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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

6

Buletini Zyrtar Nr. 74 i Agjencisë për Pronësi Industriale

Namibia / Namibia
Nauru / Nauru
Nepal / Nepal
Netherlands / Hollanda
Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze
New Zealand / Zelanda e Re
Nicaragua / Nikaragua
Niger / Nigeri
Nigeria / Nigeria
Norway / Norvegjia

NA
NR
NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO

Oman / Omani

OM

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

PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT

Qatar / Katari

QA

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

KS
MD
RS
RO
RU
RW

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

SH
KN
LC
VC

Samoa / Samoa
San Marino / San Marino

WS
SM

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

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

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

Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda

TW
TH

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

TG
TO
TT
TN

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

TR
TM
TC
TV

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

UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ

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

VU
VA
VE
VN
VG

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

YE
ZR
ZM
ZW
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APLIKIME MARKA TREGTARE
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(210) KS/M/ 2015/723
(220) 04/08/2015
(731) Mehmedali Hyseni Epiri 11, Shipol ,
Mitrovicë, KS
(740) Mehmedali Hyseni Epiri 11, Shipol ,
Mitrovicë

(540) VIANOVA

(511) 2 Bojërat , lustrat , llaqet , preparatet përt mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit ;
njyrosësit ; lëndët brejtëse ; rrëshirat e papërpunuara natyrore ; metalet në formë petash dhe
pluhuri për piktorë , dekoratorë , tipografë dhe artistë
17 Kauçuku , gutta-percha (polimer natyror), goma , azbesti , mika (mineral natyror), ose
cilatdo mallrat ë përbëra nga këto materilae që nuk janë përfishirë 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 ; izolim ndërtesashnga lagështia ;
Materiale izoluese.
35 Reklamim , menaxhim biznesi ; administrim biznesi; funksione zyre .
37 Konstruksione ndërtimi ; riparim; shërbime instalimi .
39 Transporti ; amabalazhimi dhe deponimi i mallrave ; menaxhim udhëtimi .
40 Trajtimi I materialeve
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike , hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë me to ;
analiza industrial dhe shërbimet e hulumtimit ; dizajnimi dhe krijimi I harduerëve dhe
softuerëve kompjuterikë .

(210) KS/M/ 2017/505
(220) 18/04/2017
(731) KOC HOLDING A.S. Nakkastepe
Azizbey Sokak No: 1 Kuzguncuk Istanbul,
TR
(591) zezë, kuqe dhe bardhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 44 Shërbime mjeksore; shërbimet e trajtimit për zbukurim, shërbime veterinere,
blegtori, rritja e kafshëve, mbathja e kuajve [shërbimet e farkatarit]; shërbimet e këshillimit
medicinal në lëmin e shëndetit personal.
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(210) KS/M/ 2017/542
(220) 25/04/2017
(731) N.P.T. " Afri Trade " Tirana nr
.5/Prizeren, KS
(740) Dardan Shala

(540) Sosini

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit; pastetë, pastetë
mishi, pastetë peshku, pastetë mëlçie, pastetë me perime; lyerje mishi, lyrje peshku, lyerje
perimesh; xhelatinë mishi, xhelatinë peshku, xhelatinë perimesh; mish i konservuar;
produkte mishi të pasterizuara; supë mishi; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të
terura dhe të ziera; xhelatinë; komposto; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra
ushqyes dhe yndyrat
30 Kafe, çaj, kakao, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago; miel dhe përgatitje
të bëra nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, shurup melase; tharmë buke,
pluhur për pjekurinë; kripëra, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza, akuj për rifreskim;
pasteta, lyerje dhe xhelatinë të cilat hyjnë në këtë klasë
32 Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng
frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese

(210) KS/M/ 2017/543
(220) 25/04/2017
(731) N.P.T. " Afri Trade " Tirana nr
.5/Prizeren, KS
(591) Kaltër dhe Bardhë
(740) Dardan Shala

(540)

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit; pastetë, pastetë
mishi, pastetë peshku, pastetë mëlçie, pastetë me perime; lyerje mishi, lyrje peshku, lyerje
perimesh; xhelatinë mishi, xhelatinë peshku, xhelatinë perimesh; mish i konservuar;
produkte mishi të pasterizuara; supë mishi; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të
terura dhe të ziera; xhelatinë; komposto; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra
ushqyes dhe yndyrat
30 Kafe, çaj, kakao, zëvendësues të kafesë, sheqer, oriz, tapioka, sago; miel dhe përgatitje
të bëra nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akuj; mjaltë, shurup melase; tharmë buke,
pluhur për pjekurinë; kripëra, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza, akuj për rifreskim;
pasteta, lyerje dhe xhelatinë të cilat hyjnë në këtë klasë
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
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(210) KS/M/ 2018/75
(540) VALDIPIN
(220) 23/01/2018
(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska
industrija, dioničko društvo
Jukićeva 53 71 000 Sarajevo, BA
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1
lam 11/5 Prishtinë
(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2018/392
(220) 30/03/2018
(731) ,,MINNA ,,sh.p.k.
Vëllezrit Frashëri nr.97,Gjilan, KS
(591) - E Zezë
(740) Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti
Consulting", Viti

(540)

(511) 23 Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit,
24 Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e
shtretërve dhe të tavolinave.
26 Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e rrobave, shtizat dhe
gjilpërat; lulet artificial.

(210) KS/M/ 2018/393
(220) 30/03/2018
(731) Muhamet Salihu Vëllezrit Frashëri
nr.97, Gjilan, KS
(740) Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti
Consulting", Viti

(540)

(511) 23 Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit,
24 Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e
12

Buletini Zyrtar Nr. 74 i Agjencisë për Pronësi Industriale

shtretërve dhe të tavolinave.
26 Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e rrobave, shtizat dhe
gjilpërat; lulet artificial.

(210) KS/M/ 2018/579
(220) 07/05/2018
(731) " BED GROUP " SH.P.K.
Rr.Bulevardi i Dëshmorëve /Prishtinë, KS
(591) Ngjyra e Kuqe, Ngjyrë e Bardhë
(740) Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti
Consulting", Viti

(540)

(511) 32 Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pijefrutash dhe
lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese
33 Pijet alkoolike (përveç birrave)
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm

(210) KS/M/ 2018/580
(220) 07/05/2018
(731) " BED GROUP " SH.P.K.
Rr.Bulevardi i Dëshmorëve /Prishtinë, KS
(591) Ngjyra e Kuqe, Ngjyrë e Bardhë
(740) Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti
Consulting", Viti

(540)

(511) 32 Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pijefrutash dhe
lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese
33 Pijet alkoolike (përveç birrave)
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm
13

Buletini Zyrtar Nr. 74 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(210) KS/M/ 2018/626
(220) 15/05/2018
(731) Compania,,Lisi-M,,sh.p.k
Gjakovë/Rr ,,Skenderbeu,,, KS
(591) Ngjyra e zeze dhe ngjyra e verdhë
(740) Shaban Ismajli, NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparate për zbardhje dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie, preparate
për pastrim, lustrim, fërkim dhe abraziv; losion për flokë; dentifricë, aromatizues (vajra
esenciale); qese për parfumosje të pëlhurave; ujë i parfumuar, dru i parfumuar; aroma për
pije (vajra esencial); aroma për torte (vajra esenciale); spraj për freskim të frymëmarrjes;
aromatizues për freskim të ajrit; sapunë, parfumeri, vajra eterikë; kozmetikë; eau-de
toilette; eau-de Cologne; parfume deodorant për përdorim personal, prodhime kozmetike
për përdorim kozmetik, ekstrakte bimësh për përdorim si aromatizues në kozmetikë,
potpuri aromatike, peshqir të disponueshëm të impregnuar me losion kozmetik, vajra për
parfume dhe nuhatje, zbutës pëlhurash
5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore;
desinfektantë, banjë oksigjeni, krip për banjë me ujë mineral, preparate terapeutike për
banjë, kripa me aromë, kripa me aromë, dezinfektues për qëllime higjienike, dezinfektues
për tualete kimike, pastele tymosësh, deodorantë, të ndryshëm nga ato për përdorim
personal, preparate për freskim të ajrit, preparate për pastrim të ajrit, antiseptikë, produkte
antiparazit dhe preparate për higjienë të kafshëve, produkte për rifreskim të ajrit dhe
rifreskim për qëllime mjekësore ose përdorim sanitar
16 Letër, karton dhe prodhime të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të
tjera; materiale dhe artikuj të printuar; materiale zyrash; libra, publikime periodike dhe jo
periodike, gazeta, magazine, index, libra dhe katalogë referent; orare të printuara, pamflete,
trakte, broshura, prospekte, almanak, letra informatash, skeda, instruksione të shkruara,
doracakë, ditarë; karta postare, karta për përshëndetje, ftesa, etiketa letre; letër drejtuese,
letër shkrimi, kalendarë, posterë, shenja letre ose kartoni, tabela reklamimi nga letra ose
kartoni; mbështjellës për letër (zyra); reproduksione grafike; udhëzues udhëtimesh; fletë
shpalljesh; shpallje nga letra ose kartoni; modele arkitekti; libra për edukim, dokumente,
skeda për letra, forma, diagrame, tabela pëlhurash (të letrës); paketime letre dhe kartoni;
flamuj (të letrës); vizatime, fotografi; vula; shirita ngjitës për qëllime zyrash ose shtëpie;
indeks për libra nga letra ose kartoni; ngjitës për nevoja zyrash ose shtëpie; makina shkrimi
ose rekuizite zyre (pos mobilieve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në
klasat tjera)
14
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35 Reklamim dhe agjenci reklamimi; publikime dhe përgatitje të materialeve reklamuese të
printuara; përgatitje materialit reklamues akustik, vizual, radio dhe televiziv; reklamim online në rrjetin kompjuterik; ndarje e materialit reklamues në formë të mostrave,
periodikëve, ditarëve, orareve, librave udhëzues, librave, indexit, librave referues dhe
katalogëve elektronik, kompjuter dhe on-line, publikim i teksteve publicitare; huazim i
hapësirave reklamuese; huazi i kohës për qasje në komunikim të gjitha llojeve për
reklamim; huazim i materialeve publicitare; promovim shitjeje (për të tjerë); menaxhim
biznesi; organizim biznesi dhe menaxhim konsultash; konsulta profesionale biznesi;
shërbime mallrash dhe shërbime eksport importi; hulumtim tregu; hulumtim biznesi; kabina
opinioni; administrim biznesi; funksione zyre, rekrutim personeli; menaxhim konsultash
me personelin; agjenci komerciale informimi; nxitje biznesi; reproduktim dokumenti;
demonstrim i mallrave; parashikim ekonomik; përmbledhje e të dhënave dhe sistematizim
në bazën e të dhënave; marrëdhënie me publikun; veshjes e vitrinave të dyqaneve;
organizim i ekspozitave, panaireve tregtare dhe demonstrimeve për qëllime komerciale ose
reklamuese; shërbime të rivënies së lajmeve; fotokopjim; akusione; procedim të fjalëve;
shërbime furnizimi për palë të treta (duke i blerë ato mallra dhe shërbime për kompani të
tjera)

(210) KS/M/ 2018/627
(220) 15/05/2018
(731) Compania,,Lisi-M,,sh.p.k
Gjakovë/Rr ,,Skenderbeu,,, KS
(591) Ngjyra e Zeze dhe Ngjyra e Verdhë
(740) Shaban Ismajli, NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparate për zbardhje dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie, preparate
për pastrim, lustrim, fërkim dhe abraziv; losion për flokë; dentifricë, aromatizues (vajra
esenciale); qese për parfumosje të pëlhurave; ujë i parfumuar, dru i parfumuar; aroma për
pije (vajra esencial); aroma për torte (vajra esenciale); spraj për freskim të frymëmarrjes;
aromatizues për freskim të ajrit; sapunë, parfumeri, vajra eterikë; kozmetikë; eau-de
toilette; eau-de Cologne; parfume deodorant për përdorim personal, prodhime kozmetike
për përdorim kozmetik, ekstrakte bimësh për përdorim si aromatizues në kozmetikë,
potpuri aromatike, peshqir të disponueshëm të impregnuar me losion kozmetik, vajra për
parfume dhe nuhatje, zbutës pëlhurash
5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore;
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desinfektantë, banjë oksigjeni, krip për banjë me ujë mineral, preparate terapeutike për
banjë, kripa me aromë, kripa me aromë, dezinfektues për qëllime higjienike, dezinfektues
për tualete kimike, pastele tymosësh, deodorantë, të ndryshëm nga ato për përdorim
personal, preparate për freskim të ajrit, preparate për pastrim të ajrit, antiseptikë, produkte
antiparazit dhe preparate për higjienë të kafshëve, produkte për rifreskim të ajrit dhe
rifreskim për qëllime mjekësore ose përdorim sanitar
16 Letër, karton dhe prodhime të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të
tjera; materiale dhe artikuj të printuar; materiale zyrash; libra, publikime periodike dhe jo
periodike, gazeta, magazine, index, libra dhe katalogë referent; orare të printuara, pamflete,
trakte, broshura, prospekte, almanak, letra informatash, skeda, instruksione të shkruara,
doracakë, ditarë; karta postare, karta për përshëndetje, ftesa, etiketa letre; letër drejtuese,
letër shkrimi, kalendarë, posterë, shenja letre ose kartoni, tabela reklamimi nga letra ose
kartoni; mbështjellës për letër (zyra); reproduksione grafike; udhëzues udhëtimesh; fletë
shpalljesh; shpallje nga letra ose kartoni; modele arkitekti; libra për edukim, dokumente,
skeda për letra, forma, diagrame, tabela pëlhurash (të letrës); paketime letre dhe kartoni;
flamuj (të letrës); vizatime, fotografi; vula; shirita ngjitës për qëllime zyrash ose shtëpie;
indeks për libra nga letra ose kartoni; ngjitës për nevoja zyrash ose shtëpie; makina shkrimi
ose rekuizite zyre (pos mobilieve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në
klasat tjera)
35 Reklamim dhe agjenci reklamimi; publikime dhe përgatitje të materialeve reklamuese të
printuara; përgatitje materialit reklamues akustik, vizual, radio dhe televiziv; reklamim online në rrjetin kompjuterik; ndarje e materialit reklamues në formë të mostrave,
periodikëve, ditarëve, orareve, librave udhëzues, librave, indexit, librave referues dhe
katalogëve elektronik, kompjuter dhe on-line, publikim i teksteve publicitare; huazim i
hapësirave reklamuese; huazi i kohës për qasje në komunikim të gjitha llojeve për
reklamim; huazim i materialeve publicitare; promovim shitjeje (për të tjerë); menaxhim
biznesi; organizim biznesi dhe menaxhim konsultash; konsulta profesionale biznesi;
shërbime mallrash dhe shërbime eksport importi; hulumtim tregu; hulumtim biznesi; kabina
opinioni; administrim biznesi; funksione zyre, rekrutim personeli; menaxhim konsultash
me personelin; agjenci komerciale informimi; nxitje biznesi; reproduktim dokumenti;
demonstrim i mallrave; parashikim ekonomik; përmbledhje e të dhënave dhe sistematizim
në bazën e të dhënave; marrëdhënie me publikun; veshjes e vitrinave të dyqaneve;
organizim i ekspozitave, panaireve tregtare dhe demonstrimeve për qëllime komerciale ose
reklamuese; shërbime të rivënies së lajmeve; fotokopjim; akusione; procedim të fjalëve;
shërbime furnizimi për palë të treta (duke i blerë ato mallra dhe shërbime për kompani të
tjera)

(210) KS/M/ 2018/666
(220) 23/05/2018
(731) 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)
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(511) 33 Pije alkoolike (përveç birrave).

(210) KS/M/ 2018/667
(220) 23/05/2018
(731) 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).

(210) KS/M/ 2018/702
(220) 30/05/2018
(731) INVENTIO AG Postfach
6052 Hergiswil, CH
(591) Bardhe dhe zi
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)
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(511) 7 Ashensorë, shkallë lëvizëse, vendkalime lëvizëse dhe instalime tjera bartëse
vertikale, horizontale dhe të pjerrta si dhe pjesë dhe pajisje për gjitha mallrat e përmendura;
kornizë të ashensorëve nga metali; platforma të ashensorëve nga metali; platforma pune dhe
platforma ndërtimi nga metali; korniza të ashensorëve nga metali; platforma të ngritshme
pune dhe ndërtimi; gjeneratorë elektrik; motorë elektrik dhe pjesë për to përpos për
automjete tokësore; sisteme transmisioni përpos për automjete tokësore; motorë hidraulik;
kabllo dhe rripa për motorë të ashensorëve; kabllo dhe rripa për korniza ashensorësh dhe
frena të sigurisë; kabllo dhe rripa për dyer të kornizave të ashensorëve; transmisione
hidraulike dhe elektrike përpos për automjete tokësore; transmisione për dyer të kornizave
të ashensorëve; rripa transmisioni dhe boshte transmisioni përpos për automjete tokësore;
kushineta për makina; frena dhe rreshtime të frenave përpos për automjete tokësore; këpucë
frenash dhe pedale frenash përpos për automjete tokësore; kufizues elektronik dhe mekanik
për shpejtësi të ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse dhe instalimeve
tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta; pajisje elektronike dhe mekanike të
frenave të sigurisë që veprojnë si pajisje të sigurisë për instalime të ashensorëve;
kundërpesha për ashensorë; çikrik të kabllove nga metali (pjesë të makinave); shtrëngues
kundër rrëshqitjes për ashensorë, shkallë lëvizëse dhe vendkalime lëvizëse; hapës hidraulik,
pneumatik dhe elektrik të dyerve si dhe mbyllës të dyerve për porta si dhe komponente dhe
pjesë për to; transmisione elektronike dhe mekanike të dyerve; transmisione elektronike
dhe mekanike të portave; motorë me ingranazhe për instalime barriere; motorë me
ingranazhe për transmisione për dyer; motorë me ingranazhe për transmisione për porta;
mbyllës elektrik, hidraulik dhe pneumatik të dyerve si dhe komponente dhe pjesë për to;
aparate mbyllëse elektrike, hidraulike dhe pneumatike; dyer të ashensorëve nga metali apo
kryesisht nga metali
9 Aparate elektrike dhe elektronike për matje, shqyrtim, kontrollim dhe rregullim (për aq
sa janë të përfshirë në këtë klasë) për ashensorë, shkallë lëvizëse, vendkalime lëvizëse dhe
instalime tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta, si dhe programe të ruajtura
kompjuterike të lidhura dhe softuer kompjuterik; aparate kontrolluese elektrike dhe
elektronike për ashensorë me kontrollim të thirrjes së destinimit; kontrolle elektronike dhe
programe kompjuterike të lidhura me to për monitorimin, kontrollimin dhe rregullimin e
operimit të ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse si dhe instalimeve tjera
bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta, instalime ndërteshash dhe sisteme për
kontrollimin e qasjes; kontrolle elektronike dhe softuere kompjuterike të lidhura me to për
monitorimin, kontrollimin dhe rregullimin e qasjes në anije, ndërtesa, terrene të rrethuara,
zona të ndaluara brenda ndërtesave dhe anijeve, ashensorëve, shkallëve lëvizëse,
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vendkalimeve lëvizëse dhe instalimeve tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta;
kontrolle elektronike dhe softuer kompjuterik të lidhur me to për monitorimin, kontrollimin
dhe rregullimin e sistemeve të udhëzimit dhe sistemeve të navigimit; aparate monitorimi
nga distanca për monitorimin e operimit të ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve
lëvizëse, si dhe instalimeve tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta, instalimeve të
ndërtësave, sistemeve të kontrollimit të qasjes, sistemeve të udhëzimit, sistemeve të
navigimit, aparateve mbyllëse, dyerve, pengesave rrotulluese në vendkalime, barrierave
trekëmbëshe, barrierave dhe dyerve; aparate monitorimi nga distance për monitorimin e
aktiviteteve njerëzorë në ashensorë, anije, ndërtesa dhe objekte publike, posaçërisht video
monitorë, aparate video monitoruese elektrike dhe elektronike, kamera, sensorë, detektorë
të lëvizjeve, barriera drite dhe detektorë rrezatimi me rreze të kuqe (infra të kuqe); aparate
kontrolli nga distanca për kontrollimin e operimit të ashensorëve, shkallëëve lëvizëse,
vendkalimeve lëvizëse dhe instalimeve tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta si
dhe qasjes në to si dhe në ndërtesa, anije, zona të rrethuara dhe zona të ndaluara brenda
ndërtesave dhe anijeve; aparate kontrolli nga distanca dhe softuer të lidhur me to për
kontrollimin e ndriçimit; aparate kontrolli nga distanca dhe softuer të lidhur me to për
kontrollimin e ngrohjes, ventilimit, kondicionimit të ajrit dhe instalimeve të alarmeve
kundër zjarrit; panele kontrolli; indikatorë katesh; panele për dysheme; panele për korniza
ashensorësh; projeksione dhe ekrane plasma TFT, LCD, LED dhe OLED; monitorë
kompjuterash; monitore televizionesh; monitore me ekrane të ndjeshëm në prekje; panele
ekranesh elektronike; monitorë kompjuterash, monitorë me ekrane të ndjeshëm me prekje,
monitorë televizionesh dhe aparate projektimi për ndërveprim me përdorues të ashensorëve,
shkallëve lëvizëse dhe vendkalimeve lëvizëse; altoparlanta; ekrane LED; drita
paralajmëruese të urgjencave; zile paralajmëruese; transmetues të sinjalit elektromagnetik;
aparate alarmi, gjegjësisht alarame në rast zjarri, alarame kundër grabitjes, alarame kundër
hajnave, alarme uji, alarme rreziku, alarme të lëvizjes, alarme të thirrjeve urgjente, alarame
të keqpërdorimit dhe ndërhyrjes; aparate për përpunimin e të dhënave për pranimin,
incizimin, transmetimin, përpunimin, konvertimin, prodhimin dhe riprodukimin e të
dhënave të të folurit, të dhënave audio, të dhënave video, vizatimeve, imazheve dhe
sinjaleve në lidhje me dizajnimin, instalimin, mirëmbajtjen, riparimin, rindërtimin e plotë
dhe modernizimin e ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve
tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta, sistemeve për kontrollimin e qasjes,
sistemeve të udhëzimit, sistemeve të navigimit, aparateve të mbylljes, dyerve, pengesave
rrotulluese në vendkalime, barrierave trekëmbëshe, barrierave dhe dyerve; sisteme
elektronike udhëzimi për drejtim të itinerarit të përdoruesve dhe trafikut të përdoruesve;
sisteme elektronike të navigimit, posaçërisht GPS, Bluetooth, ËiFi dhe sisteme navigimi të
bazuar rrjet mobil dhe valë radio; sisteme elektronike të kontrollit të qasjes, sisteme
idenfitikimi me radio frekuenca dhe komponente për to, posaçërisht antena, çipa të
memories dhe lexues për kartela RFID cards, Bluetooth dhe komunikimin me fushë të afërt
(NFC); etiketa dhe kartela me identifikim me radio frekuenca (RFID); etiketa dhe kartela
NFC; lexues për kartela identifikimi të koduara, kartela çelës të koduara, kartela me çipa të
koduara dhe etiketa të koduara; kartela identifikimi të koduara; kartela çelës të koduara;
kartela me çipa të koduara; etiketa të koduara; lexues për kode optike; aparate për njohje
biometrike, posaçërisht aparatre për njohjen e fytyrës, zërit, irisit, shenjave të gishtave dhe
duarve; telefona mobil; smartfona; sisteme portative kompjuterike (pajisje që mund të
vishen) të lidhura për trup të përdoruesit gjatë përdorimit të tyre, gjegjësisht ora të mençura,
19

