIMITED 2 LONGWALK ROAD STOCKLEY PARK
UXBRIDGE MIDDLESEX ENGLAND UB 11 1BA, GB
_____________________________________________________________________

(111) 567
(210) KS/R/ 2008/2525
(220) 24/09/2008
(730) BEAM SUNTORY UK LIMITED 2 LONGWALK ROAD STOCKLEY PARK
UXBRIDGE MIDDLESEX ENGLAND UB11 1BA, GB
_____________________________________________________________________

(111) 4608
(210) KS/R/ 2008/3604
(220) 15/10/2008
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(730) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO trading also as Kobe Steel, Ltd. 2-4,
Wakinohama-Kaigandori, 2-chome Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, 651-8585, JP
_____________________________________________________________________

(111) 4637
(210) KS/R/ 2008/3670
(220) 15/10/2008
(730) Timex Group USA, Inc. Middlebury, State of Connecticut, US
_____________________________________________________________________

(111) 2420
(210) KS/R/ 2008/4728
(220) 16/10/2008
(730) LACOSTE 31-37 boulevard de Montmorency 75016 Paris, FR
_____________________________________________________________________

(111) 2421
(210) KS/R/ 2008/4729
(220) 16/10/2008
(730) LACOSTE 31-37 boulevard de Montmorency 75016 Paris, FR
_____________________________________________________________________

(111) 2422
(210) KS/R/ 2008/4735
(220) 16/10/2008
(730) LACOSTE 31-37 boulevarde de Montmorency 75016 Paris, FR
_____________________________________________________________________

(111) 797
(210) KS/R/ 2008/4894
(220) 16/10/2008
(730) HYUNDAI IBT CO., LTD. 106, Apogongdan-gil, Apo-eup, Gimcheon-si,
Gyeongsangbuk-do, KR
_____________________________________________________________________
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(111) 797
(210) KS/R/ 2008/4894
(220) 16/10/2008
(730) HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD. 106, Apogongdan-gil, Apo-eup, Gimcheon-si,
Gyeongsangbuk-do, KR
_____________________________________________________________________

(111) 6702
(210) KS/R/ 2008/5100
(220) 16/10/2008
(730) BECLE S.A.B. DE C.V. Guillermo Gonzalez Camarena, #800, 4th Piso, Colonia,
Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, C.P. 01210, MX
_____________________________________________________________________

(111) 2841
(210) KS/R/ 2008/5740
(220) 31/10/2008
(730) DOW SILICONES CORPORATION 2200 West Salzburg Road Midland MI 486860994, US
_____________________________________________________________________

(111) 996
(210) KS/R/ 2008/5743
(220) 31/10/2008
(730) DOW SILICONES CORPORATION 2200 West Salzburg Road, Midland, Michigan
48686-0994, US
_____________________________________________________________________

(111) 1286
(210) KS/R/ 2008/6953
(220) 18/11/2008
(730) Dynabook Inc. 6-15, Toyosu 5-Chome, Koto-ku Tokyo 135-8505, JP
_____________________________________________________________________

(111) 1425
(210) KS/R/ 2008/7159
(220) 18/11/2008
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(730) DENSO TEN Limited 2-28, Gosho-dori 1-chome, Hyogo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken,
JP
_____________________________________________________________________

(111) 1615
(210) KS/R/ 2008/7429
(220) 18/11/2008
(730) American Outdoor Brands Sales Company 1800 North Route Z, Columbia, Missouri
65202, US
_____________________________________________________________________