Buletini Zyrtar Nr. 74 i Agjencisë për Pronësi Industriale

syze, artikujt të veshjes dhe shirita për dorë; produkte të realitetit të zmadhuar dhe realitetit
virtual, gjegjësisht syze 3D, kufje, altoparlante, syze me rrjet me të dhëna (ekrane që
montohen në kokë, HMD), dorëza me rrjet me të dhëna, ekrane stereoskopike 3D, skener
3D, kamera 3D dhe mikrofona 3D; ruajtje të medias magnetike, dixhitale dhe optike; tablet
kompjutera; kompjuterë; rutera (drejtues) rrjeti; rutera pa tela; modema; ndërfaqe (aparate
për ndërfaqe apo programe ndërfaqe për kompjuterë); mikroprocesorë; softuer kompjuteri
për përpilimin dhe menaxhimin e databazës së të folurit, dosjeve audio, video dhe
multimediale dhe atyre operacionale, të dhëna të përformancës dhe të dhëna përdoruesish të
ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve të ndërtesave,
sistemeve të kontrollit të qasjes, dyerve, pengesave rrotulluese të vendkalimeve, barrierave
trekëmbëshe, barrierave dhe portave; softuer kompjuterik dhe softuer përdoruesish për
kërkim, riprodukim, shfaqje dhe ruajtje të të folurit, dosjeve audio, video dhe multimediale;
softuer për gjenerimin e toneve virtuale; softuer kompjuterik dhe softueri aplikacionesh për
monitorimin dhe kontrollimin e ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse,
instalimeve tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta, si dhe instalimeve të
ndërtesave; softuer kompjuterik dhe softuer aplikacionesh për monitorimin dhe
kontrollimin e sistemeve të alarmeve, sistemeve të kontrollit të qasjes, sistemeve të
udhëheqjes dhe sistemeve të navigimit; softuer kompjueri dhe softuer aplikacionesh për
telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), ora të mençura, përcjellës të aktiviteteve
dhe tablet kompjuterë për monitorimin dhe kontrollimin e ashensorëve, shkallëve lëvizëse,
vendkalimeve lëvizëse, instalimeve tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta, si dhe
instalimeve të ndërtesave; softuer kompjuteri dhe softuer aplikacionesh për rutera (drejtues
rrjeti) pa tela dhe rutera rrjeti; softuer kompjueri dhe softuer aplikacionesh për lidhjen e
telefonave mobil, smartfonave (telefona të mençur), orave të mençura, përcjellësve të
aktiviteteve dhe tablet kompjuterëve për instalime ndërtesash, sisteme të kontrollit të
qasjes, sisteme të udhëheqjes, sisteme të navigimit, dyer, pengesa rrotulluese të
vendkalimeve, barriera trekëmbëshe, barriera dhe porta; softuer kompjueri dhe softuer
aplikacionesh për telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), ora të mençura, përcjellës
të aktiviteteve dhe tablet kompjuterë në lidhje me përcaktimin e pozicionit brenda dhe
jashtë ndërtesave, pjesë të ndërtesave, hapësira publike, ashensorë, shkallë lëvizëse,
vendkalime lëvizëse dhe instalime tjera bartëse vertikale, horizontale dhe të pjerrta; softuer
kompjueri dhe softuer aplikacionesh për telefona mobil, smartfona (telefona të mençur), ora
të mençura, përcjellës të aktiviteteve dhe tablet kompjuterë për udhëheqje të itinerarit dhe
navigim brenda dhe jashtë ndërtesave, pjesë të ndërtesave, hapësira publike dhe ashensorë,
shkallë lëvizëse, vendkalime lëvizëse dhe instalime tjera bartëse vertikale, horizontale dhe
të pjerrta; sensorë elektrik; konvertues të frekuencave; transformatorë elektrik; module
solare fotovoltaike për gjenerim të rrymës; pajisje për ruajtje të rrymës; aparate për
furnizim të pandërprerë me rrymë; mbrojtjës kundër mbi-voltazhës; aparate për
shpërndarjen e rrymës; rregullatorë të rrymës; ndërprerës të rrymës elektrike; qarqe të
integruara; qarqe të shtypura; tabela elektrike të kontrollës; siguresa elektrike; qarqe të
integruara të sigurisë; dryna elektrik dhe elektronik; dryna që kontrollohen me radio valë;
publikime elektronike, gjegjësisht revista periodike të shkarkueshme, materiale për
mësimdhënie, materiale edukative, materiale trajnimi, manuale udhëzimi për instalime,
manuale udhëzuese për riparime, manuale modernizimi, manuale, buletine, broshura dhe
lisa të pjesëve rezervë në fushën e ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse,
dhe instalimeve tjera bartëse si vertikale, horizontale dhe të pjerrta, sisteme të kontrollit të
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qasjes, sisteme të udhëheqjes, sisteme të navigimit dhe sisteme të sigurisë; shabllone që
janë kryësisht nga metali
35 Hartimi, sistemimi dhe përditësimi i të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike;
menaxhimi i të dhënave me anë të kompjuterit; zbulimi dhe procesimi e të dhënave të
përdoruesve të sistemeve të monitorimit, sistemeve të kontrollit të qasjes, sistemeve të
drejtimit dhe sistemeve të navigimit në bazat e të dhënave kompjuterike; zbulimi dhe
procesimi e të dhënave operacionale dhe të performancës së ashensorëve, shkallëve
lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrëta
dhe instalimeve përcjellëse, instalimeve të ndërtimit, sistemeve të monitorimit, sistemeve të
kontrollit të qasjes, sistemeve të drejtimit, sistemeve të navigimit, aparateve më të afërta,
dyer, pengesa rrotutullese; pengesa me tri këmbë, pengesa dhe portat në bazat e të dhënave
kompjuterike; përpilimi i analizave statistikore dhe raporteve në lidhje me të dhënat
operacionale dhe të performancës të ashensorëve, shkallë lëvizëse, vendkalime lëvizëse,
instalime të tjera vertikale, horizontale dhe të pandërprera të transportit, instalime të
ndërtimit, sisteme të monitorimit, sisteme të kontrollit të qasjes, sisteme udhëzuese, sisteme
të navigimit, aparateve më të afërta, dyerve, pengesa rrotulluese, pengesa e trekëmbëshit,
barrierat dhe portat; procesimi administrativ i urdhrave të blerjes për telefon ose kompjuter;
marrjen e porosive; faturimi; shërbimet e-tregti, dmth duke e vënë informacionin e
produktit në dispozicion përmes rrjeteve të telekomunikacionit për qëllime reklamimi dhe
shitjeje; sigurimin e informacionit të produktit në lidhje me shitjen, dizajnimin, specifikat
dhe çmimet e ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve të tjera
vertikale, horizontale dhe të pandërprera të transportimit, sistemeve të kontrollit të qasjes,
sistemeve udhëzuese dhe sistemeve të navigimit dhe shërbimeve këshillimore lidhur me to
për qëllime të marketingut dhe shitjes; tregti me shumicë dhe pakicë në pjesët e
zëvendësimit dhe komponentëve të ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse,
instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrëta me instalime përcjellëse, sistemet e
kontrollit të qasjes, sistemet e drejtimit, sistemet e navigimit, aparatet më të afërta, hapëse
të dyerve; dyer; pengesa rrotulluese, pengesa e trekëmbëshit, barrierat dhe portat;
(gjithashtu për internet); promovimi i reklamave, marketingut dhe shitjes; reklamimi me
anë të monitorëve të kompjuterave, monitorëve me prekje, monitorëve televizivë, aparateve
të projektimit, fasadave dhe paneleve elektronike të ekranit; dhënia me qira e hapësirës
reklamuese; vënien në dispozicion të tabelave të reklamave, vendeve të reklamimit dhe
mediumeve reklamuese; organizimi dhe menaxhimi i programeve të besnikërisë së
konsumatorëve; organizimi dhe rregullimi i panaireve dhe ekspozitave për qëllime
komerciale ose për qëllime promocionale
37 Sigurimi i informacionit në lidhje me ndërtimin; konsulencë ndërtimi; informacione në
lidhje me riparimin, mirëmbajtjen, mirëmbajtjen e servisimit dhe riparimit të ashensorëve,
shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të
pandryshuara, sistemeve të kontrollit të qasjes, sistemeve të drejtimit, sistemeve të
navigimit, aparateve më të afërta, hapëse të dyerve; dyer; pengesa rrotulluese, pengesa e
trekëmbëshit, barrierat dhe portat; instalimin, mirëmbajtjen, riparimin dhe riparimin e
ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse dhe instalimeve të tjera vertikale,
horizontale dhe të pjerrëta dhe instalime përcjellëse dhe të komponenteve dhe pjesëve të
tyre; instalimin, mirëmbajtjen, riparimin dhe punimet ndërtimore për modernizimin e
ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse dhe instalimeve të tjera vertikale,
horizontale dhe të pjerrëta për përcjellje dhe të pjesëve dhe përbërësve të tyre; çmontimi i
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pjesshëm i ashensorëve ekzistues, shkallëve lëvizëse dhe shtigjeve lëvizëse në përgatitje për
modernizimin e tyre; këshilla lidhur me instalimin, mirëmbajtjen, riparimin, riparimin dhe
modernizimin e ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse dhe instalimeve të
tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrëta dhe instalime përcjellëse dhe të pjesëve dhe
komponentëve të tyre; marrja e masave masa parandaluese për të ruajtur funksionalitetin e
ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve të tjera vertikale,
horizontale dhe të pjerrëta me instalime përcjellëse, sisteme të kontrollit të qasjes, aparateve
më të afërta, dyerve, dyerve të hapura, mbyllësve të dyerve, pengesa rrotulluese, pengesa e
trekëmbëshit, barrierat dhe komponentet e tyre; këshilla për instalimin, mirëmbajtjen,
riparimin, riparimin dhe modernizimin e sistemeve të kontrollit të qasjes, sistemeve të
drejtimit, sistemeve të navigimit, aparateve më të afërta, dyerve, çelësave të dyerve,
mbyllësve të derës, portave, barrierave dhe barrierave të trekëmbëshave dhe të
komponentëve të tyre; këshilla në lidhje me instalimin, mirëmbajtjen, riparimin, riparimin
dhe modernizimin e sistemeve të kontrollit të qasjes, sistemeve të drejtimit, sistemeve të
navigimit, aparateve më të afërta, dyerve, dyerve të hapura, mbyllësve të derës, portave,
pengesave rrotulluese, pengesë trekëmbësh dhe barriera; instalimin, mirëmbajtjen,
riparimin, riparimin dhe modernizimin e ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve
lëvizëse, sistemeve të kontrollit të qasjes, sistemeve të drejtimit, sistemeve të navigimit,
aparateve më të afërta, dyerve, dyerve të hapura, mbyllëseve të dyerve, pengesa rrotulluese,
pengesa e trekëmbëshit, barrierat me një lidhje komunikimi, veçanërisht nëpërmjet
Internetit; instalimi, mirëmbajtja, riparimi, riparimi dhe modernizimi i sistemeve të alarmit
dhe sistemeve të monitorimit, si dhe këshilla në lidhje me to; instalimin, mirëmbajtjen dhe
riparimin e kompjuterave dhe aparateve për telekomunikim
38 Ofrimin e lidhjeve te telekomunikimit me te dhenat e bankës; ofrimin e qasjes në
platform dhe portale në internet; ofrimin dhe transmetimin e të dhënave te fjalimeve, të
dhenave të zërit, të dhënave të videove, mesazheve, teksteve, vizatimeve dhe imazheve
përmes rrjetit të komunikimit analog dhe dixhital, radio rrjeteve dhe rrjeteve të
telekomunikimit me tela-të fortë; shërbimet e komunikimit me anë të telefonit; shërbimet e
faqeve; ofrimin e lidhjeve të telekomunikimeve për linjat direkte telefonike dhe qendrat e
thirrjeve; shkëmbimet elektronike të mesazheve me anë të linjeve të bisedave (chatlines),
hapsirave të bisedave on-line dhe forumeve të internetit; ofrimin e lidhjeve të
telekomunikimeve për shkëmbimin e të dhënave në mes të pajisjeve informatike qendrore
dhe ashensorëve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve të tjera vertikale,
horizontale dhe të pjerrta të transportit, instalimet ndërtimore, qasjet e sistemeve të
kontrollit, sistemeve udhëzuese, sistemeve të lundrimit, aparateve të mbyllura, dyerve,
pengesave rrotulluese në vendkalime (turnstiles), pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe
portave; ofrimin e qasjen me anë të rrjetit të komunikimit në të dhënat e operimit dhe
performancës së lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, qasjes së sistemeve të
kontrollit, sistemeve udhëzuese, sistemeve lundruese, aparateve mbyllëse, dyerve,
pengesave rrotulluese në vendkalime (turnstiles), pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe
portave; ofrimin e qasjes në të dhënat e ofrimit të informatave përmes rrjetit të komunikimit
për sa i përket funksionimit të gabuar të lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse,
instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit, instalimeve
ndërtimore, qasjeve të sistemeve të kontrollit, sistemeve udhëzuese, sistemeve të lundrimit,
aparateve të mbyllura, dyerve, pengesave rrotulluese në vendkalime (turnstiles), pengesave
trekëmbëshe, pengesave dhe portave; transmetimin e sinjaleve të fjalimeve elektronike, të
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dhënave të sinjaleve dhe të dhënave të të gjitha llojeve të monitorimit, kontrollit,
mirëmbajtjen dhe riparimin e lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse dhe
instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit; transmetimin e
sinjaleve të alarmeve të aparateve dhe qasjen në sistemet e kontrollit; transmetimin e
thirrjeve emergjente të raportuara me anë të kompjuterit dhe rrjetit të telekomunikimit;
transmetimin e të dhënave dhe sinjaleve të sistemeve të lundrmit dhe sistemeve udhëzuese
për përcaktim pozicional të personave dhe objekteve dhe për udhëzimet e rrugës për
personat brenda dhe jashtë ndërtesave; transmetimi elektronik me anë të rrjetit kompjuterik
dhe rrjeteve të komunikimeve të lajmeve, mesazheve, zbavitjeve, imazheve, informatave
reklamuese, informatave të pozicioneve të lifteve dhe të dhënave për emergjencë, për
përdoruesit e lifteve, shallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse dhe instalimeve të tjera
vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit; transmetimet elektronike me anë të
rrjeteve kompjuterike dhe rrjeteve të telekomunikimeve të mësimdhënies, edukimit dhe
materialeve tjera trajnuese dhe të instalimeve, modernizimin dhe udhëzimet e riparimeve;
dhënien me qira dhe mundësimin e kohës së qasjes në të dhënat në kompjuterët me baza të
të dhënave, dhënien me qira të aparateve të telekomunikimit
42 Kerkimin dhe zhvillimin në fushën e lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse,
instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit, qasjeve të sistemeve
të kontrollit, sistemeve udhëzuese, sistemeve të lundrimit, aparateve të mbyllura, dyerve,
pengesave rrotulluese në vendkalime (turnstiles), pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe
portave; kërkimin dhe zhvillimin në fushën e sigurisë; kërkimin për monitorimin dhe
analizimin e brendshëm të rrjedhës së trafikut, në mes dhe jasht ndërtesave; zhvillimin,
dizajnimin dhe ndërtimin e lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve
të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit, sistemeve të monitorimit, qasjeve
të sistemeve të kontrollit, sistemeve udhëzuese, sistemeve të lundrimit, aparateve të
mbyllura, dyerve, pengesave rrotulluese në vendkalime (turnstiles), pengesave
trekëmbëshe, pengesave dhe portave; planifikimin e projekteve të inxhinjerisë-teknike dhe
shërbimet inxhinjerike në lëminë e lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse,
instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit, sistemeve të
monitorimit, qasjeve të sistemeve të kontrollit, sistemeve udhëzuese, sistemeve të
lundrimit, aparateve të mbyllura, dyerve, pengesave rrotulluese në vendkalime (turnstiles),
pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe portave; kryerjen e testeve të kontrollit të cilësisë
dhe testeve teknike; auditimin e energjisë; asistimin e mirëmbajtjes nga distanca të softuerit
kompjuterik për monitorimin dhe kontrollin e lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve
lëvizëse, instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit, instalimeve
ndërtimore, sistemeve të sigurisë, qasjeve në sistemet e kontrollit, sistemeve udhëzuese,
sistemeve të lundrimit, aparateve të mbyllura, dyerve, pengesave rrotulluese në vendkalime
(turnstiles), pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe portave dhe komponenteve dhe pjesëve
për to; monitorimin nga distanca të lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse,
instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit, instalimeve
ndërtimore, sistemeve të sigurisë, qasjeve të sistemeve të kontrollit, sistemeve udhëzuese,
sistemeve të lundrimit, aparateve të mbyllura, dyerve, pengesave rrotulluese në vendkalime
(turnstiles), pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe portave përmes lidhjes së komunikimit,
përmes sistemeve kompjuterike për mbikqyrjen e statusit të operimit për mallërat e
lartëpërmendura; përcaktimin, vecanërisht përcaktimin nga distanca për sa i përket nevojës
për mirëmbajtje dhe funksionim të gabuar të lifteve, shkallëve lëvizëse, vendkalimeve
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lëvizëse, instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të transportit, instalimeve
ndërtimore, sistemeve të sigurisë, qasjeve të sistemeve të kontrollit, sistemeve udhëzuese,
sistemeve të lundrimit, aparateve të mbyllura, dyerve, pengesave rrotulluese në vendkalime
(turnstiles), pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe portave përmes lidhjes së komunikimit,
përmes sistemeve kompjuterike për gjetjen e incidenteve; analizimin dhe evaluimin e
operimit dhe performancës së të dhënave për kontrollin e cilësisë të lifteve, shkallëve
lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse, instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të pjerrta të
transportit, instalimeve ndërtimore, sistemeve të sigurisë, qasjeve të sistemeve të kontrollit,
sistemeve udhëzuese, sistemeve të lundrimit, aparateve të mbyllura, dyerve, pengesave
rrotulluese në vendkalime (turnstiles), pengesave trekëmbëshe, pengesave dhe portave;
kontrollimin dhe analizimin e sinjaleve të telekomunikimit; programimin, zhvillimin,
instalimin, përditësimin dhe mirëmbajtjen e softuerit kompjuterik dhe softuerit aplikacion
dhe shërbimet këshilluese për sa i përket të njejtave; dizajnimin dhe zhvillimin e realitetit
virtual dhe zmadhimin e realitetit softvuerik; programimin e softuerit për platformën në
internet; vënien në dispozicion të platformave të internetit (softuer); ofrimin e softuerit
përmes rrjetit kompjuterik (veçanërisht në internet) dhe rrjetet e telekomunikimit; ofrimin e
aplikacioneve softuerike on-line dhe off-line përmes rrjetit kompjuterik apo rrjeteve të
telekomunikimeve për sa i përket përdorimit të mësimdhënjes, materialeve të edukimit dhe
trajnimit dhe instalimeve, riparimin dhe udhëzimet e modernizimit; ofrimin e pajisjeve
softuerike on-line dhe off-line për ndërtimin, konfirgurimin dhe dizajnimin e lifteve,
shkallëve lëvizëse dhe vendkalimeve lëvizëse; ofrimin e përdorimit të përkohshëm të
aplikacioneve softuerike jo-të shkarueshme për përdorim nga distance të rrjeteve të
serverëve nga interneti (cloud computing network) dhe qasjen në to; softuer-si-një-shërbim
(SaaS); aranzhimin e të dhënave dhe fjalimeve të komunikimit ndërfaqësor (softuer) për
lidhjen me kompjuterët e bazave të të dhënave dhe qendrat e thirrjeve; ofrimin e pajisjeve
softuerike on-line dhe off-line për monitorimin e aktiviteteve njerëzore në lifte, anije,
ndërtesa dhe hapsira publike; ofrimin e softuerit për ndezjen automatike të alarmeve përmes
rrjetit kompjuterik dhe rrjeteve të telekomunikimeve; shërbimet kompjuterike, kryesisht
dizajnimin dhe programimin e softuerëve për përdorim drejtues në rrjetet kompjuterike;
shërbimet e sigurisë kompjuterike që përmbajnë lëshimin dhe drejtimin e celësave dixhital;
dizajnimin dhe programimin e softuerit kompjuterik për kartat e vërtetimit IC dhe
udhëheqjen e përdoruesit dhe të drejtat e përdorimit në lidhje me të njejtat; dhënien me qëra
të softuerëve
45 Shërbimet e sigurimit për mbrojtjen e pasurisë dhe personave; shërbimet e monitorimit
të sigurisë për monitorimin e ndërtesave, përsonave dhe objektve; shërbimet e mbikqyrjes
së alarmeve; monitorimi i thirrjeve telefonike emergjente të konsumatorëve dhe njoftimi i
objekteve emergjente; konsulencë në fushën e sigurisë fizike; shërbimet e sigurimit në
lidhje me kontrollin e aksesit të ndërtesave, pjesëve të ndërtesave, objekteve publike,
dyerve, kthesave, barrierave të trefishtë, barrierave, portave, ashensorëve, shkallëve
lëvizëse, vendkalimeve lëvizëse dhe instalimeve të tjera vertikale, horizontale dhe të
pandryshuara; kontrollin e sistemeve të mjedisit të ndërtimit, sistemeve të aksesit të
ndërtesave dhe sistemeve të sigurisë së ndërtimit; hapja e kyçjeve të sigurisë për qëllime
sigurie; hapja e kyçjeve të sigurisë nëpërmjet një lidhjeje komunikuese, veçanërisht
nëpërmjet internetit; hapja e kyçjeve të sigurisë për qëllime sigurie nëpërmjet qasjes së
largët nëpërmjet një lidhjeje telekomunikuese, veçanërisht nëpërmjet internetit; monitorimi
i sistemeve të sigurisë; shërbimet e kontrollit të identitetit për qëllime sigurie; qiraja e
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aparaturave të monitorimit të sigurisë dhe sistemeve të kontrollit të qasjes; dhënien e
licencave për përdorimin e sistemeve të monitorimit, sistemeve të kontrollit të qasjes dhe
sistemeve të navigimit, duke përfshirë aplikacionet softuerike që lidhen me to; menaxhimin
dhe licencimin e të drejtave të pronësisë industriale dhe të drejtën e autorit

(210) KS/M/ 2018/703
(220) 31/05/2018
(731) CommScope, Inc. of North Carolina
(North Carolina Corporation)
1100 CommScope Place, S.E.
Hickory, North Carolina 28602, US
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5

(540) COMMSCOPE

(511) 9 Antena, kryesisht, antena të stacioneve bazë, antena me polarizim dual, antena me
orientim vepruese nga largësia (remote), antena të tipit pikë në pike, antena mikrovalore,
antena për radio frekuenca, dhe antena brezëgjërë; kabllo telekomunikuese të cilat emitojnë
radio frekuenca; stacione bazë dhe pajisje pa tel për brenda ndërtesave, kryesisht, antena të
brendshme, antena të distribuara, antena të distribuara në bazë të kabllove optike, dhe
antena të distribuara të radios-nëpërmjet të kabllove optike; radio transmetues dhe marrës
pa tel, transiverët (marrësit dhe dhënësit), amplifikues të zërit dhe procesor digjital të
sinjalit për perseritje, ribërje dhe riformatim të sinjaleve të të dhënave; sisteme të kontrollit
dhe diagnostifikimit të antenave telekomunikuese të stacioneve bazë pa tel, kryesisht,
kontrollerët elektrik diagnostifkikues të dorës të orjentuar për poshtë; tufë kabllosh,
kryesisht, tufë e kabllove telekomunikuese të bakrit, tufë e kabllove optike, kabllo optike të
para-perfunduara, dhe ura(xhamper) të para-perfunduara të RF kabllove; paisje për
shpërndarje dhe managjim të kabllove, kryesisht, rafte vertikale dhe horizontale për
mbshtetje të kabllove, organizimin dhe mbrojtjen e kabllove të ndryshme telekomunikuese,
kanale për kabllo optike, rafte me përcjellës (kanale) për mbeshtetje, oganizimin dhe
mbrojtjen e numrit më të madh të kabllove telekomunikuese, dhe rafte montuese për paisje
telekomunikuese; pasije shtesë për kabllo komunikuese, posaqërisht mbrojtës të
mbitensionit dhe shtigje (përcjellës) plastike për kanale të cilët mbajnë kabllot koaksiale,
kabllo optike, çifte kabllosh të përdredhura (Twisted Pair) dhe kombinime të këtyre
kabllove; kabinete metalike të përshtatur në mënyrë të veçantë për të mbrojtur paisjet
telekomunikuese sikurse që janë kabllot dhe shtigjet (kanalet), dhe shtëpiza horizantale dhe
vertikale për mbështetje për kabllo, organizim dhe mbrojtje te një numri më të madh të
kabllove telekomunikuese; pjesë të kabllove optike, posaqërisht daljet për kabllo optike dhe
njësitë për përfundim të kabllove optike; paisje blanko për ruajtjen e kabllove optike,
posaqërisht rafte magacinimi për ruajtjen e kabllove optike; kabllo komunikuese ,
posaqërisht kabllo koaksiale, kabllo optike, kabllo të përdredhura (TP) telekomunikuese
dhe hibride të kabllove optike, peç korda kabllo telekomunikuese, kabllo telekomunikuese
për urëzim (jumper cables) dhe kabllo telekomunikuese për ndërlidhje; linja elektrike të
transmetimit të cilat shfrytëzohen për aplikacione pa tel; kabllo elektrike të orjentuara nga
largësia (remote electrical tilt cables); konektorë të kabllove komunikuese për kabllo
koaksial, kabllo optike dhe kabllo të cifteve të përdredhura dhe hibrideve të tyre; prizë për
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kabllo elektrike dhe kabllo optike; mbylljet dhe terminale për kabllo optike, në formë të
shtëpizave (kutive) lidhëse të kabllove optike dhe blloqeve për për lidhjje të kabllove
telekomunikuese, për lidhje të terminlaeve/ përfundimeve të kabllove; adapter për prizë;
TAP ndarësit për kabllo koaksiale dhe optike; paisja shtesë për konektorë të kabllove
komunikuese dhe të kabllove për të dhëna, posaçërisht kausha (gëzhoja) mborjtëse nga
silikoni-goma të shkrirë e dizajnuar për mbyllje dhe mbrojtje nga ndikimet e jashtëme të
konektorëve elektrikë, RF, dhe kabllove optike; priza telekomunikuese të mureve;
produktet për çasje në radio rrjetat (RAN-Radio Access Network), posaçërisht sistemet e
antenave të distribuara, të cilët përbëhen nga antenat radiofrekuencore, nga RF (radio
frequency) sistemet e repititorëve të cilët përmbajnë repititorë për radio komunikim
celularë, çelija të vogla RF dhe softverit të ndërlidhur për furnizim, drejtim, projektim dhe
testim të këtyre sistemeve; sistemet distributive pa tel të cilët përbëhen nga valë përcjellësit,
valë përcjellësit eliptik, valë përcjellësit rigjid dhe fleksibil dhe kabllo eliptike
valëpërcjellëse; aparati portable për leximin e identifikimit radio frekuencor (RFID),
kryesisht, lexuesit RFID; paisjet kontrolluse të mbyllura apo në korniza, të cilët përbëjnë
kontrolerët sistemorë elektrik, analizatorët logjik, dhe gejtveji të montuar në pllakë me
ndërpresa dhe korniza të cilët lidhin dhe grupizojnë të dhënat dhe komunikojnë me
softverin; moduli portativ komunikues dhe për furinizim, kryesisht, modulet me qarqe të
integruara për operimin e sistemit komunikues të dhënave në
fiberglass hub-in dhe të mundësojë komunikimin nëpërmjet të lidhjeve pa tel me softverin
dhe paisjet mobile; produktet për identifikim radio frekuencor (RFID), posaçërisht
emërtimet (shenjat) sikurse që janë shenjat identifikuese radio frekuencore, RFID lexuesit
dhe lexuesit RFID të dorës; aparatet për monitoring, matje, testim dhe kontrollim të
sinjaleve elektrike; softveri i sistemeve kompjuterike për procesimin e sinjaleve
komunikuese të lidhura me paisjet për gjeolokalizim, drejtim dhe kontrollë të paisjes
telekomunikuese dhe sistemeve, për lokacione të largëta, dhe për evaluimin e transmetimit
pa tel të zërit dhe të të dhënave; softver për perdorim në dizajnimin, instalimin, operimin,
optimizimin, dhe mirembajtjen e paisjeve telekomunikuese; aparate transmetuese të të
dhënave në fushën e transmetimeve telekomunikuese; aparate transmetuese digjitale optike
për transmetimin e të dhënave telekomunikuese; aparate për transmetimin e zërit dhe
imazheve; paisje komunikuese optike elektronike, kryesisht, amplifikatorë optik,
transmiterë optik, komponenete optike elektronike në formë të kablove optike, linqeve
optike të të dhënave dhe transiverëve optik; aparate (paisje) për procesimin e të dhënave në
fushën e transmetimit telekomunikativ; kompjuterë për perdorim në fushën transmetimit
telekomunikativ; softveri kompjuterik për managjimin, monitorimin, vizuelizim dhe
optimizim të infrastrukurës së qendrës së të dhënave dhe përformansës së tyre për kontrollë
të centralizuar dhe managjimin e pasijeve kompjuterike të rrjetës, të cilët shpërndahen
nëpër organizatë, e cila siguron sherbime të rrjetëzimit dhe të ruajtjes; spliterë të sinjalit,
duke përfshirë fiber-optik spliterë të sinjalit; çiftëzues (coupler) optik duke përfshirë
çiftëzuesit optik jashta ndërtesave; spliterë të RF sinjaleve, terminime në formë të
terminatorit elektrik, dhe atenautorë të sinjalit elektrik; filtra dhe kombajnerë optik për
lidhje të antenave dhe marrësve; multiplekserë; amplifikatorë të montuar në shtylla (kulla);
drop amplifikues; blloqe terminuese elektrike; RF pasije kondicionimi për çelija të jashtme,
posaçërisht transmiterë të kontrolluar nga radio-frekuencat; shtëpiza distributive, kryesisht,
kutija distributive elektrike; kutija për vazhdimin (lidhjen) e kabllove të bakrit, kryesisht
kutija për lidhjen e linjave elektrike të trasnmetimit; kutija për lidhjen e kabllove optike,
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kryesisht lidhjet e linjave optike të transmetimit; FTTA shtëpiza (rafte), kryesisht kutija
shpërndarëse ; FTTA rafte, kryesisht dollape (rek) montues për kutija shpërndarëse optike;
panele optike dhe kaseta, kryesisht panele kontrolluese optike për lidhje të shumfishta të të
dhënave dhe paisjeve optike; panele dhe kaseta bakri, kryesisht panele kontrolluse bakri të
sinjaleve telekomunikuese, për lidhjen shumfisht të një numri të më të madh të të dhënave
dhe të paisjeve elektrike; rafte montuese dhe kabinete për hardver telekomunikues; rafte
montuese të fibrave optik dhe panele për hardver telekomunikues; panele kontrolluese
telekomunikuese optike dhe telekomunikuese bakri për vendosjen e peç kabllove; shtëpiza
për bateri për vendosjen e baterive rezervë; dollape metalike të adaptuara posaçërisht për
mbrojtjen e paisjeve telekomunikuese, sikurse që janë burimet e furnizimit dhe paisjet për
sisteme telekomunikuese; DC-DC konvertorët të cilët shfrytëzohen me peç panele
telekomunikuese, në sisteme të infrastrukturës së rrjetave për komunikime dhe të dhëna;
konvertorë të burimit të furnizimit të cilët shfrytëzohen me antena dhe transiverë; aparate
telekomunikuese dhe instrumente, kryesisht lidhjet për linja transmetuese optike ose
transmetuese telekomunikuese, lidhjet “pa vegla”për linja transmetuese optike dhe
telekomunikuese, blloqe modulare terminuese për përfundime optike dhe elektrike, paisja
hardverike për managjimin e fijeve optike në formë të kanalinave të kabllove optike,
korniza shpërndarëse të kabllove optike, posaçërisht kutija shpërndarëse për kabllo optike;
aparate dhe instrumenet për përcjelljen, komutimin (ndërprerjen), trasnformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e sinjalit elektrik ose optik, kryesisht, paisje
telekomunikuesenë formë të kutive për lidhje të kabllove optike, shtëpizave për lidhje të
kabllove optike dhe telekomunikuese, kutija për distribuim për lidhje të kabllove optike ose
telekomunikuese, hardveri për managjimin e fijeve optike në formë të kanaleve të fijeve të
kabllove optike, shtëpiza për korniza distributive për kabllo optike dhe telekomunikuese,
konektorë për kabllo optike ose për kabllo telekomunikuese, priza për kabllo optike ose për
kabllo telekomunikuese, adapterë për kabllo optike ose telekomunikuese, lidhëse të
kabllove optike për linjat optike të transmetimit, shtëpiza me pllakëz për lidhjen e fijeve
optike në formë të kutisë mbyllur (xhunta per fije optike), dhe kasetat për lidhje të kabllove
optike; shporta për ruajtjen e fibrave, kryesisht rafte montuese për paisje telekomunikuese;
pllaka muresh për kabllo dhe tela, kryesisht pllakëza frontale montuese për kabllo
telekomunikuese dhe tela, kutija distributive të zonave elektrike të montuara në sipërfaqe
muresh, dhe ndërprerësa në murë

(210) KS/M/ 2018/719
(220) 06/06/2018
(731) SPECIALES GILLARDEAU
Baie de Sinche 17560 BOURCEFRANCLE-CHAPUS, FR
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5

(540)

(511) 29 Peshk, peshk në kanoqe {canned, (Am.)} peshk i konzervuar, peshk i kriposur,
guaca të cilat nuk janë të gjalla, karkaleca deti të cilët nuk jane të gjallë, guacë deti (oyster)
jo e gjallë, miell peshku për konsum të njerëzve, ushqime të pregatitura nga peshku,
ekstrakt algash për ushqim.
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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 kafshët.
43 Sherbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve, shërbime furnizimi me ushqim (catering),
shërbime të restoranteve vetësherbyese, shërbime të snak-bareve, shërbime të kafeterive,
shërbime të pabave (kafiçave), shërbime të bareve, shërbime të çajtoreve, përgatitja e
recioneve dhe ushqimeve për dërgim (shpërndarje); shërbime hotelesh; akomodim i
përkohëshëm

(210) KS/M/ 2018/720
(220) 06/06/2018
(731) SPECIALES GILLARDEAU
Baie de Sinche 17560 BOURCEFRANCLE-CHAPUS, FR
(740) Xhemajl Krasniqi
AA & D L.L.C., Kodra e Diellit, Zona e
jugut L 9/5

(540)

(511) 29 Peshk, peshk në kanoqe [canned, (Am.)], 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 (oyster), 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
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(210) KS/M/ 2018/745
(220) 11/06/2018
(731) 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 MAX WHITE
EXPERT SHINE

(511) 3 Pasta dhëmbësh dhe për larjen e gojës

(210) KS/M/ 2018/746
(220) 11/06/2018
(300) 87/726,943 19/12/2017 US
(731) GENZYME CORPORATION
50 Binney Street, Cambridge, MA 02142,
US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) KAMAVOSIR

(511) 5 Preparate farmaceutike për trajtimin e hemofilisë

(210) KS/M/ 2018/747
(220) 11/06/2018
(300) 87/726,964 19/12/2017 US
(731) GENZYME CORPORATION
50 Binney Street, Cambridge, MA 02142,
US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) ZOKREZO

(511) 5 Preparate farmaceutike për trajtimin e hemofilisë
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(210) KS/M/ 2018/748
(220) 11/06/2018
(300) 87/726,974 19/12/2017 US
(731) GENZYME CORPORATION
50 Binney Street, Cambridge, MA 02142,
US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) FITVERSA

(511) 5 Preparate farmaceutike për trajtimin e hemofilisë

(210) KS/M/ 2018/749
(220) 11/06/2018
(300) 87/726,902 19/12/2017 US
(731) GENZYME CORPORATION
50 Binney Street, Cambridge, MA 02142,
US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) FITABREVO

(511) 5 Preparate farmaceutike për trajtimin e hemofilisë

(210) KS/M/ 2018/750
(220) 11/06/2018
(300) 87/726,932 19/12/2017 US
(731) GENZYME CORPORATION
50 Binney Street, Cambridge, MA 02142,
US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) FITBREVIO

(511) 5 Preparate farmaceutike për trajtimin e hemofilisë
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(210) KS/M/ 2018/752
(540) EVERTASTE
(220) 12/06/2018
(300) 30 2018 102 651.6/30 08/03/2018
DE
(731) LSG Lufthansa Service Holding AG,
Dornhofstrasse 38, 63263 Neu-Isenburg, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 29 Sallate frutash; supa; sallatë perimesh
30 Miell; miell elbi; miell fasule; biskota; keksë; bukë; rrollata; burritos (tortilë e
mbështjellë rreth me mbushjeje, zakonisht me fasule ose me mish të prerë ose të copëtuar);
ëmbëlsira; hamburger me djathë [sandviçë]; mouse çokollatë; pite me mish; ushqimet e
përgatitura me bazë brumërash; pasta; pite; pica; quiches (pjekur ne flake me një mbushje
te trashë me aromë veze); sandviçë; tart
35 Aranzhimi dhe shpërndarja e mostrave reklamuese; rregullimi dhe lidhja e
transaksioneve komerciale për persona tjerë; negocimi i kontratave te biznesit për te tjerët;
promovimi i shitjeve për te tjerët; shpërndarja i produkteve ushqimore, ushqimeve luksoze
dhe alkoolit, si dhe ushqime te përgatitura te ngrohta, ftohta dhe ngrira
39 zhvillimin dhe shpërndarjen e koncepteve të ambalazhimit(letër mbështjelljeve) për
ushqim dhe ushqime luksoze dhe alkool; zhvillimin dhe shpërndarjen e koncepteve për
prodhimin dhe shpërndarjen e mbështjellësve(letër mbështjellëseve) për ushqime dhe
ushqime luksoze dhe alkool
40 Ngrirja e ushqimeve; prodhimi i ushqimit, ushqim luksoz dhe alkool si dhe ushqime te
gatshme te ngrohta, ftohta dhe ngrira; zhvillimi dhe shpërndarja e koncepcioneve për
prodhimin dhe shpërndarjen e ushqimit , ushqimeve luksoze dhe alkoolit
43 shërbimet e furnizimit me ushqim, sidomos ne aeroplanë, trena, hotele,shitore te shitjes
me pakicë dhe restorante

(210) KS/M/ 2018/753
(220) 12/06/2018
(731) INSIFA 6 VELLEZERIT
Durrës Maminas, AL
(591) e bardhe, hiri, e verdhë, ari, e kuqe,
e gjelbër, kafe
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 30 Ëmbëlsira me brumë me sheqer; çokollate; karamele; kek; karamele e bute; torta
me shije luleshtrydhe, kokos, çokollate; kek me shije luleshtrydheje, qershie, kokos,
çokollate, pjeshke, molle; kek me shije çokollate, molle, luleshtrydheje dhe qershie

(210) KS/M/ 2018/754
(220) 12/06/2018
(731) ANAND INTERNATIONAL
76 A&B Govt. Indl Estate, Charkop
Kandivali (West) Mumbai – 400067, IN
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) DIGNO

(511) 16 Stilolapsa , Instrumente shkrimi, letër, letër paketimi, letër transparente,
pergamenë letër, gjëra botuese, libra, broshura për shënime, zarfe, dosje, materialet lidhëse,
etiketat, tabelat reklamuese të bëra prej letre ose prej kartoni, letër me mbishkrime lartë ,
fletëpalosje, vizitë karta, kartolina urimi, broshura, karton për karta, artikuj për kartonët e
kartave, najloni ose çanta e të përdorshme për paketim, mbështjellëse plastike të mbushura
me ajër për paketim ose mbështjellje, fletushkë reklamimi, revista, revista e ilustruar për
fëmijët, gazeta, set artikuj për shkrim, gomë fshirëse, mprehës(elektrike ose jo elektrike),
vizore, lapsa, shënues, korrektor(mbulues i shkrimit)

(210) KS/M/ 2018/755
(220) 13/06/2018
(731) Diamond Quest Ltd OMC Chambers,
P.O.Box 3152, Road Town, Tortola, British
Virgin, IS
(591) E zezë dhe e bardhë
(740) Arben AVDIU
Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000
Prishtinë

(540)

(511) 34 Duhani; artikujt e duhanpirësve; shkrepësa; cigare; kuti cigaresh; filtra të
cigareve; mbajtësit e cigareve; letër cigare; këshilla për cigaret; fletushka për mbajtësit e
cigareve; gypat e duhanit (llulla); cigarlluk; puro; tavëll për duhanpirësit (taketuke);
çakmak (shkrepësa) për duhanpirësit
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(210) KS/M/ 2018/756
(220) 13/06/2018
(731) Diamond Quest Ltd
OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road
Town, Tortola, British Virgin , IS
(591) E zezë dhe e bardhë
(740) Arben AVDIU, Lagja e Spitalit rr:
“Malush Kosova”, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 34 Duhani; artikujt e duhanpirësve; shkrepësa; cigare; kuti cigaresh; filtra të
cigareve; mbajtësit e cigareve; letër cigare; këshilla për cigaret; fletushka për mbajtësit e
cigareve; gypat e duhanit (llulla); cigarlluk; puro; tavëll për duhanpirësit (taketuke);
çakmak (shkrepësa) për duhanpirësit

(210) KS/M/ 2018/757
(220) 13/06/2018
(731) Diamond Quest Ltd
OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road
Town, Tortola, British Virgin , IS
(591) E zezë, e bardhë dhe e hirit
(740) Arben AVDIU
Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000
Prishtinë

(540)

(511) 34 Duhani; artikujt e duhanpirësve; shkrepësa; cigare; kuti cigaresh; filtra të
cigareve; mbajtësit e cigareve; letër cigare; këshilla për cigaret; fletushka për mbajtësit e
cigareve; gypat e duhanit (llulla); cigarlluk; puro; tavëll për duhanpirësit (taketuke);
çakmak (shkrepësa) për duhanpirësit
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(210) KS/M/ 2018/758
(220) 13/06/2018
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë
Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS
(591) E gjelbërt, E bardhë, dhe E Kaltërt
(740) Ismet Mustafa
Gurëz-Ferizaj

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara

(210) KS/M/ 2018/759
(220) 13/06/2018
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë
Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS
(591) E gjelbërt, E bardhë, dhe E Kaltërt
(740) Ismet Mustafa, Gurëz-Ferizaj

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara

(210) KS/M/ 2018/760
(220) 13/06/2018
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë
Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS
(591) E gjelbërt, E bardhë, dhe E Kaltërt
(740) Ismet Mustafa
Gurëz-Ferizaj

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara
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(210) KS/M/ 2018/761
(220) 13/06/2018
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
BG-1151 Sofia, BG
(591) E kaltër, e bardhë
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë,
kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për
shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin,
transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate
regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash
magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që
vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që
përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2018/762
(220) 13/06/2018
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
BG-1151 Sofia, BG
(591) E kuqe, e bardhë, e zezë, e gjelbër,
dhe e verdhë
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë,
kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për
shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin,
transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate
regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash
magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që
vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që
përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes
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41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2018/763
(220) 13/06/2018
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
BG-1151 Sofia, BG
(591) E kuqe, e verdhë, e gjelbër, e kaltër e
hapur dhe e kaltër e mbyllur
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë,
kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për
shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin,
transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate
regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash
magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që
vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që
përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2018/764
(220) 13/06/2018
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
BG-1151 Sofia, BG
(591) E kaltër dhe e bardhë
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë,
kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për
shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin,
transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate
regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash
magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që
vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që
përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
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të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes

41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2018/765
(220) 13/06/2018
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
BG-1151 Sofia, BG
(591) E kaltër, e verdhë, e gjelbër, portokalli
dhe e zezë
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë,
kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për
shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin,
transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate
regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash
magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që
vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që
përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2018/766
(220) 13/06/2018
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
BG-1151 Sofia, BG
(591) E kuqe dhe e verdhë
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë,
kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për
shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin,
transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate
regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash
magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që
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vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që
përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes
41 Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.

(210) KS/M/ 2018/767
(540)
(220) 13/06/2018
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
BG-1151 Sofia, BG
(591) E kuqe, e verdhë, portokalli, e kaltër e
hapur, e kaltër e mbyllur, e gjelbër dhe
ngjyrë vjollce
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë
(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë,
kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për
shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin,
transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate
regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash
magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që
vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që
përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes
41 Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.

(210) KS/M/ 2018/768
(220) 13/06/2018
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
BG-1151 Sofia, BG
(591) E kuqe, e verdhë, portokalli, dhe e
gjelbër
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë,
kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për
shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin,
transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate
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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
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes
41 Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe kulturore.

(210) KS/M/ 2018/769
(220) 13/06/2018
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
BG-1151 Sofia, BG
(591) E kuqe, e verdhë, e gjelbër dhe e
kaltër e hapur
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë,
kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për
shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin,
transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate
regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash
magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që
vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që
përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2018/770
(220) 13/06/2018
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
BG-1151 Sofia, BG
(591) E kuqe dhe e verdhë
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë,
kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për
shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin,
transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate
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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
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2018/771
(220) 13/06/2018
(731) Gord Digital Solutions d.o.o. Beograd
Save Tekelije 1A 11000 Belgrade, RS
(591) E KALTËR, E KUQE
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Aplikacione për softuer kompjuteri të cilat mund të meren; publikime elektronike
të cilat mund të meren; interfejs për kompjuterë; kartela me qarqe të integruara (smart
kartela); programe operative kompjuteri të incizuar; platforma softuerike për kompjuetr, të
incizuara ose të shkarkuesme; programe kompjuteri, të incizuar; programe kompjuteri
(softuer të cilët mund të meren); softuer kompjuteri, të incizuar; softuer për lojra kompjuteri
16 Albume; shënues; buletinë; blloqe (materiale zyre); vauçerë; qeska (zyrfe, qese) nga
letra ose plastika, për paketim; kartela korespondence; indekse regjistri; instrumente për
shkrim; instrumente për vizatim; kalendarë; materiale zyre, pos mobiljeve; materiale zyre
dhe paisje zyre, pos mobiljeve; harta; katalogë; libra; broshura; fletushka, flajerë; magazinë
(periodikë); stilografë; stilograf dhe stilolapsa (paisje zyre); mbishkrime nga letra ose
kartoni; gazeta; pano shpalljesh nga letra ose kartoni; lapsa; lapsa për vizatim; lapsa me
përmbajtje grafiti (lapsa teknik); pamlete; pendë; publikime periodike; pllakate nga letra
ose kartoni; plane, projekte; mbështetëse (vata) për gota birre; mbështetëse (vata) për gota
nga letra; mbështetëse (vata) nga letra; posterë; doracakë; prospekte; transparente (banerë)
nga letra; bileta; fascikla për shkresa (paisje zyre); fasikle (mtarilae zyre); formularë (të
shtypur); kartela urimi, panorama; paisje shkolle (fletore dhe paisje për shkrim); publikime
të shtypura; gjera të shtypura; matriale të shtypura (shtypje të larta); doracka afatesh të
shtypur
35 Përpunim administrativ i porosive bër plerje; ndihmë administrative gjatë ftesës për
përgjigje për dhënjen e ofertave; azhurim dhe mbajtje e informatave në regjistra; azhurim
dhe mbajtje e të dhënave në bazën e të dhënave kompjuterike; azhurim i materialeve për
shpallje; analiza të çmimeve dhe harxhimeve; angazhim i ndërmarjeve të jashtme për
udhëheqje administrative të kompanive; shërbime daktilografie; dizajnim i materialeve
reklamuese; distribuim i materialeve reklamuese; distribuim i mostrave; marëveshje për
shërbime parapagimi ttelekomunikimi për palë të treta; parashikim ekonomik; huazim i
makinave për fotokopje; huazim i automatëve për shitje; huazim i bilbordëve (panove për
reklamim); huazim i kohës për reklama në mjetet për komunikim; huazim i makinave dhe
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paisjeve për zyre; huazim i materialeve për shpallje; huazim i haprirave për shpallje;
huazim i tezgave për shitje; përpunim i vërtetimeve ngar llogaria; indeksim të faqeve të
internetit për qëllime komerciale ose qëllime shpalljeje; hulumtim i mendimit publik;
hulumtim tregu; administrim komercial për licencim malli dhe shërbime të palëve të treta;
udhëheqje kompjuterike me të dhënat; konsulta në strategji komunikimi për marëdhënje me
publikun; konsulta për strategji komunikimi në reklamim; konsulta në përzgjedhjen e
personelit; konsulta lidhur me organizimin e punes; konsulta në udhëheqjen e punëeve;
shërbime manekeni për qëllime reklamimi ose promovim shitjeje; marketing; marketing në
korniza të huazim të softuerit; hulumtim marketingu; reklamim i menjëhershëm nëpërmjet
postës; informata lidhur me punët; sigurim i tregjeve on-line për blerës dhe për shitës dhe
shërbime; shpallje të teksteve reklamuese; përpunim i teksteve; llogaritje e tatimit; shpallje;
shpallje në hapsira; shpallje me pagesë sipas klikut (pay per click shpallje); optimizim i
kërkuesve për promovim të shitjes; optimizim i komunikacionit nga faqja e internetit;
organizim i ekspozitave për nevoja ekonomike ose reklamuese; organizim i revive të modës
për qëllime promovimi; organizim i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese;
shkrim i biografive të punës për të tjerët; shkrim i teksteve reklamuese; shkrim i teksteve
për qëllime reklamuese; ndihmë në udhëheqjen e punëve ose idnustri; ndihmë në
udhëheqjen e punëve; testime pune; hulumtime pune; informata pune; vlersime pune;
udhëheqje pune për ofertues të pavarur të shërbimeve; duhëheqje pune për sportistë;
udhëheqje pune për artistë skene; udhëheqje pune dhe këshillime organizative; udhëheqje
pune me programe për kthim (refundim) për të tjerët; udhëhqje punësh me hotele; negociata
dhe përmbyllje e transakcioneve të punëve për palë të treta; negociata për kontratat e punës
për të tjerë; prezantim i prodhimeve nëpërmjet mjeteve të kominikimit, për çëlli, të shitjes
me pakicë; prezantim i mallit; përshkrim i korespondencës (shërbime zyre); kërkim i të
dhënave në bazën e të dhënave të kompjuterit për të tjerë; udhëheqje e përkohshme me
punët; bledhje e informatave në bazën e të dhënave të kompjuterit; mbledhje e të dhënave
statistikore; përgatitje e listave të rrogave; produkcion i shitjejs nëpërmjet progarameve
televizive; prodhim i filmave reklamues; promovim i shitjes për të tjerët; promovim i
mallrave dhe shërbimeve nëprmjet sponzorizimit ngjarjeve sortive; gjetje personeli;
konsulta profesionale pune; ofrim i informatave dhe kontakteve komerciale për punë; ofrim
i këshillave dhe informatave komercile blerësve gjatë zgjedhjes së mallrave dhe
shërbimeve; ofrim informatave për punë nëpërmjet faqeve të internetit; testim psoklogjik
për zgjedhje të punësuarve; kontabilitet; revizion biznesi; regjistrim i komunikimit dhe të
dhënave; reklamim në radio; reklamim në rrjetin kompjuterik; reklamim nëpërmjet
pllakateve; reklamim nëpërmjet televizionit; reklamim nëpërmjet fletëporisive; shërbime
këshillë dhënëse për udhëheqje punësh; përpilim i informatave për qëllime komerciale ose
reklamuese; shërbime sekretarie; sistemim i infomatave në bazën e të dhënave
kompjuterike; shërbime stenografie; shërbime profesionale për efikasitetin në punë; kërkim
sponzori; shumim i dokuneteve; udhëheqje e programeve për udhëtarë të cilët shpesh
udhëtojne me aeroplanë; duhëheqje me progarame për lojalitet të konsumatorëve; regullim i
vitrinave; shërbime të agjenicëve për punësim; shërbime të agjendcive për ofrim të
informatave për punë; shërbime të agjencive për eksport-import; shërbime të shitjes me
shumicë të preparateve dhe materialeve mjeksore, faramceutike, veerinare dhe higjienike;
shërbime të përpunimit të materialeve grafike për qëllime reklami; shërbime të caktimit të
mbledhjeve (shërbime zyrash); shërbime të shitjes me pakicë të vprave artistike nga ana e
galerive; shërbime të shitjes me pakicë të preparateve farmaceutike, veterinare dhe
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higjienike; shërbime të blerjes për palë të treta (blerje e prodhimeve për të subjekte tjera
afariste); shërbimeve të marëdhënjeve me publikun; shërbime on-linetë shitjes me pakicë të
muzikë digjitale e cila meretnga interneti; shërbime të shitjes me pakicë on-line të melodive
të zileve e cila meret nga interneti; shërbime shitjes me pakicë të muzikës praprakisht të
incizuar dhe filamve të cilët meren nga interneti; shërbime të rikujtimit për mbledhjeve të
caktuara (shërbime zyre); shërbime nënkontraktimi, autsorsing (ndihmë në punë); shërbime
të rishkrimit të dhuratave; shërbime të krahasimit të çmimeve; sjhërbime të ndërmjetsimit
nëpunë të cilat kanë të bëjnë me lidhjen e investuesve potencial privat me ndërmarjet të
cilat kanënevojë për mjete finasiare; shërbime ndërmjetsimi në tregti; shërbime të
përcjelljes së konkurencës; shërbime të përcjelljes së tregut; shërbime të përcjelljes së
shtypit; shërbime të zhvendosjes së vendit të adminsitrimit; shërbime të parapagimit të
gazetave për të tjerë; shërbime të paraqwitjes të tatimt; shërbime të shitjes nëpërmjet
ankandit; shërbime të agjencive reklamuese; shërbime telemarketingu; shërbime të
përgjigjeve telefonike për parapagues të cilët mungojnë; shërbime të udhëheqje punësh për
projekte ndërtimtarie; shërbime fotokopjimi; fakturim; ravizion finasiar; marketing objekti
(caku)

(210) KS/M/ 2018/772
(220) 13/06/2018
(731) VALVOLINE LICENSING AND
INTELLECTUAL PROPERTY LLC 100
Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509
, US
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) MAX LIFE

(511) 37 Shërbime të mirëmbajtjes preventive të automjeteve, e posaçërisht lyrësim te
shasive; ndërrim i vajit të motorëve; ndërrim i filtrave për vaj dhe ajër; mbushje e
rezervuarëve të transmisionit, diferencialëve, frenave, servo-timonëve, radiatorëve,
fshirëseve të xhamave të automjeteve dhe akumulatorëve me lëng deri në nivelin e
paraparë; ndërrim fshirëseve te xhamave dhe mbushje e gomave deri në nivelin e paraparë
të shtypjes

(210) KS/M/ 2018/773
(220) 13/06/2018
(731) "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. 8, 10 000 Prishtinë

(540) PRIMA FRESH

(511) 3 Mjete zbardhues dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, shkëlqim,
fërkim dhe abraziv; detergjente zbutëse, sapunë; parfume, vajra esencial, prodhime
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kozmetike, losione për flokë; preparate për kujdes të dhëmbëve
5 Pelena për bebe dhe të ritur; faculeta (lecka) të lagura antibakteriale; vata (pëlhurë
pambuku) dhe zbutëse; leukoplast; vata higjienike; freskues të hapsirave
16 Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në
klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi;
ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina
shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe
mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në
klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi
29 Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të konservuara,
thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime qumështi, vajra
dhe yndyra ushqimore
30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime
nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur
për pjekje, kripe, mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull
31 Prodhime bujqësore, kopshtare dhe pyjesh dhe prodhime farogjere që nuk janë të
përfshira me klasat tjera; kafshë (të gjalla), pemë dhe perime të freskëta, farëra, bimë dhe
lule natyrale, ushqim për kafshë, malto (maja)
32 Birrë, ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera joalkoolike; pije dhe lëngje frutash;
shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve

(210) KS/M/ 2018/774
(220) 13/06/2018
(731) "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. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

PRIMA EVERYDAY

(511) 3 Mjete zbardhues dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim, shkëlqim,
fërkim dhe abraziv; detergjente zbutëse, sapunë; parfume, vajra esencial, prodhime
kozmetike, losione për flokë; preparate për kujdes të dhëmbëve
5 Pelena për bebe dhe të ritur; faculeta (lecka) të lagura antibakteriale; vata (pëlhurë
pambuku) dhe zbutëse; leukoplast; vata higjienike; freskues të hapsirave
16 Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në
klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj shkrimi;
ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina
shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe
mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në
klasa të tjera); modele stampuese; kallëpe stampimi
29 Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të konservuara,
thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime qumështi, vajra
dhe yndyra ushqimore
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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

(210) KS/M/ 2018/775
(220) 13/06/2018
(731) NTSH “Bast Trade”, Fshati Shkabaj,
KS
(591) E bardhe, e kalter
(740) NTSH “Bast Trade”, Fshati Shkabaj

(540)

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

(210) KS/M/ 2018/778
(220) 14/06/2018
(731) N.P.T. " Kamila " SH.P.K
Malësi e Re/Prizren, KS
(591) Ngjyra e Zeze, Ngjyra e bardhe
(740) Shaban Ismajli NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540)
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(511) 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

(210) KS/M/ 2018/779
(220) 14/06/2018
(300) 302017032473.1 14/12/2017 DE
(731) Kaufland Dienstleistung GmbH &
Co.KG Rötelstraße 35 74172 Neckarsulm
, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) KUNIBOO

(511) 10 Jastëkë për qëllime mjekësore; ndihmës biberon dhe thithka; karfica për shishe
thithëse me biberon; thithka për shishe me biberon; shishe me biberon për fëmijë; valvul
për shishe me biberon; mbulesa për shishe me biberon për fëmijë; kapë (e foshnjës); kapë
qe inkorporon rraketake për fëmijë; çarçaf paperkore për përdorim me te porsalindur; çarçaf
paperkore për përdorim për fëmijë; Mburoje për gjoksin; Pompa për gjoksin; shishe për
ruajtjen e qumështit te gjirit; aspiratore hundor; pastrues te veshëve; termometër për qëllime
mjekësore
11 Shishe me ujë te nxehte; shishe elektrike me uje te nxehte; mbulesa fabrike te
përshtatura për shishe me ujë te nxehte; ngrohëse shishes se fëmijës; ngrohës te ushqimit te
fëmijës; Ngrohës, elektrik, për shishe me biberon; ndriçues te natës elektrik; aparatura
dezinfektuese; sterilizues me avull për përdorim shtëpiak; sterilizues për përdorim shtëpiak;
sterilizues te ujit; ngrohës rrezatimi; aparatura ngrohëse rrezatimi elektrike; tenxhere me
avull për ushqimin; ngrohës te krevatit; mbulesa këmbesh karrocash për fëmijë, qe ngrohen
elektrikisht; jastëk me ngrohje [mbushës], elektrik, jo për qëllime mjekësore; batanije,
elektrike, jo për qëllime mjekësore; sprucues dezifektant për tualete; ndenjëse tualeti;
aparatura filtrimi te ujit për përdorim te brendshëm; ngrohës uji
18 Çanta pelenash; çadra për fëmijë; çadra dhe çadra dielli; bagazh, çanta, kuleta dhe
transportues te tjerë; çanta plazhi; çanta librash; çanta rrjete për pazare; çanta për pazare;
çanta për artikujt e kozmetikes te shitura bosh; traste shpine; kuleta pelenash; qese
transporti për fëmijë; Varëse për mbajtjen e te porsalindurve; mbajtëse fëmijë e veshur ne
trup; çanta shpine për fëmijë; çanta te varruar për mbajtjen e te porsalindurve; fre për
drejtimin e fëmijës; ngrehe e shpinës për transportin e fëmijës
20 Pajisje dhe mobile; krevate; shtroja; dyshek; mbështetëse dhe jastëk; korniza; Pasqyra
(xham i argjende); grila te brendshme, dhe përshtatës për perde dhe grila te brendshëm;
varëse veshjesh, mbështetëse rrobash (mobile) dhe grepa rrobash; Ene dhe bllokues dhe
mbajtës te tyre, jo-metalik; statuja, figurina, pune artistike dhe zbukurime dhe dekorime, te
bëra nga materiale si është druri, dylli, allci dhe plastik, duke përfshirë edhe ne xham;
tavolina e ndërrimit te bebes; shtroje për ndërrimin e bebes; mbrojtëse për nderimin e
bebes; tavoline për nderimin e fëmijës; platforma për nderimin e fëmijës te montuara ne
mur; Karrige te përshtatura për bebe; shporte mosesh (djep); barriera për bebe; karrige
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kërcimi për bebe; shporta mosesh [djep]; jastëk i gjate për bebe; mobile për bebe; karrige te
larta për bebe; jastëk mbështetës te kokës se bebes; rrethore për te porsalindur; karrige
lëkundës për fëmijë; shtrat për bebe; jastëk mbështetës për përdorim ne uljen e bebes; qilim
për rrethoren e lojërave te porsalindurve; ndenjëse portative për larjen e bebes për përdorim
ne vaske; jastëk për kundër-rrotullimin për bebe; jastëk mbështetës për përdorim ne
ndenjësen e sigurisë te bebes ne makine; kuti për pajën e fëmijës [prej druri ose plastike];
barriera te sigurisë jo-metalike për bebe, fëmijë, dhe kafshe shtëpiake; jastëk për pozicionin
e kokës për bebe; krevate për te porsalindur; rrethore e lojërave për bebe; mobile për
kalamaj; ndenjëse për kalamaj; karrige bebesh; karrige te larta për kalamaj; mobile dhome
për kalamaj; artikuj mobilesh për kalamaj; rrethore-stërvitëse për bebe; shporte për bebe;
mobile ndenjëse për kalamaj; krevate për kalamaj; qilim për kalamaj te përdorur për gjumë;
axhustues, karrige te larta mobile; raft për mobile për dhome fëmijësh; shtroja për shtrat
fëmijësh [ndryshe nga pëlhure krevati]; bllokues (jo-metalik) i forte i sigurisë për kalama
për ene; bllokues (jo-metalik) i forte i sigurisë për kalama për shishe; roje amortizatori për
shtrat fëmijësh, ndryshe nga pëlhure e krevatit; mbulesa te përshtatura për rrethues me
parmak për krevat; barriera sigurie te zgjeruar për hapjen e dyerve; barriera sigurie te
zgjeruar për karrige; krevate për kalamaj te bëra për fëmijë ne formën e një çante; jastëk
[ndryshe nga ato për përdorim mjekësor] për mbështetjen e te porsalindurve te ekzaminuar;
rreth qe përmban rrjet te kalit [dekorues]; mobile [dekorues]; dekorues mural me ngjitëse
prej druri; kapuç plastik
24 rrjeta për mbrojtjen nga insektet; mbulesa për bebe; veshje për nderimin e pelenave për
bebe; peshqir [tekstili] për përdorim ne lidhje me bebet; mbulesa për kalamaj; peshqir për
kalamaj; mallra tekstili dhe zëvendësues për mallra tekstili; pëlhura; pëlhura dhe mbulesa
krevati; pëlhura për banje, përveç veshjeve; peshqir për fytyrën prej tekstili; peshqir prej
tekstili; dorashke me një gisht për banje; Çarçaf [tekstili]; qilim shtroje jorgani; mbulesa
dysheku; pupla-rose [mbulese shtrati e poshtme]; mbulesa krevati; rroba banje; dyshek-thes
për bebe; perde; dekorime murale prej tekstili
25 Veshje; veshje për kokën; veshje për këmbët; grykashka, jo prej letre; grykëse plastike
për bebe ; jaka te gjera; tuta te ngushta; shalle; paje e fëmijës [veshje]; aksesore për bebe
[veshje]; aksesore bebesh [artikuj larës]; veshje për bebe; veshje për te porsalindur; veshje
për këmbë për te porsalindur; veshje për kalamaj; veshje për këmbët për kalamaj; veshje
për kokën për kalamaj; rroba banje për kalamaj; kostum për përdorim ne lojërat e maskimit
për kalamaj
26 Shirit për flokët; kapëse për flokë; karfice për flokët; rrjeta për flokët; hark për flokët;
artikuj dekorativ për flokët; bereta për flokët; paruke te vogla; kërcinj për flokë; aksesore
për veshje; artikuj për qepje artikuj tekstili dekorativ; hajmali, ndryshe nga ato te stolive te
çmuara, unaza çelësash ose zinxhir çelësash
28 Lodra; lojëra; pajisje për gjimnastike; trampolina; borde mësimi te notit; lopate
këmbesh për notim; krahë uji; rripa noti; xhaketa noti; pajisje noti; rraketake [artikuj
lojërash]; lojëra tavoline; blloqe ndërtimi [loje]; lojëra ndërtimi; balone; lojëra salloni; letra
për lojëra; loje me rruzuj; topa tjerrje [loje]; kukulla matrioshka; lojëra te lëvizshme [loje];
kapele letre për festa; lojëra te bëra prej plastike; lojëra te mbushura; lojëra prej pelushi;
kukulla; krevat kukullash; shishe ushqimi për kukulla; shtëpi kukullash; veshje kukullash;
dhoma kukullash; loje gjë-a-gjëza; lojëra me zile; rrëshqitëse [artikuj lojërash]; motoçiklete
e vogël [loje]; kuaj lëkundës; flluska sapuni [loje]; topa për lojëra; topa lojërash; zara;
makina lodra; mjete lodra; figura lodra; bilbila lodër; kafshe lodër; modele lodër; arushe
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Tedi; lëkundës; gota për zara; lodra për banje e te porsalindurve; lodra vaske; lëkundës për
te porsalindur; artikuj lojërash për bebe; lodra për bebe; unaza për dhembet duke
inkorporuar lëkundësit për bebe; lodra me aktivitet te shumëfishtë për bebe; lodra për
kalamaj; lodra prej druri; lodra te bëra nga druri

(210) KS/M/ 2018/780
(220) 18/06/2018
(731) STADA Arzneimittel AG
Stadastraße 2 – 18 61118 Bad Vilbel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) PROBIELLE

(511) 5 Preparate farmaceutike medicionale dhe veterinare; preparatet sanitare për qëllime
mjekësore; ushqim diete dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar;
ushqim për foshnje; shtesa diete për njerëz dhe kafshë; allçi, materiale për fashim;
materialet dentare për gjurmë; dyllë dentar; dezinfektantët; preparatet për shkatërrimin e
parazitëve; fungicide; herbicidet

(210) KS/M/ 2018/781
(220) 18/06/2018
(731) bioMérieux 69280, Marcy l' Etoile ,
FR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) BIOMERIEUX

(511) 1 Preparate kimike, biokimike dhe biologjike për përdorim ne industri, shkence dhe
kërkime; reaktive për diagnoza in-vibro për përdorim në industri, shkence dhe kërkime;
reaktive dhe mjete për verifikimin, zbulimin, diagnozat dhe analizat e infektuesve ne
produktet industriale, ushqyese, industrisë, kozmetik dhe farmaceutike
5 Reaktive dhe mjete për diagnoza mjekësore dhe veterinare, produkte diagnostikues për
qëllime farmaceutike, mjekësore dhe veterinare. Preparate kimike, biokimike dhe
biologjike për përdorim ne fushat farmaceutike, mjekësore dhe veterinare
9 Instrumente dhe aparatura shkencore. Aparatura matëse; aparatura monitorues. Aparatura
dhe instrument për përdorim laboratorik dhe kërkime shkencore. Aparatura shkencore dhe
instrument për kontrollin, zbulimin, diagnozat dhe analizat e infektuesve ne produktet
industriale, ushqyese, industrisë, kozmetik dhe farmaceutike; instrument dhe aparatura
diagnostikimi jo për përdorim mjekësor. Programe. Programe të shkarkueshme për telefona
celular, kompjuter tabletë dhe pajisje te tjera elektronike te lëvizshme
10 Aparatura veterinare dhe mjekësore, pajisje, mjete dhe instrument. Aparatura dhe
instrument për diagnoza veterinare dhe mjekësore
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35 Shërbime te menaxhimit. Shërbimet te mbledhjes dhe përpunimit te dhënave,
konkretisht mbledhja dhe sistemimi i të dhënave dhe dokumenteve shkencore dhe teknike
ne bazën e te dhënave kompjuterike; azhurnimi dhe korrigjimi i te dhënave dhe
dokumenteve shkencore dhe teknike; ruajtja e te dhënave për pale te treta; reklamimi ne
çeshitet e reduktimit te kostove, veçanërisht asistenca ne menaxhimin e personelit,
inventarëve, furnizimit te produkteve dhe kontrollit te kostove, mbikëqyrjes se depozitës,
reduktimit te sektorëve te humbjeve dhe efiqencës; te gjitha këto shërbime i dedikohen
fushave te shkencës, mjekësisë, mjekësisë veterinare, diagnostikimeve, kërkimeve dhe
teknikave laboratorike
37 Shërbime të instalimit, mirëmbajtjes, riparimit dhe azhurnimit të mjeteve shkencore,
diagnostikuese dhe laboratorike
41 Shërbime trajnimi; shërbime te edukimit dhe instruksionit; Aranzhimi dhe kryerja e
ekspozitave, bashkëbisedimeve, konferencave, kongreseve, seminareve, simpoziumeve,
forumeve dhe ngjarjeve të tjera për qëllime edukimi dhe kulturore; publikimi i librave dhe
revistave, publikime elektronike online të librareve dhe revistave, të gjitha këto shërbime i
dedikohen fushave te shkencës, mjekësisë, mjekësisë veterinare, diagnostikimeve,
kërkimeve dhe teknikave laboratorike
42 Shërbime të kërkimit dhe zhvillimit ne sektorët e shkencës, teknologjisë,
diagnostikimeve dhe teknikave laboratorike, dhe ne sektorë të kërkimit dhe përpunimit te
hënave; shërbimeve të konsultimit ne sektorët e shkencës, teknologjisë, teknikave
laboratorike dhe diagnostikuese; këshilla shkencore dhe teknike dhe mbështetje për blerjen
nga konsumatoret të pajisjeve shkencore, teknologjike, laboratorike dhe diagnostikuese;
dhënia e informacionit shkencor përmes portaleve te internetit; dhënia e informacioneve në
sektorët e teknologjisë laboratorike; shërbime shkencore dhe teknike të një qendre
shëndetësore dhe laboratorike. Shërbime laboratorike; shërbime laboratorike shkencore;
pune laboratorike. Shërbime zhvillimore, dizajnimi. Shërbime instalimi, mirëmbajtje,
riparimi, azhurnimi, asistence teknike dhe dhënie me qira te programeve dhe sistemeve
kompjuterike te dedikuara ne fushën e shkencës, teknologjisë, diagnostikimit dhe teknikave
laboratorike; programe si një shërbime (Saas), konkretisht dhënia e një platforme programi
që lejon ndërlidhjet dhe shkëmbimin e te ndërmjet shkencës, teknologjisë, diagnostikimit
dhe instrumenteve dhe aparaturave laboratorike për transferimin e te dhënave, imazheve,
mesazheve, zërit dhe te dhënave vizuale dhe audio-vizuale; këshilla dhe asistence teknike
për lidhjen e kompjuterit, sistemeve elektronike dhe digjitale brenda ne laborator. Studime
projektimi për instalimin aparaturave dhe instrumenteve shkencore, teknologjike,
diagnostikuese dhe laboratorike, këshillë në çështje të pajisjeve të brendshme të
laboratorëve, veçanërisht dizajnë dhe optimizmi i hapësirës, këshillave teknike dhe
vendosja ne vend e sistemeve shkencore, teknologjike, diagnostikuese dhe laboratorike ose
një kombinim i sistemeve të tilla te përshtatura për kërkesat e konsumatorit; shërbime e
asistencës për menaxhimin e cilësisë ne përputhje e me rregullimet, standardet dhe
direktivat ne fuqi, konkretisht asistenca dhe këshillat ne kontrollin e cilësisë për sistemet e
kualifikimit, vendosja ne vend e protokolleve te metodës se vlefshmërisë, vlefshmëria e
metodave dhe parametrave për akreditimin e laboratorëve; vendosja në vend ose
përmirësimi i sistemeve të menaxhimit te cilësisë, konkretisht vendosja në vend ose
përmirësimi i një sistemi qe bën te mundur testimin, vërtetimin dhe kontrollin te cilësisë te
procedurës operuese, metodave te punës dhe indikatorëve te përformancës; shërbime për
asistencën në gjurmimin e produkteve laboratorik, konkretisht vendosja në vend e
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sistemeve dhe procedurave operacionale që mundësojnë monitorimin, njohjen, klasifikimin,
seleksionimin, leximin, analizën e produkteve laboratorike; Kërkimi, këshillimi, auditimi
dhe konsultimi ne çështjet e automatizimit dhe optimizmit te procedurave industriale dhe
shkencore ne laborator
44 Këshillimi dhe konsultimi ne çështjet mjekësore dhe veterinare; shërbime mjekësore te
një qendre shëndetësore dhe laboratorike; këshilla mjekësore dhe mbështetje për
konsumatoret qe blejnë instrumente dhe aparatura shkencore, teknologjike, diagnostikuese
ose laboratorike; duke me informacionin mjekësor dhe veterinar te mundur. Analiza
mjekësore dhe diagnoza për qëllimet e diagnostikimit dhe për kërkimet klinike dhe për
aplikacionet industriale; Dhënia me qira dhe vendosja e aparaturave, instrumenteve dhe
pajisjeve shkencore, teknologjike, diagnostikuese, mjekësore dhe laboratorike; shërbime
mjekësore, veterinare dhe spitalore. Shërbime këshillimi dhe kërkimi shkencore ne fushën e
mjekësisë veterinare dhe humane, farmakologji, biologji, bioteknologji, produktet e
industrisë ushqimore, produkteve kozmetike, produkteve farmaceutike dhe teknologji se
mjedisit

(210) KS/M/ 2018/782
(220) 19/06/2018
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED
7-5-5 GINZA, CHUO-KU TOKYO 1040061, JP
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 21 Enë për kozmetikë dhe tualet; kuti paketimi industrial të qelqit për kozmetikë;
aparatet për heqjen e grimit; aplikues për kozmetikë
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(210) KS/M/ 2018/783
(220) 19/06/2018
(731) Bajram Krasniqi
Hotel International Prishtina sh.p.k
Rruga.SHKUPI, PN- Veternik/ 10000
Prishtinë, KS
(591) E kalter, Gold/ari, Teget, E bardh
(740) Bajram Krasniqi