(111) 1616
(210) KS/R/ 2008/7436
(220) 18/11/2008
(730) American Outdoor Brands Sales Company 1800 North Route Z, Columbia, Missouri
65202, US
_____________________________________________________________________
(111) 8034
(210) KS/M/ 2008/264
(220) 02/04/2008
(730) TABACALERA SL C/Comandante Azcárraga, 5, 28016, Madrid, ES
_____________________________________________________________________
(111) 15028
(210) KS/M/ 2008/1175
(220) 04/07/2008
(730) Time Inc. 225 Liberty Street New York, NY 10281, US
_____________________________________________________________________
(111) 15918
(210) KS/M/ 2008/2864
(220) 27/07/2012
(730) Sanofi Mature IP 54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 15910
(210) KS/M/ 2008/2875
(220) 27/07/2012
(730) Sanofi Mature IP 54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR
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_____________________________________________________________________
(111) 15821
(210) KS/M/ 2008/2903
(220) 10/08/2012
(730) Sanofi Mature IP rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 16688
(210) KS/M/ 2008/2905
(220) 10/08/2012
(730) Sanofi Mature IP 54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 16559
(210) KS/M/ 2008/2912
(220) 10/08/2012
(730) Sanofi Mature IP 54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 15900
(210) KS/M/ 2008/2918
(220) 10/08/2012
(730) Sanofi Mature IP 54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 15903
(210) KS/M/ 2008/2926
(220) 10/08/2012
(730) Sanofi Mature IP rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 23469
(210) KS/M/ 2008/3032
(220) 27/07/2012
(730) Sanofi Mature IP 54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
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(111) 16089
(210) KS/M/ 2008/3152
(220) 10/08/2012
(730) Sanofi Mature IP 54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 17095
(210) KS/M/ 2008/3155
(220) 10/08/2012
(730) Sanofi Mature IP 54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 15681
(210) KS/M/ 2008/3214
(220) 03/08/2012
(730) Sanofi Mature IP 54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 16555
(210) KS/M/ 2008/3352
(220) 08/08/2012
(730) Exolon Group GmbH Löwengrube 18, 80333 München, DE
_____________________________________________________________________
(111) 25082
(210) KS/M/ 2008/3870
(220) 21/08/2012
(730) Sanofi Mature IP 54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 16832
(210) KS/M/ 2008/3962
(220) 15/08/2012
(730) Sanofi Mature IP 54, rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 9842
(210) KS/M/ 2008/5999
(220) 17/10/2008
(730) Alzchem Trostberg GmbH Dr.-Albert-Frank-Str. 32, 83308 Trostberg, DE
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_____________________________________________________________________
(111) 10586
(210) KS/M/ 2008/6705
(220) 07/11/2008
(730) Energizer Brands UK Limited Sword House, Totteridge Road, High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6DG, UK
_____________________________________________________________________
(111) 10381
(210) KS/M/ 2008/6840
(220) 10/11/2008
(730) Top Pick Global Inc. 900 South Broadway, aka 126 West 9th Street, Suites 200 and
300, Los Angeles, California 90015, US
_____________________________________________________________________
(111) 10451
(210) KS/M/ 2008/7164
(220) 17/11/2008
(730) RAİNAS ELEKTRİK VE AYDINLATMA MALZEMELERİ İMALAT VE
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YEŞİLKÖY MAHALLESİ ATATÜRK
CADDESİ EGS BLOKLARI NO:12/299 BARKIRKÖY, ISTANBUL, TR
_____________________________________________________________________
(111) 12975
(210) KS/M/ 2008/7498
(220) 18/09/2009
(730) The Dow Chemicals Company 2030 Dow Center Midland Michigan 48674, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12975
(210) KS/M/ 2008/7498
(220) 18/09/2009
(730) Dow Deutschland Anglagensellschaft MBH Buetzflether Sand 2, 21683 Stade, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12976
(210) KS/M/ 2008/7499
(220) 18/09/2009
(730) DOW DEUTSCHLAND ANLAGENGESELLCHAFT MBH Buetzflether Sand 2,
21683 Stade, DE
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_____________________________________________________________________
(111) 12976
(210) KS/M/ 2008/7499
(220) 18/09/2009
(730) THE DOW CHEMICAL COMPANY 2030 Dow Center, Midland, MI 48674, US
_____________________________________________________________________
(111) 16306
(210) KS/M/ 2008/8105
(220) 26/12/2008
(730) Siteco GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50, Traunreut 83301, DE
_____________________________________________________________________
(111) 18607
(210) KS/M/ 2009/8460
(220) 25/02/2009
(730) M S T IS VE TARIM MAKINALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
4.Organize Sanayi Bölgesi 83426 Nolu Cadde No:1, Şehitkamol - Gaziantep , TR
_____________________________________________________________________
(111) 18607
(210) KS/M/ 2009/8460
(220) 25/02/2009
(730) SANKO PARK ALISVERIS MERKEZI ANONIM SIRKETI Burak Mahallesi, Sani
Konukoglu, Bulvari Üzeri No:223, Şehitkamil - Gaziantep , TR
_____________________________________________________________________
(111) 11314
(210) KS/M/ 2009/8533
(220) 12/03/2009
(730) MURPHY & NYE INVESTMENTS SA 146 Boulevard De La Pétrusse, LU
_____________________________________________________________________
(111) 12108
(210) KS/M/ 2009/8641
(220) 15/04/2009
(730) Fox Media LLC 10201 West Pico Boulevard Los Angeles, CA 90035, US