(540)

(511) 43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, akomodimi i përkohshëm

(210) KS/M/ 2018/784
(220) 19/06/2018
(300) 017891844 25/04/2018 EU
(731) IuteCredit Europe AS
Rotermanni 5-26 EE-10111 Tallinn, EE
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) IUTECREDIT

(511) 36 Sigurimin; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërive

(210) KS/M/ 2018/785
(220) 19/06/2018
(300) 017891850 25/04/2018 EU
(731) IuteCredit Europe AS
Rotermanni 5-26 EE-10111 Tallinn, EE
(591) e zeze, hiri e mbyllt, e kuqe
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 36 Sigurimi; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërive
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(210) KS/M/ 2018/786
(220) 19/06/2018
(731) 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) CONCOR COR

(511) 5 Produkte farmaceutike dhe sanitare; substanca dietike të përshtatura për medicine

(210) KS/M/ 2018/787
(220) 20/06/2018
(731) KİĞILI GİYİM TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ Şekerpınar Mahallesi Otomotiv
Caddesi No:3 Çayırova/KOCAELİ , TR
(591) E zezë dhe e bardhë
(740) Arben AVDIU “ANA” sh.p.k.
Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000
Prishtinë, Kosovë

(540)

(511) 18 Lëkurë të papërpunuar ose gjysmë të punuar dhe lëkurë shtazore, imitime të
lëkurës, lëkurë të fortë, lëkure që përdorën për veshje. Mallrat e bëra prej lëkure, imitimet e
lëkurës ose materialeve të tjera, të projektuara për mbajtjen e sendeve, të përfshirë në këtë
klasë; çanta, kuleta, kuti dhe trungje prej lëkure ose lëkure të forta; bufetë, trungje
[valixhe], valixhe. Çadra; ombrella; çadrat e diellit; bastunët (shkopinj në këmbë).
Kamxhit, shfrytëzohet; kuaj; yzengji, shiritat prej lëkure (takëme kuajsh)
25 Veshje, duke përfshirë veshje të brendshme dhe veshje të jashtme, përveç veshjeve
mbrojtëse për qëllime speciale, çorape, këpucë, kapelë
35 Reklama, marketing dhe marrëdhënie me publikun; organizimi i ekspozitave dhe
panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; duke sjellë së bashku, për të
mirën e të tjerëve, të një shumëllojshmërie mallrash, lëkure të papërpunuara ose gjysmë të
përpunuara dhe lëkurat e kafshëve, imitimet e lëkurës, lëkurën e fortë, lëkurën e përdorur
për veshje, mallrat e lëkurës, imitimet e lëkurës ose të tjera materialet e dizajnuara për
mbajtjen e sendeve, të përfshira në këtë klasë, çanta, kuleta, kuti dhe trungje prej lëkure ose
lëkure të forta, kuti të çelësave, trungje [valixhe], valixhe. Çadra, mbathje, ombrella, çadra
për diell, bastunët (shkopinj në këmbë), kamxhi, shirita, shiritat prej lëkure (takëme
kuajsh), veshmbathje, duke përfshirë veshje të brendshme dhe veshje të jashtme, përveç
veshjeve mbrojtëse, çorape, këpucë, kapele dhe blerjen e këtyre mallrave, këto shërbime
mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, degët e shitjes me shumicë, nëpërmjet
mjeteve elektronike ose porositur me postë përmes katalogëve
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(210) KS/M/ 2018/788
(220) 20/06/2018
(731) Davidoff & Cie SA rue de Rive 2
1200 Genève, 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 Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të
duhanit asnë nga to nuk janë për përdorim mjekësor ose shërues; cigare; cigare elektronike;
lëngje për cigare elektronike; produkte për duhanpirës; çakmakë për cigare; taketuke;
shkrepëse

(210) KS/M/ 2018/789
(220) 20/06/2018
(731) VINARIJA ČITLUK d.d. Čitluk
Kralja Tomislava 28 Čitluk, BA
(740) Gazmend Pallaska "Pallaska &
Asociates" L.L.C. Bulevardi Nena Tereze
47/5, Prishtinë

(540) TEUTA

(511) 33 Verëra (Vena)

(210) KS/M/ 2018/790
(220) 20/06/2018
(731) Wirecard AG Einsteinring 35
85609 Aschheim, DE
(740) Gazmend Pallaska "Pallaska &
Asociates" L.L.C. Bulevardi Nena Tereze
47/5, Prishtinë

(540) WIRECARD

(511) 9 Pajisje e instrumente elektrike, elektronike dhe optike, dhe pjesët përkatëse për
regjistrimin, procesimin pranimin, transmetimin, dërgimin, ruajtjen, shkëmbimin dhe
nxjerrjen e mesazheve, imazheve, fjalimeve dhe të dhënave (të përfshira në këtë klasë);
mbajtës të të dhënave që përmbajnë softuer kompjuterik të regjistruar, në veçanti mbajtës
magnetik dhe optik të të dhënave që përmbajnë softuer kompjuterik, në veçanti softuer
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aplikacionesh, softuer të sistemeve operative, softuer databaze, softuer të kodimit të të
dhënave, softuer të dekodimit të të dhënave dhe softuer për procesimin e nënshkrimeve
digjitale; makina llogaritëse, pajisje për procesimin e të dhënave dhe kompjuterë e pjesët
përkatëse; komponentë elektronik aktiv dhe pasiv, në veçanti komponentë gjysmë-përçues
të integruar dhe të pa-integruar; pllaka qarkore me apo pa komponentë elektronik
36 Shërbime të sigurimit; informata për sigurim; klering, në veçanti kleringu i kreditkartave ndërkombëtare dhe kleringu i debitit direkt
42 Programim kompjuterësh, në veçanti programimi i softuerëve kompjuterik dhe
koleksioneve të moduleve softuerike kompjuterike; përmirësimin dhe mirëmbajtjen e
softuerëve kompjuterik dhe koleksioneve të moduleve softuerike kompjuterike; shërbime të
shkëmbimit elektronik ndërmjet rrjeteve kompjuterike (qendra e kleringut), përkatësisht
shtimi i të dhënave të automatizuara (në kuptim të shtimit apo transferimit), konvertimi i të
dhënave në një formë/strukturë pranues-vartës (duke përjashtuar ndryshimin fizik) dhe/ose
koordinimin e të dhënave (në kuptimin e një analize teknike); krijimin, zhvillimin,
finalizimin dhe mirëmbajtjen e databazave kompjuterike; analiza të sistemeve teknologjike
informative; analiza teknike të informatave mbi validitetin dhe qëndrueshmërinë; evaluimin
dhe inspektimin e sistemeve teknologjike informative; konsulencë sa i përket aspekteve
teknike të sistemeve teknologjike informative; shërbimet e një inxhinieri të teknologjisë
informative; shërbime të programimit kompjuterik; lëshimi me qira dhe lizing i sistemeve
teknologjike informative, përkatësisht, shërbime konsultative programimi dhe teknike dhe
aplikimi teknik i planifikimit sa i përket zgjidhjeve të bazuara në IT; dhënia me qira, lizingu
i softuerëve kompjuterik dhe i databazave kompjuterike te palët e treta mbi bazën e një
marrëdhënie kontraktuale; lizingu i sistemeve teknologjike informative, duke përfshirë
sisteme kompjuterike, te palët e treta mbi bazën e ndonjë kontrate

(210) KS/M/ 2018/796
(220) 20/06/2018
(731) 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 [jo-medicinale];
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;
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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

(210) KS/M/ 2018/797
(220) 20/06/2018
(300) 17/4414391 20/12/2017 FR
(731) MR BRICOLAGE 1 rue Montaigne
45380 La Chapelle Saint Mesmin, FR
(740) Xhemajl Krasniqi
AA & D L.L.C., Kodra e Diellit, Zona e
jugut L 9/5

(540)

(511) 1 Kimikatet e përdorura në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë sintetike të
papërpunuara; plastika të papërpunuara; plehra (natyrale dhe artificiale); përgatitjet
fertilizuese; plehrash; mulch (plehra bio si gjethe të rëna/kalbura); humus dhe veshje
humusi të sipërme; tokë (dheu) për rritje; toka bazike-kryesore dhe humus dhe plehrat;
substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; prezervante lulesh; përgatitje për kondicionimin
e tokës; materiale filtruese (substanca minerale dhe bimore); kompozime kimike për
trajtimin e ujit; ngjitëse të përdorura në industri; kripëra për qëllime industriale; preparatet
zbardhuese [decolorants] për qëllime industriale; pastrues të oxhaqeve, kimike; ngjitëse për
përdorim në industri; kimikate për saldim (bashkim); gazërat mbrojtëse për saldim me
shkrirje; fluksi i saldimit; përzierje plehrash (pleh, pozzolana)
2 Bojra, vernik (përveç vernikut - bojrave izoluese); llaqet (bojëra); perzervativë kundër
ndryshkut dhe kundër shkatërrimit të drurit; ngjyrues; mordantët (jo për metalet ose për
farëra); rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë pluhuri dhe pllaka për piktura,
dekoratorë, printerë dhe artistë; mbështjellës; ngjyra kundër zjarrit; bojra bakterike; ngjyra
për ngjyrosjen e rrobave dhe mbulesave për mobilje; përgatitjet për parandalimin e
skatërrimit të drurit; ngjyra druri
3 Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne lavanderi; preparate
pastrimi, lustrimi, gërryerje dhe abrazive; dyll i dyshemesë; dyll lustrues; lëndë gërryese
(përveç gërryese për përdorim dentar); hjekësit e ndryshkut; tretës ferkimi (pastrami);
çbllokimi i tubave të kullimit (preparate për -); shampon për mbulesat e dyshemesë;
preparate për heqjen e njollës; preparate për hjekjen masave gëlqerore për qëllime
shtëpiake; detergjentë të ndryshëm nga ata për qëllime mjekësore dhe për përdorim në
operacionet e prodhimit; vaj terpentinë për largim të yndyrës së tepërt; pastrues i ngjyrave;
preparatet e larjes; letër lustruese; letër zmerile; largues i yndyrës së tepërt, përveç atyre që
përdoren në proceset e prodhimit; letër emeri
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4 Vajra dhe yndyrëra industriale; lubrifikante; përthithës të pluhurit, kompozimet e
lagështimit dhe lidhjeve; karburante (përfshirë benzinën për motorë) dhe ndriçuesit; qirinj
dhe shkopinj për ndriçim; dru zjarri; gaz për ndriçim; naftë, e papërpunuar ose e rafinuar
5 Preparate për shkatërrimin e kafshëve të dëmshme; herbicide; preparate antiparazitike;
fungicide; herbicide; herbicide; pesticide; insekticide; mjete për refuzimin (largimin) e
insekteve; acaricidet
6 Metalet e zakonshme dhe aliazhet e tyre; elementet e ndërtimit dhe të konstruktimit nga
metalet; kabllot dhe telat jo elektrikë të metaleve të zakonshëm; zinxhirët e metaleve; vida,
gozhda dhe lloje bulonash prej metali; thumba prej metali; paisje metali; dorezat e derës
dhe pullat metalike; dyer prej metali, përveç dyerve të automjeteve; korniza dyerësh
metalike; korniza dyerësh metalike; ndalesa e derës së metalit dhe kornizave të dyerve prej
metali; gardhe prej metali; ndarjet metalike [ndarjet]; bulona; çelësat e
metaleve; bulona (mbyllës) të dritareve; pllaka metalike për shtytje të dyerve; kunjat
metalike; grepa (paisje metalike); kutitë, arka dhe kontejnerët prej metali; mbajtësit e
rrobave prej metaleve; pllaka të dyshemesë prej metali; rrjetet e metaleve; rrjeta dhe trina
(gërshetime) prej metali; pano metalike ndërtimi; mveshje metalike për mure (ndërtimi);
portat prej metali; barrierat metalike; shkalle metalike; korniza skelash prej metaleve;
shkelëse (shkallare) të metalta; shkallare ndihmëse; piketa (shkallash) prej metali; gypa dhe
tuba prej metali; tubacione rrjedhëse të metalit dhe ventilave të kullimit (valvola); rrotullat
jo metalike të metalit për zorrë fleksibël; rrotullat jo-mekanike dhe bobinat e mbështjelljes
prej metali për zorrë fleksibël; mufat e tubave prej metali; bërryla të metaleve për tuba;
lidhjet e metaleve për tubacione; kollare (shirit) e metalit për fiksimin e tubave; tubat e ujit
dhe valvulat e tubave të ujit të metalta; mbrojtës i pemëve prej metali; sera të metaleve, të
transportueshme; kuti për letra prej metali; tuba dhe gropa metalike për mbledhjen e ujit;
shtëpiza kopshti nga metali; korniza ndëtimore metalike; kosha plehrash dhe kompostuesit
e mbeturinave nga metali; pikë kthese (bagllamë) prej metali; grille, kapak për dritare ;
korniza dritaresh metalike; ndalesa (kufizues) të dritareve prej metali; korniza dritaresh
metalike; rrotëzat për ngritje të dritareve; pajisje metalike për dritare; dritaret prej metaleve;
kurorat e kulmeve nga metalet; Çelësat prej metaleve, jo elektrike; shenjat, jo-ndriçues dhe
jo-mekanikë, prej metali; shufra metalike për saldim, tela për saldim (bashkim) prej metali,
saldues argjendi, saldues ari; zile; dysheme pllakash prej metali; roleta natyre (të jashtëme)
prej metali; panele kulmi prej metaleve; oxhak prej metali; pishina (noti -) (struktura
metalike); panele dekorative (ndërtesa prej metali)
7 Vegla makinerie; vegla (pjesët e makinave); motore dhe motorë me djegëje të brendshme
(me përjashtim të mjeteve tokësore); lidhëset e makinës (jo elektrike) dhe komponentët e
transmisioni (me përjashtim të mjeteve tokësore); vegla bujqësore të ndryshme nga ato që
operojnë me dorë; makinat dhe mjetet e makinave për ndërtim dhe punë publike; makineri
dhe vegla makinerish për punimin e metaleve, drurit ose plastikës; makinat dhe veglat e
makinës për paketim dhe mbështjellje; makinat dhe mjetet e makinës për industrinë e
tekstilit; makinat bujqësore dhe mjetet e makinës; makinat dhe mjetet e makinës për
konstruktim, riparim, mirëmbajtje dhe instalim, në veçanti në fushat e ndërtimit, punëve
publike, kopshtarisë, dekorim dhe montim (për brenda dhe të jashtë); makinat e thithjes për
qëllime industriale; makinat e trajtimit industrial; pompat (makinat); shpuese (dore
elektrike); makina prerëse (qethëse, krasitje); buldozerë; makina prerëse –rrafshuese
(makineri); xhuserë-juicer (makina për shtrydhjen e lëngjeve); ashensorë, përveç skiashensorëve; aparatet dhe makinat e pastrimit; makina klasifikimi për industrinë; sharrat
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(makina); robotë (makina); makineri printimi; makina shpuese; ashensorë [ashensorë]; kosa
për kositje të barit (makina); spërkatëse (makina); lavatriqe me presion të lartë; makina për
pastrim me avull; instalimet qendrore për pastrim me vakum; pastrimi (makineri dhe
aparate për -), elektrike; mbajtësit e burgijave (pjesët e makinerive); rrotat mprehëse
(disqet) (pjesët e makinerive); tehet e sharrave (pjesë e makinave); makinat për planifikim;
çekane (pjesët e makinerive); çekiçë elektrikë; çekiçë pneumatikë; çekiçë me fuqi; armë
elektrike ngjitëse; aparat saldimi me gaz; pajisjet e saldimit me gaz; saldator
elektrik; makina gozhdimi (çekiç pneumatic); gypa dhe tuba për kaldaja (pjesët e
makinave); pompa për instalimet e ngrohjes; pompat të cilat janë pjesë të makinave;
gjeneratorë; mullinj për bluarje; makina vidhosjeje; makina gërryerje (hjekjen e ngjyrave);
makina perforuese; makinat për përpunimin e përfundimeve; makineritë e përpunimit të
drurit; pompat elektrike dhe termike; aparat elektrik për saldim; elektroda elektrike të
saldimit; elektroda për saldim; llampat e saldimit
8 Vegla dore dhe pajisje (me dorë) për bujqësinë, kopshtarinë dhe DIY (bene vet-do it
yourself); shati dy krahësh; shytnit; kthetrra-grabuja (mjete); pirunj; mbledhës (mjete dore);
lopata; lopata (mjete dore); lopata (mjete dore); shytni [mjete dore]; mjet për thyerje
(mjete); shati [mjete dore]; mbjellësit (mjetet); shpërndarësit (vegla); makinë rrafshimi
(cilindër) për lëndinë; kosa për kositje (instrumente dore); vaporizues (mjete dore); krasitës
për pemë; gërshërë për prerje; thika, jo elektrike; gërshërë jo-elektrike (vegla); gërshërë për
metal; prerëset e gardhiqeve (instrumentët e dorës); draper dhe kosa; gërmues dheu (vegla
dore); mjetet e shartimit (mjete dore); hanxharë; sharrat (veglat) dhe tehet e sharrave (pjesët
e mjeteve); rripat e mjeteve (mbajtësit); pincë; pincë; çelësat (mjete); çekiçe (mjete); thika
qilimash; thikat (përveç thika elektrike dhe kirurgjikale); çezmat-tapat (veglat e dorës);
mbajtësit e shpuarësve (mjete dore); pirunjë dhe lugë; armë e ftohtë; vegla dore për
kopshtarinë (me dorë); vegla dore dhe pajisje (me dorë) për hidraulik; vegla dore dhe
pajisje (me dorë) për pllaka; kositëse e barit (instrumente dore); zdrukth; tehet e zdrukthit;
mistri; vegla për vendosjen e nitneve dhe kunjave-rivetera (vegla dore); aparat jo-elektrike
të saldimit
9 Aparatet dhe instrumentet e për matje dhe peshim; aparatet dhe instrumentet për
përcjelljen, komutimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë
elektrike; transformatorët elektrik; transformatorët elektrik; bateritë; telat elektrikë; relejat
elektrike; mbështjellësit për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; doreza mbrojtëse
për kopshtarinë dhe DIY-Do It Yourself; pajisjet mbrojtëse për përdorim personal kundër
aksidenteve; siguria e tarracave; alarmet; alarmet fishkëllues; këmbanat (pajisjet
paralajmëruese); zilet e dyerve elektrike; butonat për zile; detektorë; detektorët e tymit;
aparat për shuarjen e zjarrit; sinjalet shkëlqyese ose mekanike; sinjalet me ndriçim për
automjetet; sinjalet e mjegullës, jo eksplozive; sinjalet e mjegullës, jo eksplozive;
transmetues të sinjaleve elektronike; linjat e plumbit-për lavjerrs; shilingë pingule-lavjerrës;
helmetat e saldimit; aparat ndërlidhës; interfoni; telefonat me video; telefonat celularë;
resiver të telefonave; resiver të telefonave; transmetuesit e telefonit; telat e telefonit; doreza
(hands free) për telefonat; përpunimi i të dhënave dhe aparatet kompjuterike; aparat për
regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; elektroda
11 Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, prodhimin e avullit, gatim, ftohje, tharje,
furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; aparat për kondicionim ajri; aparat për pastrimin ose
zbutjen e ujit, makineritë dhe instalimet; fountana; aparat filtrues të ujit; aparatet dhe
makinat për pastrimin e ajrit; ndriquesit, kavanoza-mbajtëse të qirinjve;
56

Buletini Zyrtar Nr. 74 i Agjencisë për Pronësi Industriale

llampat e rrugëve; kandile; llamba; fenerë për ndriçim; poçe; dritat e tavanit; mbulesë
(hijezues) për llambë; radiatorë; kaldaja; lavabo (bazene) për larjen e duarve [pjesët e
instalimeve sanitare]; enë zhytëse; dorë-larëse; rubinetat [faucets]; vaska; banja (Spa -)
[enët]; pajisje për banjë; dushe; dollapët e ujit; zhytëse; bide; instalimet e ngrohjes;
instalimet për ngrohjen e ujit; kaldaja e ngrohjes; ngrohësit e ujit; ngrohës për banjo; aparat
furnizues për kaldaja për ngrohje; tubat; kolektorët e shkallëzuar dhe tubat e kaldajave
[tubat] për instalimet e ngrohjes; aparat për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta
ose të gazta; aparat për ngrohje, elektrike; radiatorë të ngrohjes qendrore; dritat e murit
16 Kalendarë; kartolina; postera; artikuj të pikturuar, të lyer me llak ose të riparuar me
lustrim, kryesisht ngjitës; materialet e artistëve; afishe të dritareve; letër shkrimi (shkresëri);
brushat e bojës; furçat (furçat bojë); letër dhe karton (të patrajtuara, gjysmë të gatshme ose
për shkrim ose shtypje); letër ambalazhi; gjëra të shtypura; gjëra të shtypura; gazetat;
albumet; libra; manualet [doracakët]; prospekte; manualet, katalogët; gdhendjet ose veprat
litografike të artit; piktura (me korniza ose të pakorniza); piktuar me ngjyra uji; vizatimet;
fotografitë; printerë; blloqe printimi; ngjitëse për shkresëri apo për qëllime shtëpiake;
mbulesa te murit (ngjitës dekorativ); qese apo qeska (zarfat, xhep) prej letre ose plastike,
për paketim
17 Kauquku; gutaperka; gomë, e papërpunuar ose gjysëm e përpunuar; azbest; mika;
plastika në formë të derdhur për përdorim në prodhim; materiale paketimi, ndalimi dhe
izolimi; tubat fleksibël, jo prej metali; paketimi i papërshkueshëm nga uji ose izolues;
paketimet e përbashkëta; ngjyrues dhe bojra izolues; qese dhe qeska (zarfe, xhep) prej
gome, për paketim; materialet për paketim (material mbushës) prej gome ose plastike;
mbulesa plastike për qëllime bujqësore; izolimi (fletë metalike për -); doreza, kaseta,
pëlhura ose llaqe izoluese; rrëshirë artificiale ose sintetike (produkte gjysëm-të gatshme);
fibra qelqi ose leshi për izolim; grykë (tubacion) kullimi; nyjet (lidhjet) dhe xhaketat, për
tubat, jo prej metali; fije plastike për saldim (lidhje)
19 Materiale ndërtimi (jo metalike); lëndë druri (lumber); dru për ndërtim; dru, gjysmë i
përpunuar; prodhim druri; dru i lustruar; korniza për ndërtim, jo metalike; mbulesa jometalike të kulmit; kornizat e dyerve; trarët (arbors); shtëpizat e kopshtit, jo prej metali;
kasollet; maisonnetet (shtëpizat); muret anësore jo-metalike; pllaka, mbulesë me plloça;
gardhe, rrjeta, shtylla, hapësira të hapura, pergola dhe porta, jo prej metali; elemente të
jashtme dekorative dhe përfunduese, jo prej metali (materiale ndërtimi); tubat e ngurtë jo
metalikë për ndërtim; tubat për ullukë, jo prej metali, tubat e shkarkimit, jo prej metali;
ventilat e gypave të drenimit [valvola], jo prej metali ose plastike; skela jo metalike; oxhaqe
(kamini) jo prej metali dhe pjesët përbërëse të tyre; mbulesa jo metalike; skermë për kafshë
(rrethojë thuprash); veshje (materiale ndertimi); xham ndërtimi; xhami izolues
(konstrukcion); dritare me xham; qelqe (vitrazh); beton; çimento; parket; dërrasat e
parketeve; llajsne për fund të murit; pllaka dyshemeje, jo prej metali; veshja e murit, jo prej
metali; tanker dhe puse, jo prej metali, për grumbullimin e ujit; kornizat e dritareve jo
metalike; kornizat e dritareve jo metalike; dritare jo metalike; kornizë të dyerve, jo prej
metali; kornizë të dyerve, jo prej metali; dyer jo metalike; shenjat, jo prej metali (jondriçues dhe jo-mekanike); roleta, jo prej metali e as plastike; derdhjet (ullukë) jo metalike,
për ndërtim; oxhaqe, jo prej metali; pishina (noti -) (struktura jo metalike); panele
dekorative (struktura jo metalike)
20 Mobilje; dollapë kuzhine; mobilje për banjo; mobilje baresh; mobilje(kopshti) fushe;
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shezlone (shtretër për rrezitje); kutija nga druri apo plastika; kutija nga druri apo
plastika; kafaze (shtëpiza) për shtazë shtëpiake; shporta; thurje kallami (për mobilje dhe
karrika); mbajtëse të luleve (mobilje); piedestale për enët e luleve; shporta pikniku, jo nga
metali; bobina për mbështjellje të fijeve (kalema), jo nga metali, jo mekanike, për tubacione
fleksibile; kutija për letra, jo nga metali apo punë muratori; tavolina (mobilje); konzolla
(mobilje); pedestal tavolina; fotele; karrika ( ulëse); stola (stools); ekrane-paravan
(mobilje); elemente për mobilje (jo nga metali); mbajtës (kuka) dhe shkopij për perde;
shufra shkallësh; perde lëshuese për hijesim, të mbyllta për dritare (shtëpija); perde
hijesuese për dirtare (mobilje); perde nga thurjet e drurit për dritare (mobilje); gozhda,jo
nga metali; jastëke; derdhje për korniza (korniza) pikturash; pasqyra; Burma (vida) jo
metalike, kunja dhe bulona; këmbalec druvari; shkallë druri apo plastike; mbajtës të
perdeve jo nga tekstili; tavolina pune dhe tavolina punëtorish- jo nga metali; rafte; paleta
përdoruese, jo nga metali; dyer për mobilje; kosha plehrash nga druri apo plastika për
zbërthim dhe kompostuesit e mbeturinave; pllaka dekoruese (silueta nga druri apo
plastike); mbajtëse të peshkirave (orendi); dorëza jometalike dhe dorëza të rrumbullakëta
për dyer; dorëza për dyer nga kristali apo xhami (qelqi); varëse të rrobave, jo nga metali;
rafte rrobash (mobilje); varëse rrobash, jo nga metali; varëse palltosh; produkte të thurura
(shportarije); kontejner jometalik dhe puse për grumbullimin e ujit; paisje për dritare, jo
metalike; valvula (ventila) për tubacione drenazhi,nga plastika; mbajtës për korniza; kurora
dekorative për korniza; rolete jo metalike të jashtme; pasqyra
21 Enë shtëpiake apo enë kuzhine dhe enë, jo elektrike; krehër dhe shpuza; brushat (me
përjashtim të atyre për pikturim); materialet për prodhimin e furçave; instrumentet e
pastrimit, me dorë; pëlhura (lecka) për pastrim; vatë për pastrim; lesh çeliku; xham i
papërpunuar ose gjysëm e punuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqëri [enët];
qelqe për pije; set tavoline, përveç thika, pirunjë dhe lugë; qeramikë; vazo; termos;
tenxhere; kontejnerët e impiantit; enë lulesh (jo prej letre); korita e dritareve për lule;
koritat (përveç koritave për përzierjen e llaçit); shishe; porcelani; enë balte; punime te artit,
prej porcelani, terrakota ose qelqi; paisje për toalet dhe aksesorë; kovë e mbeturinave;
akuariumi i brendshëm; kurthe insektesh; pajisjet e spërkatjes; shufrat e tubit për spërkatës
të kopshtit; spërkatës; kanaçe për larje; koturr për zorrë; kova; mbajtësit për lule dhe bimët
(organizimi i luleve); doreza për kopshtarinë; paisje për dathjen e çizmeve; lavaman
(depozitë)
22 Litarët (as gome, as për rekete tenisi, as instrumentet muzikore); varg; rrjetat e
peshkimit, rrjetat për kamuflazh; tenda; pëlhurë e veshur me gomë; spango kopshti;
mbushje dhe material mbushës (përveç gome ose plastikës); materiale të papërpunuara
fibroze të tekstilit; çanta dhe qese (zarfe, xhep) të tekstilit, për paketim; thasë për
transportin dhe ruajtjen e materialeve në grumbull (masë); kabllo jo metalike; materialet e
paketimit (zbutjes, mbushjes), jo prej gome ose plastike; fibrat tekstile; tallash; sharrat e
drurit; lesh i drurit; litarë (konopë)
24 Perde; rrjetë; pëlhurë për grila dritaresh; mbulesa jastëku; çarçaf; mbulesa shtrati dhe
tavolinash; pëlhura për përdorim në tekstil; perde dushi të tekstilit ose të plastikës; material
elastik i endur; tapeta muri nga tekstili; mbulesa muri vetë-ngjitëse (tapeta tekstilit)
25 Përparëse; veshje, në veçanti veshje për kopshtari dhe DIY-Do It Yourself; çizme dhe
këpucë; kapela
27 Qilima; misheme (mbulesë) për derë; misheme; linoleum dhe materiale të tjera për
mbulimin e dyshemeve ekzistuese (përveç pllakave dhe bojrave); misheme banjoje;
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tapeta të murit (jo nga tekstili); tapetë muri; pllaka qilimi (tepihu) për mbulimin e
dyshemeve ekzistuese; tapisonë; mbulesa ngjitëse muri (tapeta jo të tekstilit); tepiha për
automobila; tufë bari artificial
31 Produktet bujqësore, hortikulturore dhe pyjore (as të përgatitura as të përpunuara);
kafshët e gjalla; frutat dhe perimet e freskëta; fara (kokrra dhe bimë); bimët e gjalla dhe lule
natyrale; kokëza lulesh; ushqimet e kafshëve; malt; tufë bari natyral; krustace (guaca dhe
gaforre), të gjalla; shkurre; bimë fidane; pemë; fruta agrume, të freskëta; dru i papërpunuar;
copëza druri për prodhimin e pulpës së drurit; bimë të thata për zbukurim; sanë (taxhi);
mbulesë për mbrojtjen e bimës (mulch)

(210) KS/M/ 2018/798
(220) 20/06/2018
(300) 17629701 21/10/2017 EU
(731) MR BRICOLAGE 1 rue Montaigne
45380 La Chapelle Saint Mesmin, FR
(591) E zezë, e kuqe, e gjelbërt
(740) Xhemajl Krasniqi
AA & D L.L.C., Kodra e Diellit, Zona e
jugut L 9/5

(540)

(511) 1 Kimikatet e përdorura në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë sintetike të
papërpunuara; plastika të papërpunuara; plehra (natyrale dhe artificiale); përgatitjet
fertilizuese; plehrash; mulch (plehra bio si gjethe të rëna/kalbura); humus dhe veshje
humusi të sipërme; tokë (dheu) për rritje; toka bazike-kryesore dhe humus dhe plehrat;
substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; prezervante lulesh; përgatitje për kondicionimin
e tokës; materiale filtruese (substanca minerale dhe bimore); kompozime kimike për
trajtimin e ujit; ngjitëse të përdorura në industri; kripëra për qëllime industriale; preparatet
zbardhuese [decolorants] për qëllime industriale; pastrues të oxhaqeve, kimike; ngjitëse për
përdorim në industri; kimikate për saldim (bashkim); gazërat mbrojtëse për saldim me
shkrirje; fluksi i saldimit; përzierje plehrash (pleh, pozzolana)
2 Bojra, vernik (përveç vernikut - bojrave izoluese); llaqet (bojëra); perzervativë kundër
ndryshkut dhe kundër shkatërrimit të drurit; ngjyrues; mordantët (jo për metalet ose për
farëra); rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë pluhuri dhe pllaka për piktura,
dekoratorë, printerë dhe artistë; mbështjellës; ngjyra kundër zjarrit; bojra bakterike; ngjyra
për ngjyrosjen e rrobave dhe mbulesave për mobilje; përgatitjet për parandalimin e
skatërrimit të drurit; ngjyra druri
3 Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne lavanderi; preparate
pastrimi, lustrimi, gërryerje dhe abrazive; dyll i dyshemesë; dyll lustrues; lëndë gërryese
(përveç gërryese për përdorim dentar); hjekësit e ndryshkut; tretës ferkimi (pastrami);
çbllokimi i tubave të kullimit (preparate për -); shampon për mbulesat e dyshemesë;
preparate për heqjen e njollës; preparate për hjekjen masave gëlqerore për qëllime
shtëpiake; detergjentë të ndryshëm nga ata për qëllime mjekësore dhe për përdorim në
operacionet e prodhimit; vaj terpentinë për largim të yndyrës së tepërt; pastrues i ngjyrave;
preparatet e larjes; letër lustruese; letër zmerile; largues i yndyrës së tepërt, përveç atyre që
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përdoren në proceset e prodhimit; letër emeri
4 Vajra dhe yndyrëra industriale; lubrifikante; përthithës të pluhurit, kompozimet e
lagështimit dhe lidhjeve; karburante (përfshirë benzinën për motorë) dhe ndriçuesit; qirinj
dhe shkopinj për ndriçim; dru zjarri; gaz për ndriçim; naftë, e papërpunuar ose e rafinuar
5 Preparate për shkatërrimin e kafshëve të dëmshme; herbicide; preparate antiparazitike;
fungicide; herbicide; herbicide; pesticide; insekticide; mjete për refuzimin (largimin) e
insekteve; acaricidet
6 Metalet e zakonshme dhe aliazhet e tyre; elementet e ndërtimit dhe të konstruktimit nga
metalet; kabllot dhe telat jo elektrikë të metaleve të zakonshëm; zinxhirët e metaleve; vida,
gozhda dhe lloje bulonash prej metali; thumba prej metali; paisje metali; dorezat e derës
dhe pullat metalike; dyer prej metali, përveç dyerve të automjeteve; korniza dyerësh
metalike; korniza dyerësh metalike; ndalesa e derës së metalit dhe kornizave të dyerve prej
metali; gardhe prej metali; ndarjet metalike [ndarjet]; bulona; çelësat e metaleve; bulona
(mbyllës) të dritareve; pllaka metalike për shtytje të dyerve; kunjat metalike; grepa (paisje
metalike); kutitë, arka dhe kontejnerët prej metali; mbajtësit e rrobave prej metaleve; pllaka
të dyshemesë prej metali; rrjetet e metaleve; rrjeta dhe trina (gërshetime) prej metali; pano
metalike ndërtimi; mveshje metalike për mure (ndërtimi); portat prej metali; barrierat
metalike; shkalle metalike; korniza skelash prej metaleve; shkelëse (shkallare) të metalta;
shkallare ndihmëse; piketa (shkallash) prej metali; gypa dhe tuba prej metali; tubacione
rrjedhëse të metalit dhe ventilave të kullimit (valvola); rrotullat jo metalike të metalit për
zorrë fleksibël; rrotullat jo-mekanike dhe bobinat e mbështjelljes prej metali për zorrë
fleksibël; mufat e tubave prej metali; bërryla të metaleve për tuba; lidhjet e metaleve për
tubacione; kollare (shirit) e metalit për fiksimin e tubave; tubat e ujit dhe valvulat e tubave
të ujit të metalta; mbrojtës i pemëve prej metali; sera të metaleve, të transportueshme; kuti
për letra prej metali; tuba dhe gropa metalike për mbledhjen e ujit; shtëpiza kopshti nga
metali; korniza ndëtimore metalike; kosha plehrash dhe kompostuesit e mbeturinave nga
metali; pikë kthese (bagllamë) prej metali; grille, kapak për dritare ; korniza dritaresh
metalike; ndalesa (kufizues) të dritareve prej metali; korniza dritaresh metalike; rrotëzat për
ngritje të dritareve; pajisje metalike për dritare; dritaret prej metaleve; kurorat e kulmeve
nga metalet; Çelësat prej metaleve, jo elektrike; shenjat, jo-ndriçues dhe jo-mekanikë, prej
metali; shufra metalike për saldim, tela për saldim (bashkim) prej metali, saldues argjendi,
saldues ari; zile; dysheme pllakash prej metali; roleta natyre (të jashtëme) prej metali;
panele kulmi prej metaleve; oxhak prej metali; pishina (noti -) (struktura metalike); panele
dekorative (ndërtesa prej metali)
7 Vegla makinerie; vegla (pjesët e makinave); motore dhe motorë me djegëje të brendshme
(me përjashtim të mjeteve tokësore); lidhëset e makinës (jo elektrike) dhe komponentët e
transmisioni (me përjashtim të mjeteve tokësore); vegla bujqësore të ndryshme nga ato që
operojnë me dorë; makinat dhe mjetet e makinave për ndërtim dhe punë publike; makineri
dhe vegla makinerish për punimin e metaleve, drurit ose plastikës; makinat dhe veglat e
makinës për paketim dhe mbështjellje; makinat dhe mjetet e makinës për industrinë e
tekstilit; makinat bujqësore dhe mjetet e makinës; makinat dhe mjetet e makinës për
konstruktim, riparim, mirëmbajtje dhe instalim, në veçanti në fushat e ndërtimit, punëve
publike, kopshtarisë, dekorim dhe montim (për brenda dhe të jashtë); makinat e thithjes për
qëllime industriale; makinat e trajtimit industrial; pompat (makinat); shpuese (dore
elektrike); makina prerëse (qethëse, krasitje); buldozerë; makina prerëse –rrafshuese
(makineri); xhuserë-juicer (makina për shtrydhjen e lëngjeve); ashensorë, përveç ski60
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ashensorëve; aparatet dhe makinat e pastrimit; makina klasifikimi për industrinë; sharrat
(makina); robotë (makina); makineri printimi; makina shpuese; ashensorë [ashensorë]; kosa
për kositje të barit (makina); spërkatëse (makina); lavatriqe me presion të lartë; makina për
pastrim me avull; instalimet qendrore për pastrim me vakum; pastrimi (makineri dhe
aparate për -), elektrike; mbajtësit e burgijave (pjesët e makinerive); rrotat mprehëse
(disqet) (pjesët e makinerive); tehet e sharrave (pjesë e makinave); makinat për planifikim;
çekane (pjesët e makinerive); çekiçë elektrikë; çekiçë pneumatikë; çekiçë me fuqi; armë
elektrike ngjitëse; aparat saldimi me gaz; pajisjet e saldimit me gaz; saldator elektrik;
makina gozhdimi (çekiç pneumatic); gypa dhe tuba për kaldaja (pjesët e makinave); pompa
për instalimet e ngrohjes; pompat të cilat janë pjesë të makinave; gjeneratorë; mullinj për
bluarje; makina vidhosjeje; makina gërryerje (hjekjen e ngjyrave); makina perforuese;
makinat për përpunimin e përfundimeve; makineritë e përpunimit të drurit; pompat
elektrike dhe termike; aparat elektrik për saldim; elektroda elektrike të saldimit; elektroda
për saldim; llampat e saldimit
8 Vegla dore dhe pajisje (me dorë) për bujqësinë, kopshtarinë dhe DIY (bene vet-do it
yourself); shati dy krahësh; shytnit; kthetrra-grabuja (mjete); pirunj; mbledhës (mjete dore);
lopata; lopata (mjete dore); lopata (mjete dore); shytni [mjete dore]; mjet për thyerje
(mjete); shati [mjete dore]; mbjellësit (mjetet); shpërndarësit (vegla); makinë rrafshimi
(cilindër) për lëndinë; kosa për kositje (instrumente dore); vaporizues (mjete dore); krasitës
për pemë; gërshërë për prerje; thika, jo elektrike; gërshërë jo-elektrike (vegla); gërshërë për
metal; prerëset e gardhiqeve (instrumentët e dorës); draper dhe kosa; gërmues dheu (vegla
dore); mjetet e shartimit (mjete dore); hanxharë; sharrat (veglat) dhe tehet e sharrave (pjesët
e mjeteve); rripat e mjeteve (mbajtësit); pincë; pincë; çelësat (mjete); çekiçe (mjete); thika
qilimash; thikat (përveç thika elektrike dhe kirurgjikale); çezmat-tapat (veglat e dorës);
mbajtësit e shpuarësve (mjete dore); pirunjë dhe lugë; armë e ftohtë; vegla dore për
kopshtarinë (me dorë); vegla dore dhe pajisje (me dorë) për hidraulik; vegla dore dhe
pajisje (me dorë) për pllaka; kositëse e barit (instrumente dore); zdrukth; tehet e zdrukthit;
mistri; vegla për vendosjen e nitneve dhe kunjave-rivetera (vegla dore); aparat jo-elektrike
të saldimit
9 Aparatet dhe instrumentet e për matje dhe peshim; aparatet dhe instrumentet për
përcjelljen, komutimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë
elektrike; transformatorët elektrik; transformatorët elektrik; bateritë; telat elektrikë; relejat
elektrike; mbështjellësit për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; doreza mbrojtëse
për kopshtarinë dhe DIY-Do It Yourself; pajisjet mbrojtëse për përdorim personal kundër
aksidenteve; siguria e tarracave; alarmet; alarmet fishkëllues; këmbanat (pajisjet
paralajmëruese); zilet e dyerve elektrike; butonat për zile; detektorë; detektorët e tymit;
aparat për shuarjen e zjarrit; sinjalet shkëlqyese ose mekanike; sinjalet me ndriçim për
automjetet; sinjalet e mjegullës, jo eksplozive; sinjalet e mjegullës, jo eksplozive;
transmetues të sinjaleve elektronike; linjat e plumbit-për lavjerrs; shilingë pingule-lavjerrës;
helmetat e saldimit; aparat ndërlidhës; interfoni; telefonat me video; telefonat celularë;
resiver të telefonave; resiver të telefonave; transmetuesit e telefonit; telat e telefonit; doreza
(hands free) për telefonat; përpunimi i të dhënave dhe aparatet kompjuterike; aparat për
regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; elektroda
11 Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, prodhimin e avullit, gatim, ftohje, tharje,
furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; aparat për kondicionim ajri; aparat për pastrimin ose
zbutjen e ujit, makineritë dhe instalimet; fountana; aparat filtrues të ujit; aparatet dhe
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makinat për pastrimin e ajrit; ndriquesit, kavanoza-mbajtëse të qirinjve;
llampat e rrugëve; kandile; llamba; fenerë për ndriçim; poçe; dritat e tavanit; mbulesë
(hijezues) për llambë; radiatorë; kaldaja; lavabo (bazene) për larjen e duarve [pjesët e
instalimeve sanitare]; enë zhytëse; dorë-larëse; rubinetat [faucets]; vaska; banja (Spa -)
[enët]; pajisje për banjë; dushe; dollapët e ujit; zhytëse; bide; instalimet e ngrohjes;
instalimet për ngrohjen e ujit; kaldaja e ngrohjes; ngrohësit e ujit; ngrohës për banjo; aparat
furnizues për kaldaja për ngrohje; tubat; kolektorët e shkallëzuar dhe tubat e kaldajave
[tubat] për instalimet e ngrohjes; aparat për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta
ose të gazta; aparat për ngrohje, elektrike; radiatorë të ngrohjes qendrore; dritat e murit
16 Kalendarë; kartolina; postera; artikuj të pikturuar, të lyer me llak ose të riparuar me
lustrim, kryesisht ngjitës; materialet e artistëve; afishe të dritareve; letër shkrimi (shkresëri);
brushat e bojës; furçat (furçat bojë); letër dhe karton (të patrajtuara, gjysmë të gatshme ose
për shkrim ose shtypje); letër ambalazhi; gjëra të shtypura; gjëra të shtypura; gazetat;
albumet; libra; manualet [doracakët]; prospekte; manualet, katalogët; gdhendjet ose veprat
litografike të artit; piktura (me korniza ose të pakorniza); piktuar me ngjyra uji; vizatimet;
fotografitë; printerë; blloqe printimi; ngjitëse për shkresëri apo për qëllime shtëpiake;
mbulesa te murit (ngjitës dekorativ); qese apo qeska (zarfat, xhep) prej letre ose plastike,
për paketim
17 Kauquku; gutaperka; gomë, e papërpunuar ose gjysëm e përpunuar; azbest; mika;
plastika në formë të derdhur për përdorim në prodhim; materiale paketimi, ndalimi dhe
izolimi; tubat fleksibël, jo prej metali; paketimi i papërshkueshëm nga uji ose izolues;
paketimet e përbashkëta; ngjyrues dhe bojra izolues; qese dhe qeska (zarfe, xhep) prej
gome, për paketim; materialet për paketim (material mbushës) prej gome ose plastike;
mbulesa plastike për qëllime bujqësore; izolimi (fletë metalike për -); doreza, kaseta,
pëlhura ose llaqe izoluese; rrëshirë artificiale ose sintetike (produkte gjysëm-të gatshme);
fibra qelqi ose leshi për izolim; grykë (tubacion) kullimi; nyjet (lidhjet) dhe xhaketat, për
tubat, jo prej metali; fije plastike për saldim (lidhje)
19 Materiale ndërtimi (jo metalike); lëndë druri (lumber); dru për ndërtim; dru, gjysmë i
përpunuar; prodhim druri; dru i lustruar; korniza për ndërtim, jo metalike; mbulesa jometalike të kulmit; kornizat e dyerve; trarët (arbors); shtëpizat e kopshtit, jo prej metali;
kasollet; maisonnetet (shtëpizat); muret anësore jo-metalike; pllaka, mbulesë me plloça;
gardhe, rrjeta, shtylla, hapësira të hapura, pergola dhe porta, jo prej metali; elemente të
jashtme dekorative dhe përfunduese, jo prej metali (materiale ndërtimi); tubat e ngurtë jo
metalikë për ndërtim; tubat për ullukë, jo prej metali, tubat e shkarkimit, jo prej metali;
ventilat e gypave të drenimit [valvola], jo prej metali ose plastike; skela jo metalike; oxhaqe
(kamini) jo prej metali dhe pjesët përbërëse të tyre; mbulesa jo metalike; skermë për kafshë
(rrethojë thuprash); veshje (materiale ndertimi); xham ndërtimi; xhami izolues
(konstrukcion); dritare me xham; qelqe (vitrazh); beton; çimento; parket; dërrasat e
parketeve; llajsne për fund të murit; pllaka dyshemeje, jo prej metali; veshja e murit, jo prej
metali; tanker dhe puse, jo prej metali, për grumbullimin e ujit; kornizat e dritareve jo
metalike; kornizat e dritareve jo metalike; dritare jo metalike; kornizë të dyerve, jo prej
metali; kornizë të dyerve, jo prej metali; dyer jo metalike; shenjat, jo prej metali (jondriçues dhe jo-mekanike); roleta, jo prej metali e as plastike; derdhjet (ullukë) jo metalike,
për ndërtim; oxhaqe, jo prej metali; pishina (noti -) (struktura jo metalike); panele
dekorative (struktura jo metalike)
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20 Mobilje; dollapë kuzhine; mobilje për banjo; mobilje baresh; mobilje(kopshti) fushe;
shezlone (shtretër për rrezitje); kutija nga druri apo plastika; kutija nga druri apo
plastika; kafaze (shtëpiza) për shtazë shtëpiake; shporta; thurje kallami (për mobilje dhe
karrika); mbajtëse të luleve (mobilje); piedestale për enët e luleve; shporta pikniku, jo nga
metali; bobina për mbështjellje të fijeve (kalema), jo nga metali, jo mekanike, për tubacione
fleksibile; kutija për letra, jo nga metali apo punë muratori; tavolina (mobilje); konzolla
(mobilje); pedestal tavolina; fotele; karrika ( ulëse); stola (stools); ekrane-paravan
(mobilje); elemente për mobilje (jo nga metali); mbajtës (kuka) dhe shkopij për perde;
shufra shkallësh; perde lëshuese për hijesim, të mbyllta për dritare (shtëpija); perde
hijesuese për dirtare (mobilje); perde nga thurjet e drurit për dritare (mobilje); gozhda,jo
nga metali; jastëke; derdhje për korniza (korniza) pikturash; pasqyra; Burma (vida) jo
metalike, kunja dhe bulona; këmbalec druvari; shkallë druri apo plastike; mbajtës të
perdeve jo nga tekstili; tavolina pune dhe tavolina punëtorish- jo nga metali; rafte; paleta
përdoruese, jo nga metali; dyer për mobilje; kosha plehrash nga druri apo plastika për
zbërthim dhe kompostuesit e mbeturinave; pllaka dekoruese (silueta nga druri apo
plastike); mbajtëse të peshkirave (orendi); dorëza jometalike dhe dorëza të rrumbullakëta
për dyer; dorëza për dyer nga kristali apo xhami (qelqi); varëse të rrobave, jo nga metali;
rafte rrobash (mobilje); varëse rrobash, jo nga metali; varëse palltosh; produkte të thurura
(shportarije); kontejner jometalik dhe puse për grumbullimin e ujit; paisje për dritare, jo
metalike; valvula (ventila) për tubacione drenazhi,nga plastika; mbajtës për korniza; kurora
dekorative për korniza; rolete jo metalike të jashtme; pasqyra
21 Enë shtëpiake apo enë kuzhine dhe enë, jo elektrike; krehër dhe shpuza; brushat (me
përjashtim të atyre për pikturim); materialet për prodhimin e furçave; instrumentet e
pastrimit, me dorë; pëlhura (lecka) për pastrim; vatë për pastrim; lesh çeliku; xham i
papërpunuar ose gjysëm e punuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqëri [enët];
qelqe për pije; set tavoline, përveç thika, pirunjë dhe lugë; qeramikë; vazo; termos;
tenxhere; kontejnerët e impiantit; enë lulesh (jo prej letre); korita e dritareve për lule;
koritat (përveç koritave për përzierjen e llaçit); shishe; porcelani; enë balte; punime te artit,
prej porcelani, terrakota ose qelqi; paisje për toalet dhe aksesorë; kovë e mbeturinave;
akuariumi i brendshëm; kurthe insektesh; pajisjet e spërkatjes; shufrat e tubit për spërkatës
të kopshtit; spërkatës; kanaçe për larje; koturr për zorrë; kova; mbajtësit për lule dhe bimët
(organizimi i luleve); doreza për kopshtarinë; paisje për dathjen e çizmeve; lavaman
(depozitë)
22 Litarët (as gome, as për rekete tenisi, as instrumentet muzikore); varg; rrjetat e
peshkimit, rrjetat për kamuflazh; tenda; pëlhurë e veshur me gomë; spango kopshti;
mbushje dhe material mbushës (përveç gome ose plastikës); materiale të papërpunuara
fibroze të tekstilit; çanta dhe qese (zarfe, xhep) të tekstilit, për paketim; thasë për
transportin dhe ruajtjen e materialeve në grumbull (masë); kabllo jo metalike; materialet e
paketimit (zbutjes, mbushjes), jo prej gome ose plastike; fibrat tekstile; tallash; sharrat e
drurit; lesh i drurit; litarë (konopë)
24 Perde; rrjetë; pëlhurë për grila dritaresh; mbulesa jastëku; çarçaf; mbulesa shtrati dhe
tavolinash; pëlhura për përdorim në tekstil; perde dushi të tekstilit ose të plastikës; material
elastik i endur; tapeta muri nga tekstili; mbulesa muri vetë-ngjitëse (tapeta tekstilit)
25 Përparëse; veshje, në veçanti veshje për kopshtari dhe DIY-Do It Yourself; çizme dhe
këpucë; kapela
27 Qilima; misheme (mbulesë) për derë; misheme; linoleum dhe materiale të tjera për
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mbulimin e dyshemeve ekzistuese (përveç pllakave dhe bojrave); misheme banjoje;
tapeta të murit (jo nga tekstili); tapetë muri; pllaka qilimi (tepihu) për mbulimin e
dyshemeve ekzistuese; tapisonë; mbulesa ngjitëse muri (tapeta jo të tekstilit); tepiha për
automobila; tufë bari artificial
31 Produktet bujqësore, hortikulturore dhe pyjore (as të përgatitura as të përpunuara);
kafshët e gjalla; frutat dhe perimet e freskëta; fara (kokrra dhe bimë); bimët e gjalla dhe lule
natyrale; kokëza lulesh; ushqimet e kafshëve; malt; tufë bari natyral; krustace (guaca dhe
gaforre), të gjalla; shkurre; bimë fidane; pemë; fruta agrume, të freskëta; dru i papërpunuar;
copëza druri për prodhimin e pulpës së drurit; bimë të thata për zbukurim; sanë (taxhi);
mbulesë për mbrojtjen e bimës (mulch)

(210) KS/M/ 2018/799
(220) 20/06/2018
(300) 4416795 03/01/2018 FR
(731) bioMérieux 69280, Marcy l' Etoile ,
FR
(591) e verdhë, e gjelbër, kaltër e errët dhe e
bardhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 1 Preparate kimike, biokimike dhe biologjike për përdorim ne industri, shkence dhe
kërkime; reaktive për diagnoza in-vibro për përdorim në industri, shkence dhe kërkime;
reaktive dhe mjete për verifikimin, zbulimin, diagnozat dhe analizat e infektuesve ne
produktet industriale, ushqyese, industrisë, kozmetik dhe farmaceutike
5 Reaktive dhe mjete për diagnoza mjekësore dhe veterinare, produkte diagnostikues për
qëllime farmaceutike, mjekësore dhe veterinare. Preparate kimike, biokimike dhe
biologjike për përdorim ne fushat farmaceutike, mjekësore dhe veterinare
9 Instrumente dhe aparatura shkencore. Aparatura matëse; aparatura monitorues. Aparatura
dhe instrument për përdorim laboratorik dhe kërkime shkencore. Aparatura shkencore dhe
instrument për kontrollin, zbulimin, diagnozat dhe analizat e infektuesve ne produktet
industriale, ushqyese, industrisë, kozmetik dhe farmaceutike; instrument dhe aparatura
diagnostikimi jo për përdorim mjekësor. Programe. Programe të shkarkueshme për telefona
celular, kompjuter tabletë dhe pajisje te tjera elektronike te lëvizshme
10 Aparatura veterinare dhe mjekësore, pajisje, mjete dhe instrument. Aparatura dhe
instrument për diagnoza veterinare dhe mjekësore
35 Shërbime te menaxhimit. Shërbimet te mbledhjes dhe përpunimit te dhënave,
konkretisht mbledhja dhe sistemimi i të dhënave dhe dokumenteve shkencore dhe teknike
ne bazën e te dhënave kompjuterike; azhurnimi dhe korrigjimi i te dhënave dhe
dokumenteve shkencore dhe teknike; ruajtja e te dhënave për pale te treta; reklamimi ne
çeshitet e reduktimit te kostove, veçanërisht asistenca ne menaxhimin e personelit,
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inventarëve, furnizimit te produkteve dhe kontrollit te kostove, mbikëqyrjes se depozitës,
reduktimit te sektorëve te humbjeve dhe efiqencës; te gjitha këto shërbime i dedikohen
fushave te shkencës, mjekësisë, mjekësisë veterinare, diagnostikimeve, kërkimeve dhe
teknikave laboratorike
37 Shërbime të instalimit, mirëmbajtjes, riparimit dhe azhurnimit të mjeteve shkencore,
diagnostikuese dhe laboratorike
41 Shërbime trajnimi; shërbime te edukimit dhe instruksionit; Aranzhimi dhe kryerja e
ekspozitave, bashkëbisedimeve, konferencave, kongreseve, seminareve, simpoziumeve,
forumeve dhe ngjarjeve të tjera për qëllime edukimi dhe kulturore; publikimi i librave dhe
revistave, publikime elektronike online të librareve dhe revistave, të gjitha këto shërbime i
dedikohen fushave te shkencës, mjekësisë, mjekësisë veterinare, diagnostikimeve,
kërkimeve dhe teknikave laboratorike
42 Shërbime të kërkimit dhe zhvillimit ne sektorët e shkencës, teknologjisë,
diagnostikimeve dhe teknikave laboratorike, dhe ne sektorë të kërkimit dhe përpunimit te
hënave; shërbimeve të konsultimit ne sektorët e shkencës, teknologjisë, teknikave
laboratorike dhe diagnostikuese; këshilla shkencore dhe teknike dhe mbështetje për blerjen
nga konsumatoret të pajisjeve shkencore, teknologjike, laboratorike dhe diagnostikuese;
dhënia e informacionit shkencor përmes portaleve te internetit; dhënia e informacioneve në
sektorët e teknologjisë laboratorike; shërbime shkencore dhe teknike të një qendre
shëndetësore dhe laboratorike. Shërbime laboratorike; shërbime laboratorike shkencore;
pune laboratorike. Shërbime zhvillimore, dizajnimi. Shërbime instalimi, mirëmbajtje,
riparimi, azhurnimi, asistence teknike dhe dhënie me qira te programeve dhe sistemeve
kompjuterike te dedikuara ne fushën e shkencës, teknologjisë, diagnostikimit dhe teknikave
laboratorike; programe si një shërbime (Saas), konkretisht dhënia e një platforme programi
që lejon ndërlidhjet dhe shkëmbimin e te ndërmjet shkencës, teknologjisë, diagnostikimit
dhe instrumenteve dhe aparaturave laboratorike për transferimin e te dhënave, imazheve,
mesazheve, zërit dhe te dhënave vizuale dhe audio-vizuale; këshilla dhe asistence teknike
për lidhjen e kompjuterit, sistemeve elektronike dhe digjitale brenda ne laborator. Studime
projektimi për instalimin aparaturave dhe instrumenteve shkencore, teknologjike,
diagnostikuese dhe laboratorike, këshillë në çështje të pajisjeve të brendshme të
laboratorëve, veçanërisht dizajnë dhe optimizmi i hapësirës, këshillave teknike dhe
vendosja ne vend e sistemeve shkencore, teknologjike, diagnostikuese dhe laboratorike ose
një kombinim i sistemeve të tilla te përshtatura për kërkesat e konsumatorit; shërbime e
asistencës për menaxhimin e cilësisë ne përputhje e me rregullimet, standardet dhe
direktivat ne fuqi, konkretisht asistenca dhe këshillat ne kontrollin e cilësisë për sistemet e
kualifikimit, vendosja ne vend e protokolleve te metodës se vlefshmërisë, vlefshmëria e
metodave dhe parametrave për akreditimin e laboratorëve; vendosja në vend ose
përmirësimi i sistemeve të menaxhimit te cilësisë, konkretisht vendosja në vend ose
përmirësimi i një sistemi qe bën te mundur testimin, vërtetimin dhe kontrollin te cilësisë te
procedurës operuese, metodave te punës dhe indikatorëve te përformancës; shërbime për
asistencën në gjurmimin e produkteve laboratorik, konkretisht vendosja në vend e
sistemeve dhe procedurave operacionale që mundësojnë monitorimin, njohjen, klasifikimin,
seleksionimin, leximin, analizën e produkteve laboratorike; Kërkimi, këshillimi, auditimi
dhe konsultimi ne çështjet e automatizimit dhe optimizmit te procedurave industriale dhe
shkencore ne laborator
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44 Këshillimi dhe konsultimi ne çështjet mjekësore dhe veterinare; shërbime mjekësore te
një qendre shëndetësore dhe laboratorike; këshilla mjekësore dhe mbështetje për
konsumatoret qe blejnë instrumente dhe aparatura shkencore, teknologjike, diagnostikuese
ose laboratorike; duke me informacionin mjekësor dhe veterinar te mundur. Analiza
mjekësore dhe diagnoza për qëllimet e diagnostikimit dhe për kërkimet klinike dhe për
aplikacionet industriale; Dhënia me qira dhe vendosja e aparaturave, instrumenteve dhe
pajisjeve shkencore, teknologjike, diagnostikuese, mjekësore dhe laboratorike; shërbime
mjekësore, veterinare dhe spitalore. Shërbime këshillimi dhe kërkimi shkencore ne fushën e
mjekësisë veterinare dhe humane, farmakologji, biologji, bioteknologji, produktet e
industrisë ushqimore, produkteve kozmetike, produkteve farmaceutike dhe teknologji se
mjedisit

(210) KS/M/ 2018/800
(220) 20/06/2018
(300) 74594/2018 13/06/2018 CH
(731) Davidoff & Cie SA rue de Rive 2
1200 Genève, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) REACH FOR MORE

(511) 34 Duhan, qoftë i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të
duhanit asnë nga to nuk janë për përdorim mjekësor ose shërues; cigare; cigare elektronike;
lëngje për cigare elektronike; produkte për duhanpirës; çakmakë për cigare; taketuke;
shkrepëse

(210) KS/M/ 2018/801
(220) 20/06/2018
(731) Bora Creations S.L.
11, Calle Velázquez (Pto. de Andratx),
07157 Andratx, Baleares, ES
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) L.O.V

(511) 3 Kozmetikë; Perfumeri; Kozmetikë dekorative; Produkte të kujdesit të lëkurës, të
trupit dhe të thonjve; Përgatitjet për ngjyrosjen e flokëve, stilizimin e flokëve dhe produktet
e kujdesit të flokëve; Parfume; Ujë aromatik për toalet; Ujë me parfum; Ujë Kolonje

66

Buletini Zyrtar Nr. 74 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(210) KS/M/ 2018/802
(220) 21/06/2018
(300) 2018-315 17/04/2018 LI
(731) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino California, 95014, US
(591) Verdhe dhe e zeze
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) MEMOJI

(511) 9 Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë;
kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil;
telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të
dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të
rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë
qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike,
dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike
dixhitale që mund të vishet dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet, 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 elektronik të librave;
softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin apo
kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile,
telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen,
kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve
dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për
zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar dhe
e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike;
pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje
elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh,
televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që
mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, ora
të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti
instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit
biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate
për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes;
indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim
me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund
të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë
si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar
(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optic; mallra optike; aparate
dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; tastatura, maus, mbajtëse për maus,
printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të
dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe
video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për
vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese;
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mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim
të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish
për kompjuterë dhe pajisje elektronike në board për automjete motorike, gjegjëisht panele
kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve),
konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit
global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të
instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e
kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që
mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e
video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit,
zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje
që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike,
orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve
dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve,
përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e
të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik,
bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me
kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, pajisje
elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të mënçura,
kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti instalimi;
ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane kompjuteri,
telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të
mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio e video
pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë të
telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë,
pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje
elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të
veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit;
mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë,
telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të
mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe
incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; 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 optik]; 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; komandues elektronik të zërit dhe aparate të
njohjes për kontrollimin e operacioneve të pajisjeve elektronike të konsumit dhe sistemeve
rezidenciale; asistentë personal dixhitalë; aparat rregullues të ngrohjes; monitoruesit,
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sensorët dhe kontrollet për pajisjet dhe sistemet e ajrit të kondicionuar, ngrohjes dhe
ventilimit; aparatura rregulluese elektrike; rregullatorët elektrikë të dritës (dimmers); aparat
kontrolli të ndriçimit; priza elektrike; çelsat elektrike dhe elektronike; alarmet, sensorët e
alarmit dhe sistemet e monitorimit të alarmit; detektorë të tymit dhe monoksidit të karbonit;
termostats; brava elektrike dhe elektronike dhe çelësa për dyer dhe dritare; sistemet e
sigurisë dhe të survejimit të banimit

(210) KS/M/ 2018/803
(220) 21/06/2018
(731) Armend Krasniqi BLUE FOODS
SHPK Rr.Vëllezërit Fazliu, 10000 Prishtinë,
Kosovë, KS
(591) E kuqe, E Gjelbër, E Bardh

(540)

(511) 30 Kafe, qaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zavendesim kafeje;miell dhe
produkte nga dritherat, buke, kollaqe, embelsira, akullore;mjalte, melase, tharrem buke,
pluhur per pjekurina;krip, senf;uthull, sose (si melmesa), melmesa;akull;Sose, mëlmesa,
erëza, shtese gjellërash, përzierjet e perimeve të thara dhe kripura për përdorim si mëlmesë
për ushqimdhe të gjitha ato që i përfshin klasa 30

(210) KS/M/ 2018/804
(220) 21/06/2018
(731) Armend Krasniqi BLUE FOODS
SHPK Rr. Vëllezërit Fazliu, 10000
Prishtinë, Kosovë, KS
(591) E Kaltër, E Verdh, E Bardh

(540)

(511) 29 Perime te konservuara, thara dhe të ziera, posaçërisht perimet e kripura dhe të
thartuara, supa dhe produktet për përgatitjen e supave duke përfshirë preparatet për supa
nga perimet dhe koncentrate të bujonëvedhe të gjitha ato që i përfshin klasa 29
30 Kafe, qaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zavendesim kafeje;miell dhe produkte nga
dritherat, buke, kollaqe, embelsira, akullore;mjalte, melase, tharrem buke, pluhur per
pjekurina;krip, senf;uthull, sose (si melmesa), melmesa;akull;Sose, mëlmesa, erëza, shtese
gjellërash, përzierjet e perimeve të thara dhe kripura për përdorim si mëlmesë për
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ushqimdhe të gjitha ato që i përfshin klasa 30
41 Prodhimi, incizim i programit radio, televiziv, satelitor dhe kabëll;organizimi,
produkcioni, incizimi bëhen gjallë (live), ndodhive te koncertit, garimit, ligjërimit,
promovimit, seminareve, aktiviteteve dhe ngjarjeve sportive, konferencave, mbledhjeve,
tubimeve dhe shfaqjeve;publikimi i librit, doracakeve, magazinave dhe teksteve, filmave,
incizimeve video, audio, vizual dhe tonik;zbavitjet, shërbimet këshillëdhënëse dhe
shërbimet lidhur me edukimin te cilat kanë informacione për dietë, receta dhe planifikim të
listës se ushqimit, ushtrimeve, ushqimi, ne stilin e shendosh jetësorë, vebsajti i cili
përfshinë të gjitha shërbimet e lartë cekura, si dhe shërbimet te cilat janë ne përdorim nga
interneti.dhe të gjitha ato që i përfshin klasa 41