_____________________________________________________________________
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(111) 12321
(210) KS/M/ 2009/8738
(220) 06/05/2009
(730) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12436
(210) KS/M/ 2009/9183
(220) 27/08/2009
(730) B&H Holding GmbH Strohgasse 6, 9020 Klagenfurt , AT
_____________________________________________________________________
(111) 12437
(210) KS/M/ 2009/9184
(220) 27/08/2009
(730) B&H Holding GmbH Strohgasse 6, 9020 Klagenfurt , AT
_____________________________________________________________________
(111) 11680
(210) KS/M/ 2009/9185
(220) 27/08/2009
(730) B&H Holding GmbH Strohgasse 6, 9020 Klagenfurt , AT
_____________________________________________________________________
(111) 12450
(210) KS/M/ 2009/9232
(220) 02/09/2009
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE
_____________________________________________________________________
(111) 11971
(210) KS/M/ 2009/9409
(220) 09/10/2009
(730) Maelor Laboratories Limited Avonbridge House Bath Road Chippenham Wiltshore
SN15 2BB, UK
_____________________________________________________________________
(111) 11972
(210) KS/M/ 2009/9410
(220) 09/10/2009
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(730) Maelor Laboratories Limited Avonbridge House Bath Road Chippenham Wiltshire
SN15 2BB, UK
_____________________________________________________________________
(111) 12365
(210) KS/M/ 2010/90
(220) 04/02/2010
(730) Perdue Foods LLC 31149 Old Ocean City Road, Salisbury, Maryland 21804, US
_____________________________________________________________________
(111) 12232
(210) KS/M/ 2010/145
(220) 01/03/2010
(730) Cardinal Health 529, LLC 7000 Cardinal Place Dublin, Ohio 43017, US
_____________________________________________________________________
(111) 12757
(210) KS/M/ 2010/198
(220) 17/03/2010
(730) Airwell Residential SAS 10 rue du Fort de Saint-Cyr, 78180 Montigny-leBretonneux, FR
_____________________________________________________________________
(111) 12757
(210) KS/M/ 2010/198
(220) 17/03/2010
(730) Systemair AC SAS Route de Verneuil, 27570 Tillières-sur-Avre, FR
_____________________________________________________________________
(111) 13346
(210) KS/M/ 2010/1163
(220) 10/12/2010
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstr.35, 74172 Neckarsulm, DE
_____________________________________________________________________
(111) 13618
(210) KS/M/ 2011/232
(220) 11/03/2011
(730) Cardinal Health 529, LLC 7000 Cardinal Place Dublin, Ohio 43017, US
_____________________________________________________________________
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(111) 13622
(210) KS/M/ 2011/542
(220) 20/05/2011
(730) Wienerberger AG Wienerberg City, Wienerbergstraße 11, 1100 Wien, AT
_____________________________________________________________________
(111) 17291
(210) KS/M/ 2011/930
(220) 26/08/2011
(730) Navistar Defense, LLC 10400 W North Ave, Melrose Park, IL 60160 , US
_____________________________________________________________________
(111) 13613
(210) KS/M/ 2011/1030
(220) 29/09/2011
(730) Fox Media LLC 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, US
_____________________________________________________________________
(111) 13514
(210) KS/M/ 2011/1031
(220) 29/09/2011
(730) Fox Media LLC 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, US
_____________________________________________________________________
(111) 14252
(210) KS/M/ 2011/1258
(220) 13/12/2011
(730) CPS Technology Holdings LLC 250 Vesey Street, 15th Floor, New York, New York
10281, US
_____________________________________________________________________
(111) 14256
(210) KS/M/ 2011/1260
(220) 14/12/2011
(730) CPS Technology Holdings LLC 250 Vesey Street, 15th Floor, New York, New York
10281, US
_____________________________________________________________________
(111) 14263
(210) KS/M/ 2011/1261
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(220) 14/12/2011
(730) CPS Technology Holdings LLC 250 Vesey Street, 15th Floor, New York, New York
10281, US
_____________________________________________________________________
(111) 14547
(210) KS/M/ 2012/361
(220) 06/04/2012
(730) Navistar Defense, LLC 10400 W North Ave, Melrose Park, IL 60160, US
_____________________________________________________________________
(111) 18332
(210) KS/M/ 2012/956
(220) 20/09/2012
(730) Thornton & Ross Limited Linthwaite, Huddersfield, HD7 5QH, UK
_____________________________________________________________________
(111) 17047
(210) KS/M/ 2012/999
(220) 02/10/2012
(730) Pininfarina S.p.A. Via Bruno Buozzi 6 10121 Torino, IT
_____________________________________________________________________
(111) 15121
(210) KS/M/ 2012/1174
(220) 20/11/2012
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstraβe 35 74172 Neckarsulm , DE
_____________________________________________________________________
(111) 15136
(210) KS/M/ 2012/1199
(220) 23/11/2012
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstraβe 35 74172 Neckarsulm , DE
_____________________________________________________________________
(111) 14239
(210) KS/M/ 2012/1231
(220) 30/11/2012
(730) La Senza International Canada, LLC 9720 Wilshire Boulevard, 6th Floor, Beverly
Hills, California 90212, CA
_____________________________________________________________________
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(111) 14932
(210) KS/M/ 2012/1253
(220) 05/12/2012