(210) KS/M/ 2018/808
(220) 21/06/2018
(731) "Emona" Sh.p.k. export-import
Kongresi i Manastirit p.n.,
42000 Vushtrri, KS
(591) E Zezë, E Verdhë
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 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.
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.
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(210) KS/M/ 2018/809
(220) 22/06/2018
(731) Lenzing Aktiengesellschaft
Werkstr. 2 4860 Lenzing, AT
(591) e zezë dhe e kaltër
(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 higjinike; Pambuk (lesh) për qëllime kozmetike; Shkopinj pambuku për
qëllime kozmetike; Facoleta për një perdorim te mbushura me Kolojne; Faculetat e
parfumuara; Faculeta për nje perdorim të mbushura me komponimet e pastrimit për
përdorim në fytyrë; Faculeta për para pastrimit per zbutjen e fytyrës; Shami për para larjen
e fytyres; Faculeta kozmetike per zbutjen e lekures; Faculeta të lagura për qëllime sanitare
dhe kozmetike; Maska pastrimi për fytyrën; Përgatitjet për kujdesin e lëkurës ; faculetat e
mbushura për pastrim [jo-ilaç, për përdorim tek njerzit]; Përgatitjet për kujdesin e trupit, jo
mjekësor; Tualet për pastrimin e higjienës femërore; Preparate kozmetike për kujdesin e
bukurise; Faculeta të mbushura me vaj esencial, për përdorim kozmetik; Faculeta të
ngopura me preparate për heqjen e kozmetikes; Përgatitjet për heqjen e kozmetikës;
Faculeta per pastrimin e fytyrees të mbushura me kozmetikë; Pastrues i thonjve
[Kozmetikë]; Pastruesit e llakëve të thonjve; Preparate per vetë-rrezitje [kozmetike];
Deodorantët personalë; Faculeta për fëmijë; Krem për pastrimin e lëkurës [pa mjekim];
Krem anti-rrudha; Hidratues te lekures, jo të mjekuar; Maska te këmbëve për kujdesin e
lëkurës; Maska të fytyrës; Pastrues me kokrra fytyre (Jo-mjekësore -); Pastrues te fytyrës
[kozmetike]; Lares fytyre [kozmetike]; Maska dore për kujdesin e lëkurës; Kondicionerët e
lëkurës; Maska e lëkurës [kozmetikë]; Kremrat per zbutjen e lëkurës për qëllime
kozmetike; Kremra për kujdesin e lëkurës, përveç përdorimit mjekësor; Përgatitjet për
heqjen e rrudhave të kujdesit të lëkurës; Krem për pastrimin e lëkurës; Locion për pastrimin
e lëkurës; Pastrues të lëkurës [pa mjekime]; Maska të trupit; Përgatitjet për kujdesin e
fytyrës; Pastrues të lëkurës [kozmetike]; Përgatitjet kozmetike për zbutjen e rrudhave për
përdorim lokal të fytyrës; Fasho me përmbajtje krem kunder rrezitjes dhe bllokim te
rrezeve te diellit për përdorim në lëkurë; Faculeta të ngopura me një pastrues të lëkurës;
Pastrues me kokrra për pastrimin e fytyrës; Pastrues për kujdesin e lëkurës; Pastrues për
pastrimin e lëkurës; Pastrues me kokrra për qëllime kozmetike; Maska per ngushtimin e
poreve që përdoren si kozmetikë; Maska pastrimi; Maska kozmetike; Shtresa te holla per
fytyre; Shampo; Preparatet e pastrimit dhe aromave; Pastrues për mobilje dhe dysheme;
Përgatitjet për heqjen e yndyrnave; Pëlhura fshirëse te mbushura me një preparat pastrimi
për pastrimin e xhamave të syve; Pëlhura të mbushura me detergjent për pastrim; Pëlhura të
mbushura me preparate lustruese për pastrim; Peshqirë të para-zbutje të mbushura me
detergjent për pastrim; Pëlhura të ngopura me detergjent për pastrim; Faculeta që
përmbajnë preparate pastrimi; Përgatitjet lustruese; Përgatitjet për lyerje; Përgatitjet për
lyerje; Çanta me aromë; Përgatitjet për zbutjen e pëlhurave; Zbutës pëlhure për lavanderi;
Përgatitjet bluarëse
5 Fiber (Dietë -); Përeparate dentare dhe artikujt; Materiale për formimin e mases dentare;
Materialet dentare për ndalimin e dhëmbëve; Materiale dentare për të bërë modele të
dhëmbëve; Materiale dentare për dyfishimin e modeleve të dhëmbëve; Materiale për
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mbjelljen e dhëmbëve për përdorim dentar; Materiale pelhure për qëllime dentare; Rrëshirë
dentare për ura të përkohshme, kurora dhe lustrim i jashtem; Materiale për riparimin e
dhëmbëve; Materiale për proteza dentare; Materialet për dhëmbët artificiale; Materiale për
ura dentale; Materiale për kurora dentare; Përgatitje farmaceutike për përdorim dentar;
Materiale sintetike për përdorim dentar për mbushje; Materialet e përbëra dentare; Materiali
për mbushje të dhëmbëve; Mastikë dentare; Artikujt absorbues për higjienën personale;
Përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; Tamponet e alkoolit për qëllime mjekësore;
Sanitizues për përdorim shtëpiak; Sanitizues; Pëlhurat e pastrimit të mbushura me
dezinfektues për qëllime higjienike; Facoleta për përdorim mjekësor; Facoleta të mbushura
me preparate antibakteriale; Shami per pastrim për sipërfaqet dezinfektuese; Deodorantët
për veshje dhe tekstile; Deodorizers këpucësh; Materialet absorbuese të aromës; Përgatitjet
neutralizuese të aromës për veshjet dhe tekstilet; Produktet higjienike femërore; Pelena
letre per nje perdorim për mosmbajtje (per thithjen e lageshtise); Veshje sanitare; Pelena
për mosmbajtje; Vate te gjirit- ne infermieri; Veshje sanitare; Pelena për mosmbajtje;
Peshqir sanitar; Rripa për peceta sanitare [peshqir]; Vatet e ciklit menstrual; Fashat e ciklit
menstrual; Pantallona sanitare; Pantollona te holle; Pantollonat e holle sanitar; Tamponet;
Mbrojtese për bebet dhe mbrojtje nga lagjeshtia; Pelena për foshnjat; Pelena të foshnjave;
Pelena të celulozit ose letrës; Pëlhurat të gatshëm të letrës dhe celulozës per fëmijë; Peceta
ne form trekëndëshi [letër] për foshnjat; Fletëza të papërpunuara të letrës për mbrojtje nga
lageshtia; Pantollona të celulozës për mbrojtje nga lageshtia; Pantollona per nje perdorim të
celulozës si pelena; Pantollonat per nje perdorim si pelenat per mbrotjej nga lageshtia;
Pantallona per nje perdorim të letrës për mbajtjen e foshnjeve nga lageshria; Pelena të
përdorura prej letre për mbrojtje nga lageshtia; Pelena per një përdorim për not; Pelena të
përdorshme për notim për fëmijët dhe foshnjat; Pantallona per nje perdorim për trajnim
[pelena]; Peceta per nje perdorim per mbrojtje nga lageshtia; Peceta të formësuara të letrës
për foshnjat; Shishe të shndritshme të celulozës për foshnjat; Rrobat per mbrojtje nga
lageshtia; Pelena nga celuloza për mbrojtje nga lageshtia; Pantallona, absorbuese, për
mosmbajtje; Pantallona për mbrojtje nga lageshtia; Linjat e letrës për pelena; Pelena të
letrës; Pelena për foshnje per notim; Pelhurat per pantallona për mbrojtje nga lageshtia;
Pantallona te letrës për foshnjat per stervitje; Pantallona per nje perdorim per trajnimin e
femijeve të letrës ose celulozës; Pantallona per nje perdorim per stërvitjes; Pelena per nje
perdorim për të rritur; Pantallona të pëlhurave dhe të letrës per nje perdorim të bebeve;
Pantallona të per njeperdorim si pelena të foshnjave të celulozës; Pelena per nje perdorim;
Pelena për foshnjat pre nje perdorim; Mbushjet e letrës për mbrojtje nga lageshtia; Pelena
per të rriturit; Pelena të bëra prej celulozë; Pantallona per nje perdorim të stërvitjes së
foshnjat nga celuloza; Material per foshnja, per kruarjen e dhembeve (Mothproof -);
Faculeta të mbushura me preparat kundër insekteve; Veshje mjekësore, mbulesa dhe
aplikues; Kuti e ndihmës së parë për përdorim shtëpiak; Lapsa hemostatike; Ngjitëse
mjekësore për lidhjen e plagëve; Letër nga materie e naftës për qëllime mjekësore; Kutitë e
ndihmës së parë, të mbushura; Materialet implantuese për përdorim në rigjenerimin indeve
sipas udhëzimeve; Mjete (Kultura bakteriologjike -); Faculetat e lagura të ngopura me një
locion farmaceutik; Hemostatikë për qëllime mjekësore; Vate të ngopura që përmbajnë
preparate mjekësore; Letër për mbulimin e kokrrave ne kemb; Faculeta e ngopura me
kremra farmaceutike; Shirita të tretshëm për të ndaluar gjakderdhjen nga prerjet e vogla dhe
kullotat; Mbrojtes syri për qëllime mjekësore; Faho per sy për përdorim mjekësor; Fasshot
e syve për përdorim mjekësor; Lidhjet për veshjet; Pambuk për përdorim mjekësor; Fashë
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për të bërë lidhje; Fashë kirurgjikale; Llaçe kirurgjikale; Veshjet mjekësore dhe kirurgjike;
Tamponët dezinfektues; Fashat elastike [dressings]; Veshjet e ndihmës së parë; Garzë;
Fashë ngjitëse; Llaçe ngjitëse; Fasho ngjitëse për qëllime mjekësore; Unaza me maja për
këmbët; Pastrues antiseptik të mbushura; Fasho për lyerje [mjekësore]; Fasho ngjitëse për
qëllime mjekësore; Fasho për venat me variçe; Lidhjet ngjitëse; Fasha; Materialet për
veshjet; Materialet për veshjen e plagës; Llaçe të mjekimit; Vate per mjekim të mbushura;
Faculetat e lagur të letrës të ngopura me një locion farmaceutik; Fasha me garzë; Fashat e
veshit; Llaçet, materialet për veshjet; Suvatë që përfshijnë një magnet; Leshi - pambuku për
përdorim mjekësor; Material sfungjer për plagë shëruese; Fasho me nje ilaq (Mustardë
poultices); Veshja e sterilizuar; Materiale sintetike për përdorim në vendosjen e eshtrave;
Materiale sintetike për përdorim në prodhimin e llaçeve; Tamponi për qëllime mjekësore;
Faculeta për përdorim mjekësor; Tamponët për përdorim mjekësor; Fasho për plagë të
lëkurës; Fasho për parandalimin e rrjedhes se gjakut; Garzë për veshje; Veshjet mjekësore;
Materialet per mbajtje; Veshjet kirurgjikale; Mbushje për qëllime mjekësore; Leshi pambuku për qëllime farmaceutike; Leshi - pambuku në formën e shkopinjve për përdorim
mjekësor; Sfungjer; Veshjet e plagëve; Pëlhura pastrimi për mbrojtje nga lageshtia; të gjitha
mallrat e lartpërmendura jo për qëllime veterinare
9 Mbështjellesit e përshtatur për telefonat mobil; Mbështjellesit për telefona;
Mbështjellesit për PDA-të; Mbështjellesit e për llogaritësit e xhepit; Mbështjellesit e e
përshtatura për lojtarët me CD; Mbështjellesit e përshtatura për lojtarët DVD;
Mbështjellesit për lojtarët e medias digjitale; Kuti e lenteve; Shenjat e reklamimit të ekranit
[mekanik ose ndriçues]; Çantat e përshtatura për pajisjet fotografike; Çantat per
videokamera; Çantat e kameras; Ndarësit e baterive; Çantat e tablove; Kuti për syzet e syve
të fëmijëve; Çantat për lente kontakti; Çantat e lenteve; Kostume fluturuese rezistuese ndaj
zjarrit; Respiratorët për filtrimin e ajrit te maskave; Veshje për mbrojtje nga zjarri;
Kostume për gara të automobilave rezistuese ndaj zjarrit për qëllime sigurie; Batanije
rezistuese ndaj azjarrit; Veshje për mbrojtje nga zjarri; Filtra për maska respiratore; Filtra e
maskave të frymëmarrjes [jo-mjekësore]; Rrjetat e sigurisë; Këpucë për mbrojtje nga zjarri;
Maska mbrojtese kunder zjarrit; Çizme për mbrojtje nga zjarri; Veshje për mbrojtje nga
aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; Helmetat për motoçiklistët; Çantat e pajisura me
instrumente për prerje për qëllime shkencore ose kërkimore; Çantat e pajisura me
instrumente për prerje për përdorim jo mjekësor; Filtra per laborator
10 Mburoja te gjirit; Shtresa shtrati per mbrojtje; Veshjet mjekësore të materialeve të
tekstilit jo të endura; Mjete per prerje (haemoostats); Rrjetë kirurgjikale; Mobilje dhe
shtroje mjekësore, pajisje për lëvizjen e pacientëve; Batanije për qëllime mjekësore; Shtresa
mbrojtese për përdorim me bebet; Shtresat mbrojtese për përdorim me femijet; Mbulesa
për qëllime mjekësore; Jastëkët për përdorim ortopedik; Jastëkë për përdorim terapeutik;
Jastëkët (Soporifik -) mbushur poshtë; çarçaf [për tu varur] për përdorim mjekësor;
Mbrojtës i dyshekut për mbrojtje; Çarç mbrojtes nga lageshtia; Veshje mjekësore; Doreza
mbrojtëse për një perdorim për qëllime mjekësore; Doreza për qëllime mjekësore; Doreza
për përdorim në spitale; Çorape te kompresuara mjekësore; Rrjetë (mask) kirurgjikale të
përbërë kryesisht nga materiale artificiale; Mbështet për gju per përdorim mjekësor
16 Letër krepe; Materialet filtruese të letrës; Letër filtrimi; Filtra letre për aparatin e
kafesë; Materialet të printuara për paketimin e letrës; Kontejnerët (kutite) e letrës për
qëllime paketimi; Çanta prej letre për paketim; Fjngo te letrës dekorative për mbështjellje;
Letër dekorative për mbeshtjellje; Letër qe e kontrollon lageshtine prej letre ose plastike për
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paketimin e produkteve ushqimore; Letër e celulozës së riperpunuar për mbështjellje;
Etiketat e letrës per dhurate; Letër per mbeshtjelljen e dhuratave; Paketime kartoni; Fletë
plastike për paketim; Letër e mbushur me vaj për qëllime mbështjellëse; Letër të kartonit
për paketim; Materiale plastike për paketim; Letër për paketim dhe mbeshtjellje; Thasë
letre; Çanta prej letre për paketim; Fjongo për deorimin e paketimeve; Çanta prej letre për
paketim; Çanta dhe artikuj për paketimin, mbështjelljen dhe ruajtjen e letrës, kartonit ose
plastikës; Kontejnerët e paketimit industrial të letrës; Kontejnerët e kartonit për paketim;
Kontejnerët e paketimit të celulozës së rigjeneruar; Çanta [zarfe, çanta] prej letre ose
plastike, për paketim; Fletë për ambalazhimin e ushqimeve; Karton paketimi; Kuti të
kartonit për paketim; Kuti prej fibre; Materialet plastike për paketim (qe nuk përfshihen në
klasa të tjera); Mbështjelles te materialeve prej letre; Materialet e paketimit të bëra prej
kartoni; Materialet e paketimit të bëra nga letra të ricikluara; Materiali i paketimit i bërë
nga niseshte; Materialet e paketimit; Letër ambalazhi; Kuti të kartonit për paketim; Çanta
prej letre për paketim; Fletë viskoze (fije mendafshi) për mbështjellje; Etiketat e
identifikimit të letrës; Tabelë e shkrimit; Fletore; Etiketa të letrës; Kuti lapsash; Çantat për
shkrimi; Top stilolapsash; Tavolina të vogla; Kuti paketuese ngjitësish; Gjera të shtypura;
Ngjites [shkrimi]; Ngjites [vizatime te shtypura]; Materialet e shtypura të reklamave nga
leta; Materialet e shtypura të reklamave nga kartoni; pamflete; Flamuj të letrës; Broshura të
shtypura; Kalendarë të shtypur; Materiale promocionale të shtypura; Dekorime ngjitëse prej
letre; Afatore [botime të shtypura]; kalendarë; Banderole letre; postera; Kartolina;
prospekte; Kartolinat e Krishtlindjes; Publikime promovuese; Tabelat per shkrim nga letra
ose kartonit; Tabela reklamuese nga kartoni; Kopertinat e librit; Letër krepe (rrjete) për
përdorim shtëpiak; Letër për përdorim në prodhimin e letrës për muri-tapeta; Letër e bute
për përdorim si material i letrës së stencilit (leter e holle); Letër për përdorim në prodhimin
e qeseve të çajit; Leter e bute per heqjen e kzmetikes; Leter e bute e trashë [për përdorim në
higjienë]; Filtra (Leter Kafe -); Faculeta letre; Leter e bute per fytyrë; Shtresa absorbuese
prej letre ose plastike për paketimin e produkteve ushqimore; Leter per shami; Shami letre;
Letër higjienike; Shami e letrës për përdorim kozmetik; Shami celulozë; revista; Pela per
nje perdorim per qellie shtepiake per ptrajnimin e kafsheve shtepiake; Pelena të gatshëm
për perdorim shtëpiak për përdorim në trajnimin e këlyshëve
17 Fibrat për qëllime izoluese; Batanije me tegela për izolim; Fije nga fibra të rigjeneruara
jo për përdorim të tekstilit; Fibrat kimike jo për përdorim të tekstilit; Fibrat sintetike,
përveçse për përdorim të tekstilit; Artikuj dhe materiale izoluese dhe penguese; Pëlhura
izoluese; Pëlhura të bëra nga fibra sintetike [për izolim]; Pëlhura prej fibrave të përziera
sintetike dhe natyrale për përdorim si izolim; Pelhura fibre karboni për përdorim si izolim;
Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht për përdorim si izolim; Pelhura nga fibra organike
për përdorim si izolim; Tekstil me fije qelqi për izolim; Fibra të ngopura me rrëshirë
sintetike për izolim; Cohë me lesh te bagetise dhe fibrave të papërpunuara të karbonit
[izolim]; Letër izoluese; Material izolues për përdorim në industrinë e avionëve; Materialet
izoluese të prodhuara nga plastika; Fletët e izolimit; Tela Magnet (izolim për -); Letër
izoluese; Letër e ngopur me vaj për izolues; Izolimi i gypave; Komponentët e para-formuar
të izolimit; Letra të trajtuara për izolues; Artikuj dhe materiale izoluese termike; Tabel me
fibra për izolim të temperaturës së lartë; Pëlhura rezistente ndaj nxehtësisë [izolim];
Xhaketa izoluese për gypat industriale; Izolatort e materialit sintetik për mbrojtjen termike
të tubave; Izolime me funksione vulosjeje për mbrojtje të nxehtësisë; Xhaketa izoluese
termike për fabrikën industriale; Materialet termoizoluese; Artikuj dhe materiale izoluese
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elektrike; Shirit izolues elektrik; Izolimi për përçuesit elektrikë; Letër për kondensatorët
elektrikë; Substrate për izolim elektrik; Artikuj dhe materiale izoluese akustike; Pllaka
akustike; Panele izoluese akustike të izolimit; Izolimi akustik për ndërtesat; Strukturat (jometalike) për zvogëlimin e zhurmës [izolim]; Shtresat (fletet) e celulozës (përveç paketimit
ose mbeshtjelljes); Petë e celulozës së rigjeneruar, përveç paketimit; Shkumë Gomë; Fibër
karboni; Celulozë rigjeneruese për përdorim në prodhim; Fleta prej viskoze, përveç
paketimit; Fibrat e karbonit për përdorim në industri; Fibrat e karbonit [fibra], perveç
perdorimit te tekstilit; Fibrat e para të karbonit, përveç përdorimit të tekstilit; Pëlhura të
fibrave të karbonit të ngopura me rrëshirë; Fijet e fibrave të karbonit [përveçse për
përdorim në tekstile]; Shkumë e formesuar për paketim; Shirit paketimi (ngjitëse), përveç
për përdorim shtëpiak ose shkrimi; Fibrat plastike për përdorim në prodhimin e kordonit të
gomave; Pëlhura për të ndaluar të nxehtesinë [asbest]; Panele izoluese ndaj zjarrit;
Materialet izoluese të forta; Izolues per ndriçues; Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht
për përdorim si izolim; Izolimet e materialit sintetik për mbrojtjen termike të tubave; Fletët
e celulozës (përveç paketimit ose mbeshtjelljes); Substancat plastike gjysëm të përpunuara;
Materiale filtruese [shkume gjysmë të përpunuara ose filma plastike]
20 Shtretër, shtroja, dyshekë, jastëkë dhe mbeshtetes; Shtrat për krevat femijesh, ose shtrat
qe bartet (përveç lirit); Mbulesa te zëvendësueshme të ulesve [të pajisur] për mobilje;
Mbulesa tekstili [formësuar] për mobilje; Jestek të vegjel për udhetim; Jestek për banjë;
shtresat e mbulesave, përveç liri; Shtretërit e fëmijëve të bëra me rroba në formë të një
qese; Dyshekë futon – qe barten (përveç dyshekëve të lindjes); Jestëkët për mbeshtetjen e
kokës; Jastek të lindjes - materniteti; Mbulesa dyshekesh; dyshekët; Dyshekë (përveç
dyshekëve të lindjes së fëmijëve); Mbulesa për pushim [jastekë ose dyshekë]; Mbështetëse
për qafë; Jestekë për infermieri; Jastekë për kafshë; Jastekë; Jastëkët aromatike; Dyshek për
të fjetur për kampe [dyshekë]; Orendi të buta [jastekë]; Jastëkët e mbushur; Jastëkët
mbështetes për përdorim në uleset e sigurisë së makinës për fëmijë; Jastëkët mbështetëse
për përdorim në ulese për bebe; Strehim dhe shtretër për kafshë; Shtretër për kafshët
shtëpiake; Jastekë për kafshë; Shtëpitë e kafshëve; Tavolina reklamuese; Reklamim në
ekranet e tabeleve nga plastika [jo-shkëlqyese]
21 Çantat e shkopinjeve; Dorezat e furrës; Pëlhurat antistatike për përdorim shtëpiak;
Disqe lustruese për pastrimin e sipërfaqes; Leckat e pastrimit; Pëlhurat e pastrimit të
syzeve; Leckë pluhurash; Pelhurat e pastrimit; Aplikuesit për aplikimin e kozmetikes per
sy; Çantat e përshtatura për pajisjet kozmetike; Çantat e higjienes personale (tualeteve);
Unaza peshqiresh; Aplikuesit për kozmetikë
22 Fibrat dhe zëvendësuesit e tekstilit të papërpunuar; Liber; Pambuk i papërpunuar Leshi i
trajtuar; Fibrat kimike për përdorim të tekstilit; Fibrat janë pjesërisht të përgatitura
materiale sintetike për përdorim të tekstilit; Fibrat janë lëndë të para sintetike për përdorim
të tekstilit; Tufë mëndafshit; Fill fibre; Litarët e përdredhur [sash]; Tekstile të papërpunuara
fibroze; Leshi i ngjeshur; Fibrat gjysëm sintetike [për përdorim tekstili]; Fibra e vërtetë
kërp [e papërpunuar]; Qimet e lepurit; jutë - konop; Fibra jute [e papërpunuar]; Leshi i
lidhur; Qimet e Kashmirit; paketim leshi (linters); Materialet tekstile të fibrozës së
papërpunuar që trajtohen me mbrojtes të flakës; lesh-Mohair; Fibrat natyrale; Fibrat e
mbushjes së poliestrës; Filamenti i poliesterit; Rrjete plastike poliestër për mallrat e
paketimit; Fibrat vitroze të silicës për përdorim të tekstilit; Fibër Raffia; Fibër Ramie;
Fibrat e tekstilit të papërpunuar; Fibrat e para të plastikës për përdorim të tekstilit; Liri (i
paperpunuar -) [liri]; Mëndafshi të papërpunuar; Leshi i papërpunuar; Mbeturinat e
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mëndafshit; Lesh i grirë; Fijet e mëndafshta; Monofilamentet e poliestrës se mëndafshit;
Leshi i krehur; Fibrat sintetike për përdorim të tekstilit; Fibrat sintetike për përdorim të
tekstilit; Fije e holle tekstili sintetike; Fije e holle tekstili; Fibrat tekstile; Fibrat e tekstilit jo
të endura; Fibrat për të bërë punime në qilima; Fibra për të bërë pllaka qilimi; Fibrat silicë
të fijeve të trasha; Leshi i papërpunuar ose i trajtuar; Tufë leshi; Çanta dhe thasë për
paketim, magazinim dhe transport; Pelhure për përdorim në kontejnerë me shumicë; Çanta
dhe thasë për paketim, magazinim dhe transport; Rrjetat; Varëse litaesh të bimeve; Hobe
(fashë) dhe brez; Shirita për te lidhur hardhi; Shirita për mbështjellje ose lidhje, jo prej
metali; shtrat i varur (hamak) ; Çanta për ruajtjen e mbajtjes së një trupi përpara
kremacionit; Çanta rrjetë për larje të brendshme; Çanta rrjetë për ruajtje; Çanta paketimi
[qese] të tekstilit për transportimin e sasive më e madhe; Çanta për paketim [qese] të
tekstilit për ruajtjen e sasive më të mëdha; Thasë; Thasë te punuara prej materialeve te
tekstile; Thasë për transportimin e mbeturinave; Thasë për transportin e materialeve; Thasë
për ruajtjen e materialeve në masë të madhe; Thasët dhe çantat (qe nuk janë përfshirë në
klasa të tjera); Thasë për ruajtjen e materialeve; Çanta për transportin dhe ruajtjen e
materialeve në masë te madhe; Çanta jo tekstile për transportimin e materialeve në masë te
madhe; Çanta jo tekstile për ruajtjen më të madhe të produkteve ushqimore të kafshëve;
Çanta jo tekstile për ruajtjen ne mas te madhe të materialeve; Çanta këpucësh për ruajtje;
Çanta lundruese; Çanta për dhurata të tekstilit; Çanta mbrojtëse bërë nga pëlhurë për
ruajtjen e çanta kur nuk është në përdorim; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim;
Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit, për paketim; Çanta [zarfe, pouches] të tekstilit, për paketim;
Rrjeta paketimi për transportimin e frutave dhe perimeve; Çanta [zarfe, çanta] të tekstilit,
për paketim; Çanta prej tekstili për paketimin e mallrave [zarfat, çanta]; Pëlhurë e gomuar
si mburoje, streha, tenda, dhe mbulesa te pa formesuara; Tenda për përdorim në peshkim;
Tenda për kampim; Mbulues te automjeteve, te pa formesuara; Mbulesa të pa formesuara
për anijet dhe mjetet detare; pëlhurë e gomuar; Strehë; Tenda (strehë) për automjete; Tenda
[strehë] për karvanët; Tenda të materialeve tekstile; Tenda për alpinizëm ose kampim;
Vela; Materiale për të bërë vela; Litarët dhe spango; Fije lidhëse jo metalike, për qëllime
bujqësore; Fill, jo prej metali, për mbështjellje ose lidhje; Fill; Spango prej polipropileni;
Spango bërë nga sizali; Spango jo metalike; Fill për qëllime lidhëse; Fill per paketim; Litar
makrame; Fije për përdorim në ndërtimin e kordonit të gomave; kordone; Litarë dhe litarë
sintetikë;Litar për përdorim në lodra për kafshët shtëpiake; Litarë sintetikë; kordone; Litarët
jo metalikë; Litar dyfish; Litar paketimi; rrjetat; Rrjeta elastike për paketimine e produkteve
te mishit; Rrjetëza kërpi; Rrjeta (jo prej metali ose azbesti); Rrjeta për qëllime të mbrojtjes
nga era; Rrjetat e fibrave kimike; Rrjeta mbrojtese dhe parandaluese për gjera nga tekstili;
Rrjetat e peshkimit komercial; Rrjetet tregtare; Rrjeta për përdorim me struktura lundruese;
Spango për rrjeta; Rrjeta tyli për rritjen e peshkut; Rrjeta për mbrojtje nga drita; Rrjeta
mëndafshi; Rrjetat e formesuara; Material për mbeshtjellje dhe mbushje; Pendët te gjata;
Pendë për punimin e tapicerive; Mbushje për filtrim; Mbushjet e fibrave sintetike; Mbushje
për jastëkë të veshur me susta; Mbushjet per shkumë sintetik; Mbushjet për shtrat dysh;
Mbushjet për jastëkët; Mbushjet për jorgan; Mbushje nga druri; mbushje pambuku; Pupla
të lirshme; Materiale për mbushje; Materiale mbushje për jastëkë, përveç gomes ose
plastikes; M ateriale mbushje, përveç gomes ose plastikes për thasë për gjumë; Materiale
mbushjeje të bëra me material me fibra; Materiale mbushjeje të bëra me material me fibra;
Mbushje prej pëlhurave jo të endura; Materiale mbushje për shtretër, përveç gome ose
plastike; Mbushje poliesteri; Pluhur sharre; Fije sisal; Fibra sisal; Kontejnerët industrial per
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paketimit të tekstilit; Material lesh per mbeshtjellje në industrinë e tapicerive; Mbushje dhe
mbeshtjellje për tapiceri; Fijet e mbështjella; Lesh (tapiceri -) [mbushje]; Çarçaf për
mbrotje nga pluhuri
23 Fijet dhe fill; Fije angora; Bobinat (temat) e fillit; Bobinat e fijeve; Pambuk i tjerrur;
Fije pambuku; Fije leshi Chenille; Fije mëndafshi Dupioni; Fije elastike; Fije elastike dhe
fije për përdorim të tekstilit; Shirita elastike të fibrave sintetike për përdorim të tekstilit;
Fije nga pambuku i tjerrur; Fije për përdorim të tekstilit; Fije e holle tekstile [bobinat];
Fibrat e
mbush me lesh; Fije; Fijet e bëra nga angora për përdorim të tekstilit; Fije pambuku
mbeturina; Fije poliestër te para-destinuara; Fijet e bëra prej fibrave të karbonit për
përdorim të tekstilit; Fije prej fibrave sintetike ose të përziera për përdorim në tekstile; Fije
mëndafshi të egër; Fije thurjeje; Fije për përdorim shtëpiak; Fije për aplikimet e tekstilit;
Fije dhe fije të përziera bazë të fibrave inorganike; Fije dhe fill të përziera me baze
pambuku; Fije dhe fill të përziera me bazë të fibrave kimike; Fijet dhe fill i fibrave kimike
për përdorim të tekstilit; Fijet dhe fill të mbeturinave te degraduara; Fije dhe fill të përziera
me bazë kërpi; Fije dhe fill të rigjeneruara të fibrave [për përdorim të tekstilit]; Fije dhe fill
të përziera me bazë prej mëndafshi; Fije dhe fill sintetike; Fije dhe fill të përziera me bazë
leshi; Fijet dhe fill për përdorim të tekstilit; Fije për shitje në formë me kuti; Fije pambuku
te dredhura dhe fill; Fill dhe fijet e përdredhura; Fije dhe fill kërpi të përdredhura; Fije
mëndafshi të përdredhur dhe fill; Fije dhe fill leshi të përdredhura; Fije (të ngjeshur) të bëra
prej fibrave natyrale; Fije dhe fill të përziera; Fije të stofizuara; Fije mëndafshi të pastër;
Fije mëndafshi të pastër; Fije dhe fill të fibrave gjysmë sintetike [fije të fibrave natyrale të
trajtuara kimikisht]; Thurje leshi me dorë; Fije dhe fill kërpi të vërtetë; Fije dhe fill kërpi të
vërtetë; Fije dhe fill të qëndrueshme në nxehtesi; Fije jute dhe fill; Fije nga flokët e devesë;
Fije të krehura në kordon elektrik për përdorim të tekstilit; Fije të krehura te kërpit për
përdorim në tekstili; Fije të krehura me fibra natyrale për përdorim të tekstilit; Fije (të
krehura) - të bëra prej leshi; Fije të krehura në lesh për përdorim të tekstilit; Fijet kashmiri;
Fije me fibra qeramike për përdorim të tekstilit; Fije dhe fill kokosi; Pëlhurë prej fije
artificiale dhe fill; Fije dhe fill liri; Fije dhe fill liri; Fije me fibra metalike për përdorim të
tekstilit; Fije per qepje për përdorim të tekstilit; Fije dhe fill per qepje; Fijet natyrore; Fije
jo metalike për përdorim të tekstilit; Pe me fibra poliesteri për përdorim ne tekstil; Fije
silicë; Fije dhe fill Ramie (nga hithër kinez); Fije mëndafshi të paperpunuar; Mëndafshi i
tjerrur; Fije mëndafshi; Fije dhe fill per qëndisje; Fije për thurjeje; Fije për thurje të bëra
prej materialeve akrilike; Fije për thurjeje prej najloni; Fije për thurjeje prej leshi; Fijet të
poliesterit me shkrime; Fijet e materialit sintetik për përdorim ne tekstil; Fije sintetike; Fijet
për qilima; Fijet e tekstilit; Fijet e tekstilit të bëra nga fibra të punuara nga njeriu; Fije
tekstili të bëra prej fibrave natyrale; Fije dhe fill për mbulimin e gomave [për përdorim
tekstili]; Pe me fije dhe fill të përziera; Fije te lyera (ngjitur); fill i lyer (ngjitur); Fibra të
endura për përdorim industrial; Pe fije dhe fill; stof i lëmuar; Fije leshi
24 Pëlhura të mbushura; Pëlhura qe janë mallra të tekstilit për përdorim në tapiceri; Shenja
[liri]; Pëlhura të thurura elastike për rrobat e brendshme të zonjave; Pëlhura të thurura
elastike për jelek te grave; Pëlhura të thurura elastike për veshje sportive; Pëlhura elastike
të qendisura për veshje gjimnastike; Fije te pëlhurave për përdorim në prodhimin e
artikujve të veshjeve; Fije te pëlhurave për prodhimin e mbulesave të jashtme të mobiljeve;
Fije të pëlhurave për përdorim në prodhimin e veshjeve dhe të këpucëve; Fije të f pëlhurave
për përdorim në prodhimin e linjave të çantave; Pëlhure e shtypur; Pëlhure e shtypur për
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përdorim nga prodhuesit e letrës; Leckë pëlhurë; Pëlhura të rezistueshme ndaj zjarrit
[përveç asbestit]; Stof i butë [pëlhurë]; Peshqir [tekstil]; Pëlhure[tekstil]; Materiale per
zbukurimit të pëlhurave jo të endura; Pëlhura të fibrave kimike; Pëlhura për përdorim të
tekstilit; Pëlhura të thurura për dantella; Pëlhura të thurura; Leckë m e gome e
papërshkueshëm nga uji; Peshqir [tekstile]; çarçaf; triko [pëlhurë]; Pëlhura nga fibrave të
karbonit, përveç atyre për izolimit; Pëlhura [mallra copë tekstile] të bëra nga fibra karboni;
Pëlhura të bëra nga fibra artificiale [përveç per izolim]; Pëlhura tapicerie; Pëlhura për
mobilje; Pëlhura tapicerie; Furnizimi me pëlhura në copë; Pëlhura të endura të mobiljeve;
Pëlhura jo të endura; Pëlhura mëndafshi për mobilje; Pëlhura të fibrave gjysëm sintetike;
Pëlhura të fibrave të prodhuara kimikisht, përveç per izolim; Pëlhura të fibrave organike,
përveçse për izolim; Pëlhura nga fije të rigjeneruara; Pëlhura të bëra nga fibra artificiale
[përveç per izolim]; Pëlhura për përdorim në punimin e trikove; Pëlhura të thurura; Pëlhura
të thurura me fije pambuku; Pëlhura të thurura me fije të fibrave kimike; Pëlhura të thurura
me fije leshi; Pëlhura të bëra prej fibrave të përziera sintetike dhe natyrale, përveçse për
izolim; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtretërve; Pëlhura tekstile për të
prodhuar çarçaf; Pëlhura tekstile për përdorim në prodhimin e shtreterve; Pëlhura tekstili
për të bërë batanije; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e mobiljeve; Pëlhura tekstili
për përdorim në prodhimin e çarçafeve; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e
peshqve; Pëlhura tekstili për përdorim në prodhimin e jastëkave; Mallra nga copë tekstili
për të bërë shtroje të shtratit; Mallrat e copave të tekstileve për t’u përgatitur në peshqir;
Material; Shami qe janë mallra nga copa tekstili; Kadife për mobilje; Pëlhura jo të endura;
Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura; Pëlhura tekstile jo të endura për
përdorim si ndërlidhje; Pëlhura jo të endura të fibrave natyrale; Pëlhura jo të endura të
fibrave sintetike; Pëlhura jo të endura në formë të shtresave për përdorim në prodhim;
Pëlhura të endura për mobilje; Mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit për mallrat nga tekstili;
Çanta tekstili të veshjeve të nates; Batanije të tekstilit me figura; Copë pëlhure; Astar
[tekstil]; Astar pëlhurë për këpucë; Pëlhura të murit; Pëlhura për përdorim në tekstil;
Artikujt e tekstilit shtëpiake të prodhuara nga materialet jo të endura; pëlhurë liri; Çanta
tekstili të veshjeve të nates; Këllëf dysheku [mbuloje dysheku]; Mbulesa për mobilje;
Rrjeta kundër mushkonjave; Artikujt e tekstilit jo të endura; Leckat e pluhurit; Shamite e
tekstilit; Tekstile të bëra prej flaneli (stof leshi i butë) ; Artikujt e tekstilit jo të endura;
Pjese ndërlidhese te bëra nga pëlhura jo të endura; Mbulesa për mobilje; Sgtresa per
mbulimin e mobilje (te pa formesuara); Mbulesa për mobilje të lirshme të materialeve të
tekstilit; Mbulesa të mobiljeve të tekstilit; Çarçaf për mbrojtje nga pluhurit; Mbulesa për
mobilje të lirshme të materialeve të tekstilit; Perde të shkurta [perde të trasha te varura];
Perde; Markuesit [etiketat] e rrobave për pëlhura tekstili; Pëlhura të murit; Perdet e murit të
tekstilit; Çarçaf shtrati; Peshqir [tekstile]; Peshqirët e tekstilit; Mbulesa përlhure për
kuzhina dhe tavolina; Peshqirët e tekstilit; Peshqirët e duarve të tekstilit; Mbulesa shtrati
dhe mbulesa avoline; Mbulesat e çajit; Peshqir për tharjen e eneve; Peshqir [tekstile];
Peshqirët e duarve të tekstilit; Mbulesa te vogla për tavonin, jo të letrës; Pjese tekstili të
vogla [prej liri për tavolinë]; Mbulesa tavoline; Mbulesat e tavolinës (jo prej letre);
Mbulesa per tavoline, jo prej letre; Mbulesat e tavolinave të pëlhurave të tekstileve jo të
endura; Peceta te tekstileve; Mbulesa prej pëlhure, jo prej letre; Pecetat e tekstilit; Pëlhura
për tavoline; Doreza per larje; Çarçaf shtrati; Batanije për ta bartur me vete; Mbulesa shtrati
dhe tavoline; Shtresa shtrati për mbrojtje; Mbulesa shtrati dysh; Lodra të buta mashtruese
për fëmijë; Batanije krevati prej pambuku; Batanije për shtrati të bëra nga fibra të punuara
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nga njeriu; Shtresa shtrati të letrës; Batanije shtrati të mëndafshit; Batanije leshi; Mbulesë
shtrati dysh; Çarçafë; Skajet e mbulesave te shtratit; mbulesat e shtrati; Shtresat e krevatit të
pëlhurës; Mbulesat e shtratit prej liri të bërë nga materiale tekstile jo të endura; Mbulesa për
shtratin e foshnjave; Mbulesa për jorgan dhe shtratin dysh; Lodrat e buta qetsuese për
fëmijë; Batanije për kafshët shtëpiake; Jorgan me tegela; Batanije për përdorim në natyrë;
Shtresat të bartëshme të tekstilit; Jorgan me pupla [poshtë mbulesave]; Çarçaf mëndafshi;
Mbulesë për divan; Thasë për fjetje [copë çarafësh]; Mbulesa të shtratit papërshkueshme
nga uji; Batanije për shtrat portativ; Çarçaf për shtrat portativ; Batanije për fëmijë; Jastek
dekorativ; Batanije të vogla për preher; Mbulesa për të veshur dysheket; këllëf jastëku;
Këllëf dysheku (dyshekë dhe mbulesa per jastëkë); Mbulesa dyshekesh; Mbulesa
dyshekesh; Jorgan te mbushur me dorë; Jorgan dysh; Batanije udhëtim [mbulesa për
preher]; Çarçafë per thaset e fjetjes; Batanije mëndafshi; Çarçafë per shtrat portativ;
Shtroja e jorganve; Peshqir te thurur; Mbulesa te thurura tekstili; Mbulesa te thurura te
mbushura me pupla; Mbulesa te thurura te mbushura gjysmë më dorë; Mbulesa te thurura te
mbushura me materiale per mbushje; Mbulesa te thurura te mbushur me materiale mbushje
sintetike; Mbulesa te thurura; Mbuloja per jorgan; Mbulesa tekstile për shtrat dysh; Mallrat
e tekstilit për përdorim si shtroje; Çarçafë; Mbulesa shtrati; Shtresat e çarçafëve; Shtresat e
shtratit; Batanije leshi; Peshqir liri per banjo; Peshqirët e duarve të tekstilit; Shtresa për
banjo; Peshqir për banjë; Pelhura për banjo, përveç veshjeve; Pëlhura për pastrim për një
përdorim; Pershir si mbulesa; Peshqir pëlhure për fytyrë; Peshqir turk; Shtresa për banjo;
Peshqir [tekstile] te përshtatur për përdorim në tharëse; Peshqir dore; Peshqir [tekstil];
Peshqirët e duarve të tekstilit; Peshqir për fëmijë; Peshqir [tekstile]; Pelhura shtëpiake,
duke përfshirë peshqir fytyre; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], perveç atyre te
mbushura me kozmetikë; Pëlhura për heqjen e kozmetikës [tekstile], perveç atyre te
mbushura me preparate pastruese; Lloje të tekstilit të endura për larje të trupit (përveç atyre
per përdorim mjekësor); Lloje të materialit të tekstilit jo të endura për larjen e trupit
(përveçse për përdorim mjekësor); Copa/dorashka për larje; Copa/dorashka për larje të bërë
nga pëlhura jo të endura për larjen e trupit; Copa për larje; Pëlhura për larjen e trupit
(përveç për përdorim mjekësor); Materialet filtruese të tekstilit
25 Kapelë; Kapele notit; Shami te vogla [shamitë]; Kasketë basketbolli; Beretat; Kapele
me tufe; Kapeleri për gra; Kapele dushi; Kapele ekstravagande për gra; Sheshir për burra
(fedoras); Fes; Kapakë me strehë; Kapele golfi; Ferexhe; Mbulesa [për kokë]; Kapela
diplomomi; Kapelë; Kornizë (kapele -) [model]; Kapele të kafkës; Kalele te rezistueshme
nga uji; Kapele si shall [veshje]; Kapela të vogla; Kapele me fjongo; Kapele kuzhinierësh;
Kapele sportive (përveç helmetave); Kapele te fëmijëve; Shamitë të kokës; Shamitë të
kokës; Shamitë të kokës; Shami e trashe; Kësulë klerikesh [kapele]; Kapelet e modës;
Kapelë [veshje për kokë]; Kapele me maja; Kapelat me strehe [kapele]; Kapele per nate;
Kapele (Lerte -) [veshje]; Kapele letre për kuzhinierët; Kapele letre për infermieret; Kapele
të festave [veshje]; Mbeshtjellese leshi; Kapele prej leshi; Shamitë të kokës; Kapele shiu;
Kapele të qendisura; Kapele të sheshta;
Kapele ushtarake; Kapelet plishi e mbledhur (suge-gasa); Maska të gjumit; Velo [veshje];
Shami koke; Kësule e rrumbullaket; Ripa dore te tenisit; Kapelet e skijimit; Kapele dielli;
Kapele dhe kasketa sportive; Kapela sportive; Rrip koke [veshje]; Rripa për djersë; Kapele
plazhi; Kapele të qendisura; Maska; Kapelë termike; Kapelë pa strehë [kapele]; Shamit të
kokës; Kapele leshi; Kapele të larta; Veshje; Veshje te mbrëmjes; Pallto te mbrëmjes; Copa
me skaje për qaf të ndashme për veshje pa krah (haneri); Kollare të ndashme; Copa për nën
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krah [pjesë të veshjeve]; Kostume për Aikido; Rroba te bardha kishtare (Albs); Perparese
me dizajne te futbollit amerikane; Gëzof me kapuç; Kostume; Kostume mbrëmje; Kostume
të grave; Flutura për qaf; Pantallona solemn; Kostume (trenerka); Bluza; Rrobat e punës;
Kominoshe; Bluza; Triko me mëngë; mantelet; Ngrohëset e krahut [veshje]; Kostum për
mjekët; Pantallona të ngrohta; Veshje të bëra prej lesh; Dorezat e vozitjes; Rroba komplete
për te posalindur [veshje]; Veshje te brendshme për foshnje; Pizhama e kukullës së
fëmijëve; Pantallonat e foshnjave [veshje]; Perparese plastike; Rroba te sipërme per
foshnje; Veshje te trasha komplet per foshnja [veshje]; Pantallonat e foshnjave [veshje];
Fundet e foshnjave; veshje komplet per foshnje [veshje]; Kostume për karrocë; Kostumet e
notit; Kostumet e notit për gratë; Kostume për burra; Kostumet e notit të pajisur me goma
per sytjena; Veshe noti për zotërinj dhe zonja; Mbulesa për larje; Kostumet e notit;
Kostumet e notit; rrobë banje; Mbulesa për larje; Mbathje noti; Mbeshtjellese noti; Rroba;
Kostume baleti; Fustan për ballo; Shami te vogal [shamitë]; Rripa [veshje]; Uniformat e
bejsbollit; Pizhama te poshtme; Pizhama te siperme; Bluza te shkurta; Triko me printime;
Veshje te ngrohëta per këmbët; Veshje me lesh kashmiri; Veshje të imitimeve të lëkurës;
Veshje leshi; Veshje të motoristëve; Rrobat e foshnjës; Rroba per shoqerueste e nuseve;
Veshje me printime për patinazh; Rrobat e pagëzimit; Veshje për ushtrimin e xhudos;
Veshje te fëmijëve; Veshje te foshnjëve; Veshje të vajzave; Veshje prej lëkure të
motoçiklistëve; Veshje lëkure; Veshje prej liri; Veshje letre; Veshje prej pelushi; Veshje
mëndafshi; Veshje për artet marciale; Veshje për kalërim me kuaj- (përveç veshjeve per
kalores); Artikuj të veshjes për përdorim teatrale; Veshje për peshkatarët; Rrobat e djemve;
Veshje për veshin në lojëra për mundje; Veshje të maternitetit; Pantallona solemn per
pritje; Pantallona të shkurtra bermuda; Kemisha nate; Çorape nate; Kostume noti solemne;
Bluza me meng; Bluza pa meng; Qafore gëzofi [gjerdan]; gete; Çorape të trupit; Rroba me
lesh [ndërresa]; Bluze e shkurt e ngushte (bolero); Varese per lidhjet; Xhaketa te ngjashme
me xhaketa fluturuese; Pantallona të shkurtra boksieri; Veshjet e dasmës; Veshje uniform
(Burnouse); Sutjena; Sutjena me mbeshtetes; Bibidollka; Pelerinë; Shtytësit e pedaleve;
Shtresa të makinave; Mbulesa të mallrave; Pantollona me një qarje (veshje); Veshje
prifterore (Chasubles); Dekolte; Qeongram ( veeshje kineze); Rroba te bardha klerikesh;
Rroba te korit; Veshje te mbrëmjes; Pantallona kadifeje; Mbulesa per trup; Veshje për
meshkuj; Veshje te brendshme per gra; Fustane; Veshje te grave per jasht; Veshje te
ngushta per burra; Veshje të brendshme te femrave; Të brendshme femrash; Xhaketa te
gjata; Jelek te gjatë; Xhinse denim; Pardesy; Pelerinë; Veshje tre pjesesh [veshje]; Xhaket e
trashe; Shami xhepi; Kostume një pjesëshe; Kostume te pambukut; Kostume një pjesëshe
per loje; Të brendshme për një perdorim; Veshjet per patinazh; Triko atletike; Triko leshi;
Funde të shkurtra për kimonet formale (hakama); Kostume maskaradash; Veshjet
ceremoniale të grave; Sutjena sportive me mbrojtese per thithjen e djerseve; Këmisha
sportive me mbrojtese per thithjen e djerses; Pantallona sportive per thithjen e djerses;
Këmisha te peshkimit; Veshje te peshkimit; Veshje te buta nga leshi; Mbeshtjelles te buta
nga leshi per qafë; Flutura per qafë; Kostume per fluturim; Veshje formale të mbrëmjes;
Veshje formale; Veshje te holla me printime [artikuj veshjesh]; Mantelet e mëngjesit;
Kostume për kohë të lirë; Këmisha solemne; Pantallona të gjera; Veshje te perditshme; Te
mrendshme te leheta nate; Veshje te berberit; Veshje; Ndrresa futbolli; Kostume futbolli;
Perparese futbolli; Mbështjellësit e këmbëve, që nuk nxehen elektrikisht; pallto gabardine
[veshje]; Golloshe (kepuce nga goma te rezistueshme nga uji); Këpucë me çafa pa lidhëse;
Mantelet e mëngjesit; Pantallona të mbushura për përdorim atletik; Këmisha të mbushura
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për përdorim atletik; Pantallona të shkurtra të mbushura për përdorim atletik; Trikotazh
[veshje]; Dorezat e qendisura; Xhaketa të thurura; Të brendshme të qendisura; Gërnzi
(bluza te pershkatareve); Veshje të endura; Këmisha të endura; Jelek (gjamadan); Këmisha
me golf; Pantallona të golfit; Pantallona, këmisha dhe funde të golfit; Funde të golfit;
Veshje komplet nga qafa deri te shputat; Veshje për gjimnastikë; Çorape për kyçin e
këmbës; Kostume të Halloweenit; Jakë; Kollare; Shalle; Shami te qafës; Ngrohësa dore;
Doreza [veshje];
Doreza për çiklistët; Doreza me majë të gishtave përçues që mund të vishen gjatë
përdorimit të pajisjeve elektronike me prekje me dorë; Doreza duke përfshirë ato të bëra
nga lëkura, gëzofi apo lesh; Ngrohëset e duarve [veshje]; Veshje te gjata; Këmisha me
printime plazhi - aloha; Këmisha me printime plazhi - aloha me pulla; Këmishë me jaka;
Këmishë; Këmishë për kostume; Këmisha me kollare; Këmisha me qafë të hapur; Këmisha
me pulla te gjata; Këmishë nate;
Këmishë e brendshme [nën këmisha]; Këmishë-te trasha detare; Këmisha te gjata perpara;
Kostume për meshkuj; Veshje për meshkuj; Veshmbathje për meshkujt; Çorape të
meshkujve;
Të brendshme të meshkujve; Veshje te ngushta-jelek; Veshje te dasmës; Triko leshi si
xhaketa; Pulovër me kapuç; Pantollona te trasha për burra për sporte te ndrushme;
Pantollona; Pantallona të lëkurës; Pantallona për fëmijë; Pantallona infermiere; Pantollona
elastik per ushtrime; Pantallona të dëborës; Kostume; Funda te gjerë; Pantallonat deri në
gju; Mberthyese për veshje [shiritat]; Rripa pëlhurash për burra; Breza; Xhaketa [veshje];
Xhaketa që janë veshje sportive; Xhaketa polare të trasha; Xhaketa e peshkatarëve; Xhaketa
me mëngë; Xhaketa pa mëngë; Xhaketa për skijim; Xhaketa kundër shiut; Xhaketa,
mbathje, pantallona, xhaketa për meshkuj dhe femra; Xhaketa te pelhures; Pantallona
gjuetie; Xhaketa gjuetie; Jeleka gjuetie; Këmisha gjuetie; Xhaketa pa meng-kimone; Veshje
denim [veshje]; Xhinse denim; Xhaketa denim; Puloverë; Pantallona për kalerim; Kostume
elastike me zinxhir; Veshje sportive komplet (rroba); Pantollona te trash te lehtë për
ushtrime; Veshje te sipërme sporti; Pantollona te trash te lehtë për ushtrime; Xhaketa të
rënda; Xhaketa te mbushura [veshje]; Kostume për xhudo; Veshje te gjera për femra;
Veshje te ngushta per trupi [të brendshme]; Uniformat e arteve marciale; Uniformat
sportive të sporteve luftarake; Xhupat me kapuç; Kostume karate; Shamitë kashmiri;
Veshjet japoneze Kendo; Uniform ngjyre kafe ne te verdhë; Fustanellë; Veshje pa meng kimono; Xhakete e gjate -xhybe; Përparëse; Xhakete e gjate -xhybe; Veshjet e
infermiereve; Pelhurë (të gatshme) - [pjesët e veshjeve]; Xhepat për veshje; Veshje te gejra;
Veshje te gjera me lule te ngjitura; Pantallona te shkurt per ecje; Çorape të trasha te
ngrohta; Ngrohësat e gjurit [veshjeve]; Veshje të shkurtra [veshje]; Veshje të gatshme;
Veshja bazë e veshjeve tradicionale koreane [Jeogori]; Jelekët e grave tradicionale koreane
[Baeja]; Mbulesa koreane [Durumagi]; Ngrohësit e trupit; Korseta me dekorime; Bluza me
askija; Korseta; Korseta; Korseta; Kostumet; Kostume me funde; Kostume për ti veshur
fëmijë per te luajtur; Kostume për fëmijë për përdorim në lojërat me role; Mbulesa për
shpatulla; Kollare që ngjiten; Kollare për veshje; Kollare dhe dekorime për qafë; Shami te
shkelqyera për qafë - Askot; Astar i gjer tyli; Brez; Bluza me mëngë të shkurtra ose me
mëngë të gjata; Këmisha me mëngë të shkurtra; Pantallona të shkurtra; Pantollona te
shkurta te lehta; Fustane të shkurtra të gjera; Veshje të shkurtëra për kimono (haori);
Mbeshtjellese me kapuç [veshje]; Veshjet per laborator; Puloverë me mëngë të gjata;
Xhaketa me mëngë të gjata; Xhaketa të gjata; Rroba japoneze për fjetura (nemaki);
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Kimonot me gjatësi të plotë (nagagi); Gjerdanët e gjata; Përparëse, jo nga letra; Pantallona
të gjera për gjueti; Veshje për vrapim; Rripa dhe gjyksor për vrapim; Kostume lëkure;
Veshje lëkure; Xhaketa lëkure; Xhaketa lëkure; Pantallona të përditshem; Pantollona te
shkurtera elastime dollakë (pantallona); Të brendshme; Të brendshme për absorbim të
djersitjes; Xhaketa dritë-reflektuese;
Veshje e brendshme për gra; veshje nga tyli; Mbulesa e kostumeve për larje; Veshje të
jashtme për vajzat; Veshje klerikesh; Uniforma atletike; Manshetë; Pallto; Peliqe; Mantelet
e pambuku; Mantelet xhinse; Mantele për gratë; Mantele për meshkujt; Velo koke; Maska
të gjumit; Maska të syve; Kostume marinaresh; Korsete me dekorimee; Veshje te
brendshme per gra; Minifunde; Veshje te brendshme te femrave; Veshje ceremoniale;
Rrobat e pas -arjes; Kostume per vozitje me motor; Doreza motorike; Xhaketa për vozitje
me motor; Këllëf gëzofi për duart [veshje]; Këmisha nate për gra shtatëzena; Këmishë nate;
Ndërresa nate; Kostume për zhytje; Këmisha nate te tejdukshme; Çorape me dizajne:
Veshje te jashme për gra; Veshje te jashme; Këmisha për kostume; Shputa për kepuce prej
palme kacavjerrëse të endura për sandale të stilit japonez; Këmishat e sipërme; Veshje te
siperme te çiklizemit; Veshje te siperme me kapuç; Këmisha te sipërme; Shirita për vesh;
Veshore [veshje]; Kombinimet [veshje]; Kominoshe; Ndërresa infermierie; Bluza te trasha;
Mbështjellese plazhi; Xhaketa; Pelerina; Mbuloja [veshje]; Peliqe; Mantelet dhe xhaketat e
leshta; Copa leshi; Funda te shkurt; Xhaketa te shkurta; Pantollona te shkurta; Pantollona te
pirateve; Perparese plastike; Pantallona; Këmisha me golf; Bluza te thurura; Bluza te trasha
me golf; Bluza me golf; Mantel per shi; Triko; Triko me golf te gjate; Triko me golf te
simuluar; Triko ne form - V; Veshje per gjum [veshje]; Veshje per sport; Pizhame; Pizhama
funde; Veshje të çiklistëve; Pantallona të shkurtra çiklizmi; Këmisha pranverore; Bluza
atletike; Shamitë të kokës; Veshje kundër shiut; Veshje per mbrojtje nga shiu; Pantallona të
papërshkueshme nga uji; Mushama; Xhaketa shiu; Doreza për vozitje; Pantollona per
stervitje; Xhaketa për vozitje; Funde; Bluza me golf: Rollka [veshje]; Këmisha me golf;
Bluza me golf; Xhaketa për rugby; Pantallona të shkurtra rugby; Veshje te siperme per
rugby; Xhaketa për mal; Mbështjellës për trup; Veshje te gjata te lidhura ne bel; Xhaketa
prej lëkure të deleve; Xhaketa prej lëkure dashi; Shall qafë [shall]; Tufat [veshje]; Shall
[vetëm nga trikotazhi]; Shamitë dhe mbeshtjellese koke; Shall dhe shall te gjere për femra;
Brezat për vesh; Brezat për kimono (obi); Uniformat e refereve; Ndërresë nate; Maska të
gjumit; Veshje gjumi; Rripa per kokë; Velo [veshje]; Kollare; Pantollona te trash per burra;
Kostume bore; Pantallonat e dëborës; Shalle per supe; Mbeshtjelles per supe[veshje];
Uniformat e shkollës; Këmisha [veshje]; Perparese letre; Breza shtatzanie; Çorape
shtatzënitë; Çorape absorbuese djersitje; Pantallonat absorbuese të djersitjes; Breza djerse
për kokë; Shirita djerse për dore; Shirita për kokë [veshje]; Mburoja te veshjes; Çorape
anti-djerses; Shirita koke për djerse; Uniformat për infermierët; Mbathje noti; Lidheset e
mëndafshit; Shalle mëndafshi; Sutjena ngjitëse; Pelerine për frizer; Xhaketa me zinxhir;
Veshje; Këmisha me golf të simuluar; Këmisha dhe rripa; Kominoshe te shkurta;
Pantallona të shkurtra; Pantallona të shkurtra pelhure; Pantallona të shkurtra për femra [të
brendshme]; Kostume bore; Kostume skijimi për gara; Doreza skijimi; Pantallona skijimi;
Xhaketa skijimi; Veshje për skijim; Maskat e skijimit; Pantallona të shkurtra skijimi;
pantallona të shkurtra; Breza; Xhaketa për mbremje; Kostume mbremje; Kostume për
rresqitese dëborë (snowboard); Dorashka për rresqitese dëborë; Çorape te stilit japonez
(tabi); Çorape dhe veshje për këmbë; Rripa për çorape; Sutjena me dekorime; Veshje për
verë; Kostume noti për fëmijë [veshje]; Veshje aktrimi komedie; Kostume për palestër;
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Veshje sportive [përveç dorashkave të golfit]; Veshje sportive; Sutjen sportiv; Këmisha të
perditshme; Këmisha sportive me mëngë të shkurtra; Pantallona sportive; Xhaketa sportive;
Çorape sportive; Kostum sportiv te ngjitura; Kostume sportive dhe pantallona për sport me
figura; Kostume për palestër; Jelek atletike; Shtresa mbrojtese nga pluhuri; Xhaketa me
tegela [veshje]; Jelek me tegela; Përparëse pelhure; Përparëse pelhure për të rritur per
darka; Rripa për Shtrëngimin i gjerdanit për kimonos (datejime); kominoshe për fënijë;
Veshje me kemb për foshnjat dhe fëmijët e vegjël; Rrobë plazhi; Rrobat e plazhit;
Pantallona shtrënguese; Trikotazh [veshje]; Këmisha të thurura; Triko; Të brendshme te
femrave; Llastik çorapesh; Çorape; Pantallonat absorbuese të djersitjes; Zbukurime për
çorape; Çorape me dekolte; Hollahopke; Çorape për vrapim [çorape]; Triko këmba;
Çorape; Çorape pa thembra; Veshje serfi; Të brendshme për burra [mbathje]; Bluza te
lehta; Triko te poshtme; Xhaketa te holla; Këmisha te holla; Pantallona të shkurtra;
Kostumet e Taekwondos; Zinxhirë të gjata; Breza te mesit; Veshje të siperme; Kostumet e
valleve; Pardesy; Dorashka për maskim; Këmisha për maskim; Pantallona për maskim;
Xhaketa për maskim; Veshjet për maskim; Pantallona të ngushta; Veshje me vija; Këmisha
te tenisit; Veshje të tenisit; Bluza te tenisi; Funde te tenisit; Pantollona te shkurta te tenisit;
Çorape te tenisit; Rripa pëlhure [veshje]; Veshje e gjate tradicionale muslimane (Thobes);
Kostume teatrale; Çorape termike; Veshjet termike; Veshje perandorake (Togas); Veshje te
siperme [veshje]; Kostume folklorike; Veshje japoneze tradicionale; Rripa te sutjenave;
Rripa të përparëseje; Veshjet me printime (e Pinafa); Sutjen pa rripa; Bluza te siperme për
femra; Veshje për gjimnastikë; Triko te poshtme; Pantallona të shkurtra; Triko komplet;
Xhaketa te holla me pulla; Pantallona të shkurtra gome; Veshje sportive komplet
(Triathlon); Trikotazh [veshje]; Veshje sportive (Singlets); Kostume për mbrojtje nga
lagështia; Bluza pa mëng; Shami [veshje]; Shami qafe me dekorime; Shamit të kokës;
Tunikat; Çallmat; Veshje për gjimnastikë; Pantallona të shkurtra për palestër; Funde baleti
nga tyli (Tutus); Veshje dy pjesesh; Xhaketa të jashtme koreane për tu veshur mbi veshje
kryesore [Magoja]; Pantallona për pelena (veshje); Pallto; Pantallona me astar; Shalle të
qafës; Gunë; Shall; Veshje të maternitetit; Veshje gjumi për nënën; Veshje të brendshme
për shtatzani; Uniformat; Uniformat për përdorim komercial; Uniformat për infermierët;
Uniforma për referet; Kostume të ngjitura; Veshje të brendshme; Ndërresa të fëmijëve; Të
brendshme të absorbimit të djersitjes; Bluza deri në bel; Nën këmisha për kimono (juban);
Nën këmisha për kimonos (koshimaki); Fundet [veshje]; Pantallona; Këmisha; Xhaketa te
shkurta; Rripa për nyje (oboe-shin); Triko te poshtme; Veshje të brendshme; Veshje e
jashte për mbrojtjen e veshjeve; Kostume; Veshje Volejboll; Veshje izoluese termike;
Xhaketa të ngrohta; Bluza të ngrohtë; Veshje të papërshkueshëm nga uji; Kostume
papërshkueshëm nga uji për motoçiklistët; Këpucët e papërshkueshme nga uji; Veshje te
jashtëme i papërshkueshëm nga uji; Çorape të ujit; Pantallona të papërshkueshëm nga uji;
Xhaketa kundër shiut; Veshje lëkure [veshje]; Kostum për skijim në ujë; Rrobat e bardha
për kuzhinier; Shtresa të bardha për përdorim në spital; Veshje te gjata; Këmisha kunder
djerse; Xhaketa e kthyeshme, qe vishen në dy anë; Jelek; Jelek lëkure; Xhaketë me mask te
ngjiturt; Veshje të papërshkueshem nga uji; Rroba per lundrim qe e mbrojnë lagështinë;
Kambale, shirita për mbeshtetje dhe mbrojtje dhe këpucë me çafa pa lidhëse; Rripa
mbështjellës për kimono (datemaki); Mbështjellës plazhi; Rroba për tu larë; Rrobe e gjatë
një pjesëshe; Veshje kunder erës së fortë; Kostume kundër erës; Pantallona kundër erës;
Bluza kundër erës; Xhaketa kundër erës; Dorashka dimri; Xhaketa dimri; Çorape; Veshje
të jashtme rezistente ndaj motit të lig; Çorape leshi; Pantallona për Yogas; Bluza për yoga;
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Kostume aktrimi (Zoot); Pullë përforcuese [pjesët e veshjeve]; Pullë përforcuese për
kostume banje [pjesët e veshjeve]; Pullë përforcuese për mbathje [pjesët e veshjeve]; Pjeset
përforcueset të rrobave të baletit; Pjeset përforcueset të çorapeve [pjesët e veshjeve]; Pjeset
përforcueset të hollohopkave [pjesët e veshjeve]; Pjeset përforcueset të rrobave të veshjeve
të mbendshme [pjesët e veshjeve]; Këpucë; Taka; Taka për këpucë; Papuçe (këpucë të
leshta për fëmijë); Pantofla të banjos; Këpucë për gra; Shtrojë për këpucë; Këpucë
ortopedike; Taka qe ndrrohen ; Këpucë të sheshta; Taka të ngjitura prej gome ose të
materialeve plastike; Pajisjet që nuk rrëshqasin për këpucë; Pantofla; Çorape si papuçe;
Krem për këpucë; Çorape të brendshme për këpucë; Kepucë Vrapimi; Këpucë të foshnjave;
Pantofla lëkure; Këpucë lëkure; Këpucë me figura; Këpucë me zbukurime; Pjese për
sandale të stilit japonez; Pantofla; Këpucë pa lidhësa [këpucë]; Anësore për këpucë; Çizme
shiu; Këpucë hipizimi; Lidheset e këpucëve; Çizme për rugby; Papuçe për gra; Pandofla me
grykë; Këpucë; Këpucë atletike; Këpucë për kohën e lirë; Këpucë për volejboll më këmbë;
Këpucë me grepa dhe lidhëse për mbërthim të shpejt; Këpuce me taka; Këpucë për
alpinizëm; Shtrojat e këpucëve për qëllime jo ortopedike; Këpucë; Taka këpucësh; Shtroja
këpucësh, përveçse për qëllime mjekësore; Pjese te siperme këpucësh; Këpucë për dëborë;
Shputë për këpucë; Shputë për pandofla; Taka për sandale te stilit japoneze; Këpucë me
vizatime; Këpucë vallëzimi; Këpucë për ballo; Këpucë tenisi; Këpucë trajnimi; Këllëf për
këpucë; Çizme të papërshkueshme për peshkim; Këpucë për unjë; Çizmet e dimri; Këpucë
për Joga; Sandale Japoneze Zori; Shtroje për këpucë dhe çizme; Shtroje të ndërmjetme
27 Qilima, pelhura dhe mbulesas; Mbulesa për banjë; Shtroje per banjo nga tekstili;
Mbulesa për banjë; Mbulesa per automjete; Mbuloja (per shkalle); Qilima per te derë;
Shtoje [mbulesa]; Qilima orientale jo të endura (mosen); Pjesa per ngjitjen e qilimave;
Pjeset e perfundshme te qilimave; Qilima; Pjese te qilimave; Pjeset ngjitese te qilimave;
Qilimat e banjës së tekstilit; Qilima [tekstile]; Tapiceri muri; Tapiceri muri sintetike;
Tapiceri muri të letrës