(730) Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd. (Vifor Fresenius Medical Care
Renal Pharma AG) Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen, CH
_____________________________________________________________________
(111) 17373
(210) KS/M/ 2013/434
(220) 29/04/2013
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg , CH
_____________________________________________________________________
(111) 15619
(210) KS/M/ 2013/526
(220) 04/06/2013
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg, CH
_____________________________________________________________________
(111) 15518
(210) KS/M/ 2013/531
(220) 10/06/2013
(730) Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe,
651-0072, JP
_____________________________________________________________________
(111) 18258
(210) KS/M/ 2013/952
(220) 27/09/2013
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE
_____________________________________________________________________
(111) 17970
(210) KS/M/ 2013/1119
(220) 20/11/2013
(730) Holle baby food AG Lörracherstrasse 50, 4125 Riehen, CH
_____________________________________________________________________
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(111) 17663
(210) KS/M/ 2014/38
(220) 27/01/2014
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE
_____________________________________________________________________
(111) 21450
(210) KS/M/ 2014/1017
(220) 29/10/2014
(730) Bama GmbH Pfalzgraf-Otto-Straße 50, 74821 Mosbach, DE
_____________________________________________________________________
(111) 19252
(210) KS/M/ 2014/1101
(220) 20/11/2014
(730) Boardriders IP Holdings, LLC 5600 Argosy Circle, Suite 100, Huntington Beach,
California 92649, US
_____________________________________________________________________
(111) 19254
(210) KS/M/ 2014/1102
(220) 20/11/2014
(730) Boardriders IP Holdings, LLC 5600 Argosy Circle, Suite 100, Huntington Beach,
California 92649, US
_____________________________________________________________________
(111) 19256
(210) KS/M/ 2014/1103
(220) 20/11/2014
(730) Boardriders IP Holdings, LLC 5600 Argosy Circle, Suite 100, Huntington Beach,
California 92649, US
_____________________________________________________________________
(111) 19257
(210) KS/M/ 2014/1104
(220) 20/11/2014
(730) Boardriders IP Holdings, LLC 5600 Argosy Circle, Suite 100, Huntington Beach,
California 92649, US
_____________________________________________________________________
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(111) 19204
(210) KS/M/ 2015/398
(220) 18/05/2015
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg, CH
_____________________________________________________________________
(111) 20192
(210) KS/M/ 2015/726
(220) 05/08/2015
(730) NEVA d.o.o. Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), HR
_____________________________________________________________________
(111) 22410
(210) KS/M/ 2016/328
(220) 29/02/2016
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE
_____________________________________________________________________
(111) 21395
(210) KS/M/ 2016/1262
(220) 04/10/2016
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE
_____________________________________________________________________
(111) 22623
(210) KS/M/ 2017/299
(220) 15/03/2017
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE
_____________________________________________________________________
(111) 22634
(210) KS/M/ 2017/300
(220) 15/03/2017
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE
_____________________________________________________________________
(111) 26002
(210) KS/M/ 2017/388
(220) 30/03/2017
(730) KAN sh.p.k. (1-Fatmir Zymberi; 2-Selim Rusi; 3-Ilirjan Rusi)
Objekti Afarist, Fshati Ndërkombëtar, Veternik, Prishtinë, KS
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_____________________________________________________________________
(111) 21969
(210) KS/M/ 2017/528
(220) 21/04/2017
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstraße 35 74172 Neckarsulm, DE
_____________________________________________________________________
(111) 24751
(210) KS/M/ 2017/651
(220) 19/05/2017
(730) Winerberger AG Wienerberg City, Wienerbergstraße 11, 1100 Wien, AT
_____________________________________________________________________
(111) 23397
(210) KS/M/ 2017/909
(220) 25/07/2017
(730) EAGLELINE LIMITED 84, ST. FRANCIS STREET BALZAN, MT
_____________________________________________________________________
(111) 23718
(210) KS/M/ 2017/1193
(220) 02/10/2017
(730) Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe,
651-0072, JP
_____________________________________________________________________
(111) 23705
(210) KS/M/ 2017/1194
(220) 02/10/2017
(730) Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 6-9, 3-chome, Wakinohama-cho, Chuo-ku, Kobe,
651-0072, JP
_____________________________________________________________________
(111) 23666
(210) KS/M/ 2017/1214
(220) 04/10/2017
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg, CH
_____________________________________________________________________
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(111) 24014
(210) KS/M/ 2017/1441
(220) 29/11/2017
(730) Walmart Apollo, LLC, a Delaware Limited Liability Company 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716, US
_____________________________________________________________________
(111) 24012
(210) KS/M/ 2017/1442
(220) 29/11/2017
(730) Walmart Apollo, LLC, a Delaware Limited Liability Company 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716, US
_____________________________________________________________________
(111) 7331
(210) KS/M/ 2018/43
(220) 17/01/2018
(730) Jefferies Group LLC 520 Madison Avenue, New York, 10022 New York, US
_____________________________________________________________________
(111) 24500
(210) KS/M/ 2018/427
(220) 04/04/2018
(730) Lexicon Pharmaceuticals, Inc. 8800 Technology Forest Place, The Woodlands, Texas
77381, US
_____________________________________________________________________
(111) 24515
(210) KS/M/ 2018/435
(220) 05/04/2018
(730) Alcon Inc., a company duly organized and existing under the Laws of Switzerland of
Rue Louis-d'Affry 6, 1701 Fribourg, CH
_____________________________________________________________________
(111) 24622
(210) KS/M/ 2018/729
(220) 07/06/2018
(730) Micro:bit Educational Foundation 12 New Fetter Lane London EC4A 1JP, UK
_____________________________________________________________________
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(111) 25167
(210) KS/M/ 2018/1125
(220) 17/08/2018
(730) Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc. 800-E Beaty Street, Davidson, NC 28036 , US
_____________________________________________________________________
(111) 25333
(210) KS/M/ 2018/1189
(220) 06/09/2018
(730) Apotex Inc. 150 Signet Drive, Toronto, Ontario, M9L1T9, CA
_____________________________________________________________________
(111) 25650
(210) KS/M/ 2018/1523
(220) 16/11/2018
(730) EUROPCAR MOBILITY GROUP 13 ter Boulevard Berthier, 75017 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 25947
(210) KS/M/ 2018/1553
(220) 22/11/2018
(730) EUROPCAR MOBILITY GROUP 13 ter Boulevard Berthier, 75017 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 25949
(210) KS/M/ 2018/1554
(220) 22/11/2018
(730) EUROPCAR MOBILITY GROUP 13 ter Boulevard Berthier, 75017 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 26043
(210) KS/M/ 2019/161
(220) 19/02/2019
(730) Choirock contents factory Co., Ltd. 869, Buil-ro, Guro-gu, Seoul, KR
_____________________________________________________________________
(111) 26051
(210) KS/M/ 2019/162
(220) 19/02/2019
(730) Choirock contents factory Co., Ltd. 869, Buil-ro, Guro-gu, Seoul, KR
_____________________________________________________________________
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(111) 25907
(210) KS/M/ 2019/163
(220) 19/02/2019
(730) White Colombia GmbH Industriepark 2, 74706 Osterburken, DE
_____________________________________________________________________
(111) 25905
(210) KS/M/ 2019/164
(220) 19/02/2019
(730) White Colombia GmbH Industriepark 2, 74706 Osterburken, DE
_____________________________________________________________________
(111)
(210) KS/M/ 2019/177
(220) 21/02/2019
(730) Mederer GmbH Oststrasse 94 90763 Fürth , DE
_____________________________________________________________________
(111) 25979
(210) KS/M/ 2019/211
(220) 27/02/2019
(730) CPS Technology Holdings LLC 250 Vesey Street, 15th Floor, New York, New York
10281, US
_____________________________________________________________________
(111) 25980
(210) KS/M/ 2019/212
(220) 27/02/2019
(730) CPS Technology Holdings LLC 252 Vesey Street, 15th Floor, New York, New York
10281, US
_____________________________________________________________________
(111)
(210) KS/M/ 2019/282
(220) 18/03/2019
(730) CPS Technology Holdings LLC 252 Vesey Street, 15th Floor, New York, New York
10281, US
_____________________________________________________________________
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(111)
(210) KS/M/ 2019/362
(220) 28/03/2019
(730) Choirock contents factory Co., Ltd. 869, Buil-ro, Guro-gu, Seoul, KR
_____________________________________________________________________
(111)
(210) KS/M/ 2019/363
(220) 28/03/2019
(730) Choirock contents factory Co., Ltd. 869, Buil-ro, Guro-gu, Seoul, KR
_____________________________________________________________________
(111)
(210) KS/M/ 2019/364
(220) 28/03/2019
(730) Choirock contents factory Co., Ltd. 869, Buil-ro, Guro-gu, Seoul, KR
_____________________________________________________________________
(111)
(210) KS/M/ 2019/365
(220) 28/03/2019
(730) Choirock contents factory Co., Ltd. 869, Buil-ro, Guro-gu, Seoul, KR
_____________________________________________________________________
(111)
(210) KS/M/ 2019/366
(220) 28/03/2019
(730) Choirock contents factory Co., Ltd. 869, Buil-ro, Guro-gu, Seoul, KR
_____________________________________________________________________
(111)
(210) KS/M/ 2019/367
(220) 28/03/2019
(730) Choirock contents factory Co., Ltd. 869, Buil-ro, Guro-gu, Seoul, KR
_____________________________________________________________________
(111)
(210) KS/M/ 2019/368
(220) 28/03/2019
(730) Choirock contents factory Co., Ltd. 869, Buil-ro, Guro-gu, Seoul, KR
_____________________________________________________________________
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(111)
(210) KS/M/ 2019/369
(220) 28/03/2019
(730) Choirock contents factory Co., Ltd. 869, Buil-ro, Guro-gu, Seoul, KR
_____________________________________________________________________
(111)
(210) KS/M/ 2019/370
(220) 28/03/2019
(730) Choirock contents factory Co., Ltd. 869, buil-ro, Guro-gu, Seoul, KR
_____________________________________________________________________
(111)
(210) KS/M/ 2019/371
(220) 28/03/2019
(730) Choirock contents factory Co., Ltd. 869, Buil-ro, Guro-gu, Seoul, KR
_____________________________________________________________________
(111) 2538
(210) KS/R/ 2008/90
(220) 05/02/2008
(730) ESCHMANN TECHNOLOGIES LTD Eschmann House, 15 Peter Road, Lancing,
West Sussex, BN158TJ, GB
_____________________________________________________________________
(111) 1741
(210) KS/R/ 2008/434
(220) 24/04/2008
(730) Iconix Luxembourg Holdings SARL 65 boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L1331 Luxembourg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 3003
(210) KS/R/ 2008/490
(220) 06/05/2008
(730) Boardriders IP Holdings, LLC 5600 Argosy Circle, Suite 100, Huntington Beach,
California 92649, US
_____________________________________________________________________
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(111) 5686
(210) KS/R/ 2008/1028
(220) 24/06/2008
(730) Fortune Media IP Limited 1716 Locust Street Des Moines, 50309 Iowa, CN
_____________________________________________________________________
(111) 5634
(210) KS/R/ 2008/1034
(220) 24/06/2008
(730) TIME USA, LLC 3 Bryant Park, 6th Floor, New York, NY 10036, US
_____________________________________________________________________
(111) 196
(210) KS/R/ 2008/1113
(220) 10/07/2008
(730) Fox Media LLC 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, US
_____________________________________________________________________
(111) 197
(210) KS/R/ 2008/1114
(220) 10/07/2008
(730) Fox Media LLC 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, US
_____________________________________________________________________
(111) 198
(210) KS/R/ 2008/1115
(220) 10/07/2008
(730) Fox Media LLC 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, US
_____________________________________________________________________
(111) 199
(210) KS/R/ 2008/1116
(220) 10/07/2008
(730) Fox Media LLC 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, US
_____________________________________________________________________
(111) 244
(210) KS/R/ 2008/1120
(220) 10/07/2008
(730) Fox Media LLC 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, US
_____________________________________________________________________
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(111) 7233
(210) KS/R/ 2008/1312
(220) 01/08/2008
(730) Fox Media LLC 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, US
_____________________________________________________________________
(111) 221
(210) KS/R/ 2008/1314
(220) 01/08/2008
(730) Fox Media LLC 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, US
_____________________________________________________________________
(111) 222
(210) KS/R/ 2008/1315
(220) 01/08/2008
(730) Fox Media LLC 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, CA 90035, US
_____________________________________________________________________
(111) 223
(210) KS/R/ 2008/1316
(220) 01/08/2008
(730) Fox Media LLC 10201 West Pico-Boulevard, Los Angeles, CA 90035, US
_____________________________________________________________________
(111) 3272
(210) KS/R/ 2008/1380
(220) 19/08/2008
(730) Eastman Chemical Advanced Materials B.V. Watermanweg 70, 3067 GG Rotterdam,
NL
_____________________________________________________________________
(111) 543
(210) KS/R/ 2008/2223
(220) 19/09/2008
(730) NEVA d.o.o. Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), HR
_____________________________________________________________________
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(111) 542
(210) KS/R/ 2008/2224
(220) 19/09/2008
(730) NEVA d.o.o. Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), HR
_____________________________________________________________________
(111) 539
(210) KS/R/ 2008/2227
(220) 19/09/2008
(730) NEVA d.o.o. Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), HR
_____________________________________________________________________
(111) 538
(210) KS/R/ 2008/2228
(220) 19/09/2008
(730) NEVA d.o.o. Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), HR
_____________________________________________________________________
(111) 7334
(210) KS/R/ 2008/2359
(220) 23/09/2008
(730) NEVA d.o.o. Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), HR
_____________________________________________________________________
(111) 7333
(210) KS/R/ 2008/2360
(220) 23/09/2008
(730) NEVA d.o.o. Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), HR
_____________________________________________________________________
(111) 1911
(210) KS/R/ 2008/2363
(220) 23/09/2008
(730) NEVA d.o.o. Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), HR
_____________________________________________________________________
(111) 3845
(210) KS/R/ 2008/2445
(220) 23/09/2008
(730) Beiersdorf AG Unnastraße 48, 20253 Hamburg, CH
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_____________________________________________________________________
(111) 3827
(210) KS/R/ 2008/2447
(220) 23/09/2008
(730) Beiersdorf AG Unnastraße 48, 20253 Hamburg, CH
_____________________________________________________________________
(111) 3988
(210) KS/R/ 2008/2587
(220) 26/09/2008
(730) Tetra Laval Holdings & Finance SA Avenue Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, CH
_____________________________________________________________________
(111) 1002
(210) KS/R/ 2008/2726
(220) 29/09/2008
(730) Correvio International Sàrl Place des Alpes, 1201 Geneva, CH
_____________________________________________________________________
(111) 5277
(210) KS/R/ 2008/2917
(220) 10/02/2008
(730) La Senza International Canada, LLC 9720 Wilshire Boulevard, 6th Floor, Beverly
Hills, California 90212, CA
_____________________________________________________________________
(111) 5726
(210) KS/R/ 2008/2927
(220) 02/10/2008
(730) YAŞAR HOLDING ANONIM ŞIRKETI Şehit Fethibey Caddesi No:120 Konakİzmir, TR
_____________________________________________________________________
(111) 608
(210) KS/R/ 2008/4135
(220) 16/10/2008
(730) Pliva Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
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(111) 797
(210) KS/R/ 2008/4894
(220) 16/10/2008
(730) HYUNDAI TECHNOLOGY, INC. Villa Golf Este #89, Dorado, PR
_____________________________________________________________________
(111) 6996
(210) KS/R/ 2008/6044
(220) 11/07/2008
(730) Husqvarna AB Drottninggatan 2, SE-561 82 Huskvarna, SE
_____________________________________________________________________
(111) 1033
(210) KS/R/ 2008/6148
(220) 14/11/2008
(730) ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA 1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku Tokyo 1000006 , JP
_____________________________________________________________________
(111) 5988
(210) KS/R/ 2008/6199
(220) 17/11/2008
(730) Electrolux Professional AB S:t Göransgatan 143, 112 17 Stockholm, SE
_____________________________________________________________________
(111) 6262
(210) KS/R/ 2008/6200
(220) 17/11/2008
(730) Electrolux Professional AB S:t Göransgatan 143, 112 17 Stockholm, SE
_____________________________________________________________________
(111) 6263
(210) KS/R/ 2008/6201
(220) 17/11/2008
(730) Electrolux Professional AB S:t Göransgatan 143, 112 17 Stockholm, SE
_____________________________________________________________________
(111) 6264
(210) KS/R/ 2008/6202
(220) 17/11/2008
(730) Electrolux Professional AB S:t Göransgatan 143, 112 17 Stockholm, SE
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_____________________________________________________________________
(111) 1303
(210) KS/R/ 2008/6408
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg , CH
_____________________________________________________________________
(111) 1451
(210) KS/R/ 2008/6409
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg, CH
_____________________________________________________________________
(111) 1452
(210) KS/R/ 2008/6416
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg , CH
_____________________________________________________________________
(111) 1453
(210) KS/R/ 2008/6417
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg, CH
_____________________________________________________________________
(111) 1261
(210) KS/R/ 2008/6421
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg, CH
_____________________________________________________________________
(111) 4979
(210) KS/R/ 2008/6559
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg, CH
_____________________________________________________________________
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(111) 4960
(210) KS/R/ 2008/6560
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg , CH
_____________________________________________________________________
(111) 4961
(210) KS/R/ 2008/6561
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg, CH
_____________________________________________________________________
(111) 4962
(210) KS/R/ 2008/6562
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg, CH
_____________________________________________________________________
(111) 6260
(210) KS/R/ 2008/6565
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg , CH
_____________________________________________________________________
(111) 4963
(210) KS/R/ 2008/6566
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg, CH
_____________________________________________________________________
(111) 4964
(210) KS/R/ 2008/6567
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg, CH
_____________________________________________________________________
(111) 4965
(210) KS/R/ 2008/6568
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg , CH
_____________________________________________________________________
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(111) 4966
(210) KS/R/ 2008/6571
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg, CH
_____________________________________________________________________
(111) 6293
(210) KS/R/ 2008/6572
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg , CH
_____________________________________________________________________
(111) 4967
(210) KS/R/ 2008/6573
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg, CH
_____________________________________________________________________
(111) 4968
(210) KS/R/ 2008/6575
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc., a company duly organized and existing under the Laws of Switzerland of
Rue Louis-d'Affry 6, 1701 Fribourg, CH
_____________________________________________________________________
(111) 53013
(210) KS/R/ 2008/6578
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc., a company duly organized and existing under the Laws of Switzerland of
Rue Louis-d'Affry 6, 1701 Fribourg, CH
_____________________________________________________________________
(111) 4971
(210) KS/R/ 2008/6579
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg , CH
_____________________________________________________________________

970

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(111) 6481
(210) KS/R/ 2008/6582
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg, CH
_____________________________________________________________________
(111) 6294
(210) KS/R/ 2008/6583
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc. Rue Louis-d' Affry 6 1701 Fribourg, CH
_____________________________________________________________________
(111) 1428
(210) KS/R/ 2008/7056
(220) 18/11/2008
(730) Tyco Fire & Security GmbH Victor von Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am
Rheinfall, CH
_____________________________________________________________________
(111) 1386
(210) KS/R/ 2008/7114
(220) 18/11/2008
(730) Tyco Fire & Security GmbH Victor von Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am
Rheinfall , CH
_____________________________________________________________________
(111) 1387
(210) KS/R/ 2008/7115
(220) 18/11/2008
(730) Flint Group Packaging Inks North America Holdings LLC 14909 Beck Road,
Plymouth, Michigan 48170, US
_____________________________________________________________________
(111) 1489
(210) KS/R/ 2008/7138
(220) 18/11/2008
(730) PREMIER BRANDS IP LLC 1411 Broadway, New York, NY, US
_____________________________________________________________________
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(111) 1489
(210) KS/R/ 2008/7138
(220) 18/11/2008
(730) PREMIER BRANDS GROUP HOLDINGS LLC 1411 Broadway, New York, NY,
US
_____________________________________________________________________
(111) 1489
(210) KS/R/ 2008/7138
(220) 18/11/2008
(730) NINE WEST APPAREL HOLDINGS LLC 1411 Broadway, New York, NY, US
_____________________________________________________________________
(111) 3553
(210) KS/R/ 2008/7146
(220) 18/11/2008
(730) Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc. 800-E Beaty Street, Davidson, NC 28036, US
_____________________________________________________________________
(111) 1495
(210) KS/R/ 2008/7229
(220) 18/11/2008
(730) Aero AG Holdings, LLC (Delaware limited liability company) 201 Meadow Road,
Edison, NJ 08817, US
_____________________________________________________________________
(111) 1615
(210) KS/R/ 2008/7429
(220) 18/11/2008
(730) Smith & Wesson Inc. 2100 Roosevelt Avenue, Springfield, Massachusetts 01104, US
_____________________________________________________________________
(111) 1616
(210) KS/R/ 2008/7436
(220) 18/11/2008
(730) Smith & Wesson Inc. 2100 Roosevelt Avenue, Springfield, Massachusetts 01104, US
_____________________________________________________________________
(111) 3771
(210) KS/R/ 2008/7519
(220) 18/11/2008
972

Buletini Zyrtar Nr. 90 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(730) Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc. 800-E Beaty Street, Davidson, North Carolina
28036, US
_____________________________________________________________________
(111) 5962
(210) KS/R/ 2008/7551
(220) 18/11/2008
(730) Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc. 800-E Beaty Street, Davidson, NC 28036, US
_____________________________________________________________________
(111) 1648
(210) KS/R/ 2008/7557
(220) 18/11/2008
(730) Ingersoll-Rand industrial U.S., Inc. 800-E Beaty Street, Davidson, NC 28036, US
_____________________________________________________________________
(111) 1535
(210) KS/R/ 2008/7558
(220) 18/11/2008
(730) Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc. 800-E Beaty Street, Davidson, North Carolina
28036, US
_____________________________________________________________________
(111) 3710
(210) KS/R/ 2008/7568
(220) 18/11/2008
(730) Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc. 800-E Beaty Street, Davidson, NC 28036, US
_____________________________________________________________________
(111) 6405
(210) KS/R/ 2008/7651
(220) 19/11/2008
(730) Cardinal Health 529, LLC 7000 Cardinal Place Dublin, Ohio 43017, US
_____________________________________________________________________
(111) 6405
(210) KS/R/ 2008/7651
(220) 19/11/2008
(730) Cardinal Health Switzerland 515 GmbH Dammstrasse 19 6300 Zug, CH
_____________________________________________________________________
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(111) 6405
(210) KS/R/ 2008/7651
(220) 19/11/2008
(730) Cardinal Health 501 Dutch C.V. 7000 Cardinal Place Dublin, Ohio 43017, US
_____________________________________________________________________
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RIPUBLIKIME MARKA TREGTARE
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(210) KS/M/ 2020/83
(540) ORGANON
(220) 17/01/2020
(731) N.V. Organon naamloze vennootschap
(nv) Kloosterstraat 6 Oss Netherlands
5349AB, NL
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë
(511) 5 Preparate farmaceutike dhe përgatitjet dhe produktet farmaceutike “qe blihen pa
recetë te mjekut” (parafarmaci)
9 Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni mobil për sigurimin e informacionit
mbi farmaceutikët, ilaçet, pajisjet mjekësore, shëndetin dhe mirëqeniën
10 Aparatet kirurgjikale dhe mjekësore, pajisje dhe instrumente
42 Sigurimi i programeve online, të pa shkarkueshme për sigurimin dhe menaxhimin e
informacionit per shëndetin dhe kujdesin shëndetësor; hulumtime shkencore për qëllime
mjekësore
44 Sigurimi i informacionit në fushat e farmaceutikëve, ilaçeve, pajisjeve mjekësore,
shëndetit dhe mirëqenies

(210) KS/M/ 2020/84
(540) VREE
(220) 17/01/2020
(731) N.V. Organon naamloze vennootschap
(nv) Kloosterstraat 6 Oss Netherlands
5349AB, NL
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë
(511) 5 Preparate farmaceutike dhe përgatitjet dhe produktet farmaceutike “qe blihen pa
recetë te mjekut” (parafarmaci)
9 Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni mobil për sigurimin e informacionit
mbi farmaceutikët, ilaçet, pajisjet mjekësore, shëndetin dhe mirëqeniën
10 Aparatet kirurgjikale dhe mjekësore, pajisje dhe instrumente
42 Sigurimi i programeve online, të pa shkarkueshme për sigurimin dhe menaxhimin e
informacionit per shëndetin dhe kujdesin shëndetësor; hulumtime shkencore për qëllime
mjekësore
44 Sigurimi i informacionit në fushat e farmaceutikëve, ilaçeve, pajisjeve mjekësore,
shëndetit dhe mirëqenies
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