(210) KS/M/ 2018/813
(220) 25/06/2018
(731) SCT Lubricants Limited
Arch. Makariou III, 5 Mesa Geitonia,
4000 LIMASSOL, CY
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) MANNOL

(511) 1 Produkte kimike për përdorim në industri, në vecanti aditivëve kimikisht dhe
fizikisht aktivë për lubrifikantë, yndyrna, vajra industrialë dhe për motorët, transmisionet,
kompresorët dhe vajrat hidraulike dhe aditivët për karburante, në veçanti benzinë dhe naftë;
aditivët për kolantet dhe për lëngjet e sistemeve të larjes së xhamit; lëngjet hidraulike;
lëngjet e frenave; ngjitëse të përdorura në industri; filtër qymyr druri; filtra (produkte
kimike, plastika të papërpunuara, substanca minerale dhe bimore), grimca qeramike si filtra
3 Preparatet e larjes dhe pastrimit; preparate pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese;
preparatet e pastrimit për motorët e ndotur me naftë dhe objekteve tjera industriale të
ndotura; preparatet e pastrimit për tubat e karburantit dhe sistemet e injektimit të motorëve,
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në veçanti të motorëve të automjeteve motorike; produktet e kujdesit të makinave,
përkatësisht agjentët e ruajtës të larjes, produktet e pastrimit të bojrave, agjentët e ruajtjes
së bojës në formë paste dhe formë të lëngët; dyllë boje; shampon për larje; preparate larëse
për pajisjet e larjes së automjeteve; preparate para-larëse dhe larëse në formë të pluhurit dhe
lëngët për pajisjet me avull dhe pajisjeve të pastrimit me presion të lartë; agjentë për
pastrimin e rezistenteve ndaj ujit për pajisjet e pastrimit të automjeteve; produkte të kujdesit
të kromit; produkte të pastrimit të plastikës; agjentët impregnues dhe preparatet e pastrimit
për kulmet e palosshme të automjeteve motorike; produktet e kujdesit të plastikave;
produktet e kujdesit për tapiceri; preparatet për pastrimin e rrotave; sapune
4 Lubrifikante; komponimet e thithjes së pluhurit, lagështisë dhe lidhjeve; karburantet
(përfshirë motorit); yndyrnat industriale dhe vajrat industriale, përfshirë varjat motorike,
transmisionit, kompresorëve dhe vajrat hidraulike; vajrat e kontaktit dhe yndyrat e
kontaktit; aditivëve jo-kimikë për vaj, lëndë djegëse, në veçanti për benzinë dhe naftë;
aditivëve jo-kimikë për yndyrnat industriale, vajrat industriale, vajrat motorike, vajrat e
transmisionit, vajrat e kompresorëve dhe vajrat hidraulike

(210) KS/M/ 2018/814
(220) 25/06/2018
(731) SCT Lubricants Limited
Arch. Makariou III, 5 Mesa Geitonia,
4000 LIMASSOL, CY
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) FANFARO

(511) 4 Sprej kontakti; lubrifikantë; vajra dhe yndyrna industriale, duke përfshirë vajrat
motorike, ingranazhit, kompresorëve dhe vajrat hidraulike dhe industriale; vajrat e kontakti
dhe yndyrat e kontakti; aditivëve të naftës, si dhe aditivëve për karburant, veçanërisht për
karburantin e makinave; aditivë jo-kimikë për yndyrnat industriale, vajrat industriale, vajrat
motorike, vajrat e ingranazhit, vajrat e kompresorëve dhe vaj hidraulik

(210) KS/M/ 2018/815
(220) 25/06/2018
(731) UAB "SCT Lubricants"
Šilutes pl. 119 95112 KLAIPEDA,
LITAUEN, LT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) CHEMPIOIL

(511) 1 Produkte kimike për përdorim në industri, në vecanti aditivëve kimikisht dhe
fizikisht aktivë për lubrifikantë, yndyrna, vajra industrialë dhe për motorët, transmisionet,
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kompresorët dhe vajrat hidraulike dhe aditivët për karburante, në veçanti benzinë dhe naftë;
aditivët për kolantet dhe për lëngjet e sistemeve të larjes së xhamit; lëngjet hidraulike;
lëngjet e frenave; ngjitëse të përdorura në industri; filtër qymyr druri; filtra (produkte
kimike, plastika të papërpunuara, substanca minerale dhe bimore), grimca qeramike si filtra
3 Preparatet e larjes dhe pastrimit; preparate pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese;
preparatet e pastrimit për motorët e ndotur me naftë dhe objekteve tjera industriale të
ndotura; preparatet e pastrimit për tubat e karburantit dhe sistemet e injektimit të motorëve,
në veçanti të motorëve të automjeteve motorike; produktet e kujdesit të makinave,
përkatësisht agjentët e ruajtës të larjes, produktet e pastrimit të bojrave, agjentët e ruajtjes
së bojës në formë paste dhe formë të lëngët; dyllë boje; shampon për larje; preparate larëse
për pajisjet e larjes së automjeteve; preparate para-larëse dhe larëse në formë të pluhurit dhe
lëngët për pajisjet me avull dhe pajisjeve të pastrimit me presion të lartë; agjentë për
pastrimin e rezistenteve ndaj ujit për pajisjet e pastrimit të automjeteve; produkte të kujdesit
të kromit; produkte të pastrimit të plastikës; agjentët impregnues dhe preparatet e pastrimit
për kulmet e palosshme të automjeteve motorike; produktet e kujdesit të plastikave;
produktet e kujdesit për tapiceri; preparatet për pastrimin e rrotave; sapune
4 Lubrifikante; komponimet e thithjes së pluhurit, lagështisë dhe lidhjeve; karburantet
(përfshirë motorit); yndyrnat industriale dhe vajrat industriale, përfshirë varjat motorike,
transmisionit, kompresorëve dhe vajrat hidraulike; vajrat e kontaktit dhe yndyrat e
kontaktit; aditivëve jo-kimikë për vaj, lëndë djegëse, në veçanti për benzinë dhe naftë;
aditivëve jo-kimikë për yndyrnat industriale, vajrat industriale, vajrat motorike, vajrat e
transmisionit, vajrat e kompresorëve dhe vajrat hidraulike

(210) KS/M/ 2018/816
(220) 25/06/2018
(731) SCT Lubricants Limited
Arch. Makariou III, 5 Mesa Geitonia,
4000 LIMASSOL, CY
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) PEMCO

(511) 4 Lubrifikante; agjente për thithjen e pluhurit, ngjitjes së pluhurit dhe lidhjes së
pluhurit; karburantet (përfshirë karburantet motorike); vajra dhe yndyrna industriale, duke
përfshirë vajrat motorike, vajrat e ingranazhit, vajrat e kompresorëve si dhe vajrat
hidraulike; vajrat e kontaktit dhe yndyrat e kontaktit; aditivë jo-kimikë për vajrat industriale
dhe për lëndët djegëse veçanërisht për benzinë dhe naftë; aditivë jo-kimikë për yndyrna
industriale, vajra industrialë, vajra motorikë, vajra ingranuese, vajrat e kompresorit dhe
vajra hidraulike

86

Buletini Zyrtar Nr. 74 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(210) KS/M/ 2018/817
(220) 25/06/2018
(300) 17658774 03/01/2018 EU
(731) Ellesse International S.p.A.
Via Mario Angeloni 80/A
Perugia 06124, IT
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(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; syze sportive; syze të skive; syze
për ski; helmetat e skive; veshje per sy sportive; size dielli; syze; syzet mbrojtëse dhe
gjyzlyke; veshje per sy; syze optike; maska; lente për syze dhe gjyzlyke; korniza për syze,
syze dielli dhe syze; kellef për syza, syze dielli dhe syze; zinxhirë, shiritat, zinxhirët dhe
pajisjet për mbajtjen e syzeve, syze dhe gjyzlyke në pozitë; kapese në syze dielli; artikuj të
veshjeve për mbrojtje nga aksidentet ose dëmtimet; helmeta sportive; helmeta mbrojtëse;
mbrojtëse te kokes për sport; mbrojtëse te gojës për sport; aparate për regjistrimin,
transmetimin ose riprodhimin e tingujve ose pamjeve ose të dhënave të tjera; transportuesit
e të dhënave magnetike; disqe regjistrimi; disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale
regjistrimi; softuer kompjuterik; softuere per aplikacione per telefona mobil; aplikacione
per telefona mobile; aplikacione softuerike për përdorim ne telefona te menqur dhe pajisje
mobile në fushat e sportit dhe palestrës; pajisjet elektronike personale që përdoren për të
gjurmuar ecurinë atletike, qëllimet dhe statistikat; pajisje sportive elektronike dhe pajisje
elektronike të stërvitjes sportive; simulator trajnimi sportiv; gjurmuesit e aktivitetit që
mund te vishen; gjurmues te aktivitetit qe mund te vishen; orët e menqura; rripa orësh për
komunikimin e të dhënave në telefonat mobil dhe pajisje të tjera elektronike; aparati i
sistemit të pozicionimit global (GPS); aparate elektronike për matjen, testimin dhe
përmirësimin e performancës atletike; pedometra; monitories elektronik te frekuences se
zemrës dhe frymëmarrjes (jo mjekësore); MP3 aparat; mbulesa dhe kellefe per telefona
mobil; çanta dhe kellefe të përshtatura ose të formuara për të përmbajtur aparate të muzikës
dixhitale; çanta dhe kellefe të përshtatura ose të formuara për të përmbajtur kompjuterë
mobil, tabletë dhe pajisje për leximin elektronik; kufje; kufje per vesh; audio folës;
mbushes për bateri elektrike; aparate memorizuese të forta
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(210) KS/M/ 2018/819
(220) 26/06/2018
(731) Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16
30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 35 Përpunimi i rregullave administrative; negocimi dhe konsultimi e transaksioneve
tregtare për palët e treta; Shërbimet e telemarketingut; informacione dhe këshilla
komerciale për konsumator në lidhje me përzgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve;
shërbime te importit dhe eksportit; ofrim i tregut online (drejtpërdrejt në internet) për
shitjen dhe blerjeve e produkteve dhe shërbimeve; promovimi i shitjes për të tjerët;
paraqitja i mallrave ne mediet e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shpërndarja
e mostrave; dhënie me qira e hapësirës reklamuese; organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale ose reklamuese; publikimi i teksteve publicitare; administrimi i programeve të
besnikërisë së konsumatoreve; marketing; reklamim; shërbime te shitjes me shumicë dhe
pakicë ne lidhje me artikujt e tualeti, preparatet për përkujdesjen e bukurisë dhe preparatet
për pastrimin e trupit, preparatet për pastrim dhe aroma, fuels (substanca që mund të
konsumohet për të prodhuar energji), dhe illuminants (ndriçues), preparatet për shtesa
dietike dhe ushqimet dietetike, ushqime për bebe, preparate sanitare dhe artikuj, preparate
mjekësore dhe veterinare dhe artikuj, makina kuzhine, makina pastrimi, mjete higjiene dhe
bukurie për njerëz dhe kafshë, mjete për preparatet ushqimore, incizim i përmbajtjeve,
aparate, instrumente dhe kabllo për elektrik, xham dhe syze dielli dhe lente e kontaktit,
ushqime ndihmese dhe biberon, aparate dhe instrumente mjekësore dhe veterinare, ndriçues
dhe reflektor ndriçues, gatimi i ushqimeve dhe pijeve, ngrohjes, i ftohjes dhe pajisjet për
trajtimin, pjesë dhe pajisje për automjete, instrumentet e kohës, furnizim me artikuj shkrimi
dhe edukimi, materiale të shtypura, valixhe, çanta, kuleta dhe transportues te tjerë, ombrella
dhe çadra për mbrojtje nga rrezet e diellit, orendi dhe artikuj dekorativ, brusha dhe artikuj
te tjerë për pastrim, materialet e brushave, komplete enësh, komplet i tenxhereve për zierje
, enë, kozmetik dhe pajisje tualeti dhe artikuj për banjë, pe dhe fije, mallra tekstili, veshje,
artikuj dhe pajisje sportive, lodra , lojëra, lodra dhe novelties (lodra prej figurave te
ndryshme), ushqim dhe pije, duhan dhe produktet e duhanit(duke përfshirë zëvendësuesit)
dhe artikuj për përdorim me duhan
38 Ofrim i kanaleve të telekomunikacionit për shërbime te teleshopingut; ofrim i qasjeve
në platforma dhe portale të internetit; transmetimi i postës elektronike; buletine elektronike
të shërbimeve të bordeve [shërbimet e telekomunikacionit]; ofrim online(drejtpërdrejt në
internet) i forumeve; shërbime të telekomunikacionit
40 Qëndisje; gdhendje; shtypje e fotografive; libërlidhje; shtypje
41 Organizimi i garave sportive; Organizimi i garave [edukimi ose argëtimi]; shërbime të
argëtimit; prezantimi i shfaqjeve drejtpërdrejt; shërbime për lojërat e fatit; informacion për
rekreacion; ofrim online(drejtpërdrejt në internet) të publikimeve, jo që shkarkohen;
publikimi i teksteve, përveç teksteve të publicitetit; publikime elektronik te desktopit
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44 Këshillim shëndetësore; shërbime të konsultimit online(drejtpërdrejt në internet) për
grim; këshilla në lidhje me kujdesin e flokëve; konsulencë në fushën e kujdesit të trupit dhe
bukurisë; shërbime visagists (kozmetike); shërbime në sallone të bukurisë

(210) KS/M/ 2018/820
(220) 26/06/2018
(731) Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16
30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Rossmann

(511) 35 Përpunimi i rregullave administrative; negocimi dhe konsultimi e transaksioneve
tregtare për palët e treta; Shërbimet e telemarketingut; informacione dhe këshilla
komerciale për konsumator në lidhje me përzgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve;
shërbime te importit dhe eksportit; ofrim i tregut online (drejtpërdrejt në internet) për
shitjen dhe blerjeve e produkteve dhe shërbimeve; promovimi i shitjes për të tjerët;
paraqitja i mallrave ne mediet e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shpërndarja
e mostrave; dhënie me qira e hapësirës reklamuese; organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale ose reklamuese; publikimi i teksteve publicitare; administrimi i programeve të
besnikërisë së konsumatoreve; marketing; reklamim; shërbime te shitjes me shumicë dhe
pakicë ne lidhje me artikujt e tualeti, preparatet për përkujdesjen e bukurisë dhe preparatet
për pastrimin e trupit, preparatet për pastrim dhe aroma, fuels (substanca që mund të
konsumohet për të prodhuar energji), dhe illuminants (ndriçues), preparatet për shtesa
dietike dhe ushqimet dietetike, ushqime për bebe, preparate sanitare dhe artikuj, preparate
mjekësore dhe veterinare dhe artikuj, makina kuzhine, makina pastrimi, mjete higjiene dhe
bukurie për njerëz dhe kafshë, mjete për preparatet ushqimore, incizim i përmbajtjeve,
aparate, instrumente dhe kabllo për elektrik, xham dhe syze dielli dhe lente e kontaktit,
ushqime ndihmese dhe biberon, aparate dhe instrumente mjekësore dhe veterinare, ndriçues
dhe reflektor ndriçues, gatimi i ushqimeve dhe pijeve, ngrohjes, i ftohjes dhe pajisjet për
trajtimin, pjesë dhe pajisje për automjete, instrumentet e kohës, furnizim me artikuj shkrimi
dhe edukimi, materiale të shtypura, valixhe, çanta, kuleta dhe transportues te tjerë, ombrella
dhe çadra për mbrojtje nga rrezet e diellit, orendi dhe artikuj dekorativ, brusha dhe artikuj
te tjerë për pastrim, materialet e brushave, komplete enësh, komplet i tenxhereve për zierje
, enë, kozmetik dhe pajisje tualeti dhe artikuj për banjë, pe dhe fije, mallra tekstili, veshje,
artikuj dhe pajisje sportive, lodra , lojëra, lodra dhe novelties (lodra prej figurave te
ndryshme), ushqim dhe pije, duhan dhe produktet e duhanit(duke përfshirë zëvendësuesit)
dhe artikuj për përdorim me duhan
38 Ofrim i kanaleve të telekomunikacionit për shërbime te teleshopingut; ofrim i qasjeve
në platforma dhe portale të internetit; transmetimi i postës elektronike; buletine elektronike
të shërbimeve të bordeve [shërbimet e telekomunikacionit]; ofrim online(drejtpërdrejt në
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internet) i forumeve; shërbime të telekomunikacionit
40 Qëndisje; gdhendje; shtypje e fotografive; libërlidhje; shtypje
41 Organizimi i garave sportive; Organizimi i garave [edukimi ose argëtimi]; shërbime të
argëtimit; prezantimi i shfaqjeve drejtpërdrejt; shërbime për lojërat e fatit; informacion për
rekreacion; ofrim online(drejtpërdrejt në internet) të publikimeve, jo që shkarkohen;
publikimi i teksteve, përveç teksteve të publicitetit; publikime elektronik te desktopit
44 Këshillim shëndetësore; shërbime të konsultimit online(drejtpërdrejt në internet) për
grim; këshilla në lidhje me kujdesin e flokëve; konsulencë në fushën e kujdesit të trupit dhe
bukurisë; shërbime visagists (kozmetike); shërbime në sallone të bukurisë

(210) KS/M/ 2018/821
(220) 26/06/2018
(731) Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel,
DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 35 Përpunimi i rregullave administrative; negocimi dhe konsultimi e transaksioneve
tregtare për palët e treta; Shërbimet e telemarketingut; informacione dhe këshilla
komerciale për konsumator në lidhje me përzgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve;
shërbime te importit dhe eksportit; ofrim i tregut online (drejtpërdrejt në internet) për
shitjen dhe blerjeve e produkteve dhe shërbimeve; promovimi i shitjes për të tjerët;
paraqitja i mallrave ne mediet e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shpërndarja
e mostrave; dhënie me qira e hapësirës reklamuese; organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale ose reklamuese; publikimi i teksteve publicitare; administrimi i programeve të
besnikërisë së konsumatoreve; marketing; reklamim; shërbime te shitjes me shumicë dhe
pakicë ne lidhje me artikujt e tualeti, preparatet për përkujdesjen e bukurisë dhe preparatet
për pastrimin e trupit, preparatet për pastrim dhe aroma, fuels (substanca që mund të
konsumohet për të prodhuar energji), dhe illuminants (ndriçues), preparatet për shtesa
dietike dhe ushqimet dietetike, ushqime për bebe, preparate sanitare dhe artikuj, preparate
mjekësore dhe veterinare dhe artikuj, makina kuzhine, makina pastrimi, mjete higjiene dhe
bukurie për njerëz dhe kafshë, mjete për preparatet ushqimore, incizim i përmbajtjeve,
aparate, instrumente dhe kabllo për elektrik, xham dhe syze dielli dhe lente e kontaktit,
ushqime ndihmese dhe biberon, aparate dhe instrumente mjekësore dhe veterinare, ndriçues
dhe reflektor ndriçues, gatimi i ushqimeve dhe pijeve, ngrohjes, i ftohjes dhe pajisjet për
trajtimin, pjesë dhe pajisje për automjete, instrumentet e kohës, furnizim me artikuj shkrimi
dhe edukimi, materiale të shtypura, valixhe, çanta, kuleta dhe transportues te tjerë, ombrella
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dhe çadra për mbrojtje nga rrezet e diellit, orendi dhe artikuj dekorativ, brusha dhe artikuj
te tjerë për pastrim, materialet e brushave, komplete enësh, komplet i tenxhereve për zierje
, enë, kozmetik dhe pajisje tualeti dhe artikuj për banjë, pe dhe fije, mallra tekstili, veshje,
artikuj dhe pajisje sportive, lodra , lojëra, lodra dhe novelties (lodra prej figurave te
ndryshme), ushqim dhe pije, duhan dhe produktet e duhanit(duke përfshirë zëvendësuesit)
dhe artikuj për përdorim me duhan
38 Ofrim i kanaleve të telekomunikacionit për shërbime te teleshopingut; ofrim i qasjeve
në platforma dhe portale të internetit; transmetimi i postës elektronike; buletine elektronike
të shërbimeve të bordeve [shërbimet e telekomunikacionit]; ofrim online(drejtpërdrejt në
internet) i forumeve; shërbime të telekomunikacionit
40 Qëndisje; gdhendje; shtypje e fotografive; libërlidhje; shtypje
41 Organizimi i garave sportive; Organizimi i garave [edukimi ose argëtimi]; shërbime të
argëtimit; prezantimi i shfaqjeve drejtpërdrejt; shërbime për lojërat e fatit; informacion për
rekreacion; ofrim online(drejtpërdrejt në internet) të publikimeve, jo që shkarkohen;
publikimi i teksteve, përveç teksteve të publicitetit; publikime elektronik te desktopit
44 Këshillim shëndetësore; shërbime të konsultimit online(drejtpërdrejt në internet) për
grim; këshilla në lidhje me kujdesin e flokëve; konsulencë në fushën e kujdesit të trupit dhe
bukurisë; shërbime visagists (kozmetike); shërbime në sallone të bukurisë

(210) KS/M/ 2018/822
(220) 27/06/2018
(731) RISO SCOTTI S.P.A.
Via Privata Cesare Battisti, 2, I-20122
Milano, IT
(591) Pantone 872C; Pantone 281C;
Pantone 40% 639C; Pantone 20% 639C;
Pantone 365C; Pantone 20% 639C; Pantone
100% 639C + 15% 281C
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 29 Qumësht orizi; qumësht tërshërë; qumësht bajamesh; qumësht me drithëra (ang.
spelt milk)
32 Pije perimesh; pije me bazë orizi, përveç zëvendësuesve të qumështit; pije me bazë
tërshëre, përveç zëvendësuesve të qumështit; pije me bazë bajame, përveç zëvendësuesve të
qumështit; pije me bazë drithërash (ang. spelt), përveç zëvendësuesve të qumështit
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(210) KS/M/ 2018/823
(220) 27/06/2018
(731) Max Mara Fashion Group S.r.l
Via Pietro Giannone 10 10121 Torino, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) WEEKEND MAX MARA

(511) 18 Lekurë dhe imitimi i lekurës; lekurë dhe gezof te kafsheve; valixhe dhe çanta
mbartëse; ombrella dhe çadra dielli; bostun; kamzhik, parzmore dhe takëme kuajsh; qafore,
zinxhire dhe veshje për kafshe
25 Veshje, këpucë, kapela
35 Reklamat, menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyres

(210) KS/M/ 2018/824
(220) 27/06/2018
(731) CJ Corporation 12, Sowol-ro 2-gil,
Jung-gu, Seoul, KR
(591) e zezë, e kuqe, e kaltër dhe portokalli
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 9 Aparate 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 kontrolliin e energjisë elektrike; aparate për
regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit e të dhënave
magnetike, disqet e regjistrimit (DVD); kompakt disqe, shirita dhe mjete tjera mediale për
regjistrim; mekanizma dhe aparatura për operimin e monedhave, regjister për modedha,
makina llogartese, pajisje për procesimin e të dhënave, kompjuter, softuer për kompjuter,
aparatet për shuarjen e zjarrit, aplikacionet kompjuterike te softuerit, skedar multimedial i
shkarkueshëm, regjistrime digjitale të shkarkueshme, skedarë muzikorë të shkarkueshëm,
skedarë imazhesh të shkarkueshëm, bileta të shkarkueshme, publikime elektronike, të
shkarkueshme, compakt disk, disqet e regjistrimit; filma vizatimor te anumuar, kufje, çantat
e telefonave celular, softuer elektronik të lojërave, kamera, makinat llogaritëse, fotokopjues
[fotografik, elektrostatike, termike], aparatura të emergjences dhe shpëtimi, monitoruesit,
aparatura për parandalimin e vjedhjes, xham i punuar, përveç xhamit të ndërtimit,
numerator, çelësa, elektrike, metra për punuesit e çilimave, epruveta, aparatura dhe
instrument optike përveç xhamave dhe aparatura fotografike, aparate dhe instrumente
fotografike, aparatura matës të saktësisë, syze, mekanizma për aparaturë me funksion të
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monedhës, maska të ndryshme, aparat për testimin e vezeve në inkubator, makineritë e
shpërndarjes së energjisë elektrike, shenja neoni, bateri elektrike, aparatet dhe instrumentet
matëse të energjisë elektrike, telat elektrike, aparate dhe instrumente elektrike audio dhe
vizuale ,makina dhe pajisje të telekomunikimit, aplikacion për softuer të zgjuar,
kompjutera, priza elektrike, helmeta, regjistrime fonografike, karta magnetike, shperndares
(dispenzuesve) matje, çafore elektronike për të trajnuar kafshët, çizme të sigurisë për
përdorim në industri [për mbrojtje nga aksidentet ose lëndimet], sisteme te
videokonferencës, pajisje për zmashim për kamera dhe monitorë, sistem teatri në shtëpi,
aparatura audiovizive, instrumente të kontrollit të ngrohestit te ujit, syze, aparate
rregulluese te kohes, rripat e sigurisë, pajisje hekurudhore të trafikut, aparatit të kontrollit të
zjarrit, aparatura e mbikëqyrjes së sigurisë, sinjalizon, duke perfshire trekëndëshat
paralajmërues, barkat e shpëtimit të jetës, aparate satelitore, sensor ajri për automjete,
gardhe (mbrotjes) të elektrizuara, ozonizuesit [ozonatorë], bateritë dhe ngarkuesit e
baterive, zilet elektrike, transmetuesit e radios, telefona te mençur, kufje për telefonat
celulare, robot të, mësimdhënies, gjysmë-përçuesit, fishekë lojërash për përdorim me
aparate elektronike të lojërave, bilbil për vetë mbrojtje, veshje rezistente ndaj zjarrit, syze të
sigurisë, veshje mbrojtje nga zjarri, metronom (një pajisje që shenon kohen), aparatura dhe
instrumente, laboratorike fizike dhe kimike, instrumente matematikore, aparat për shuarjen
automatike të zjarrit, pajisjet elektrike kontrolluese, pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve
kompjuterike periferike, DVD të para-regjistruar të përmbajtjeve të muzikës, DVD të
regjistruar (jo të muzikës), media, peshore matese, jo për qëllime mjekësore, pajisjet e
kontrollit elektrik për ngrohje dhe menaxhimin e energjisë, drejtuesit, elektrizuesit, fikese
zjarri, aparate industriale për rreze x (X-ray), qeliza të thata, magnet dekorativ frigorifer
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; organizimi i
ekspozitave dhe ngjarjeve për qëllime komerciale ose reklamuese, promovimi i mallrave
dhe shërbimeve të të tjerëve, prodhim e programeve të tele-shitjes, reklamat televizive,
reklamat dhe shërbimet komerciale të informacionit nëpërmjet internetit, shërbime
doganore te dërmjetësimit, menaxhim biznesi dhe konsulencë te organizatave, menaxhimin
e biznesit të artistëve performues, menaxhimin e biznesit të perfurmuesve, mirëmbajtja
komerciale e licencimit të mallrave dhe shërbimeve, menaxhimin e brendeve, punesime,
shërbimet e agjencive të rekrutimit te modelve, menaxhimin e bazës së të dhënave,
shërbimet e agjencisë së import-eksportit, shërbimet e porosive drejtperdrejte (on-line),
porosite e shërbimeve për dërgimin e mallrave, ankand, shërbimet e konsulencës në lidhje
me menaxhimin e qendrave të thirrjeve telefonike, dhenja me qira e makinave shitëse,
rregullimin e abonimeve në paketat e mediave, shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë
ilaqe për qëllime mjekësore, shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë plehra, shërbimet
e shitjes me pakicë që përmbajnë mish të konservuar, peshk, perime dhe fruta, shërbimet e
shitjes me pakicë që përmbajnë ëmbëlsira, shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë
erëza kimike, shërbimet e shitjes me pakicë, që përmbajnë ujë [pije], shërbimet e shitjes
me pakicë që përmbajnë pijet joalkoolike, shërbimet e dyqanit me pakicë që përmbajnë
pijet alkoolike, shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë qumësht, shërbimet e shitjes me
pakicë që përmbajnë duhan, shërbime të shitjes me pakicë që përmbajnë kimikate dhe
ngjitëse të përdorura në industri, shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë aparate dhe
instrumente mjekësore, shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë shishe të foshnjave,
shërbimet e shitjes me pakicë të kozmetikës, shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë
preparate pastrimi, shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë instrumente pastrimi, me
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dorë, shërbime të shitjes me pakicë që paraqesin ngjyra arkitektonike, hërbimet e shitjes me
pakicë që paraqesin gure te çmuar, shërbimet e shitjes me pakicë që paraqesin qelqin e
ndërtimit, shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë enë kuzhine, shërbimet e shitjes me
pakicë që paraqesin mjete, shërbimet e shitjes me pakicë që paraqesin lëndën e drurit,
shërbimet e shitjes me pakicë që paraqesin lëndë druri të prodhuar, shërbime të shitjes me
pakicë me letër-muri dhe qilima, shërbimet e shitjes me pakicë që ndërtimin e drurit,
shërbimet e shitjes me pakicë me lëkurë, shërbimet e shitjes me pakicë me materile te buta,
shërbimet e shitjes me pakicë me çanta, shërbimet e shitjes me pakicë që përfshijnë shtratra,
shërbimet e dyqanit me pakicë që paraqesin këpucë, shërbimet e shitjes me pakicë që
përmbajnë aparate për ngrohje me ujë të nxehtë, shërbimet e shitjes me pakicë që
përmbajnë aparate dhe pajisje jo ndriçuese elektrike, shërbime të shitjes me pakicë që
përmbajnë bulona metalike, shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë makina joelektrike, hërbimet e shitjes me pakicë të çelikutn, shërbimet e dyqanit me pakicë që
përmbajnë gurë, shërbimet e dyqanit me pakicë që përmbajnë aparate dhe instrumente
fotografike, shërbimet e shitjes me pakicë te orëve, shërbimet e shitjes me pakicë që
përmbajnë makinat shitëse, shërbimet e shitjes me pakicë që paraqesin automobila,
shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë makina qepëse, hërbimet e shitjes me pakicë që
përmbajnë aparate dhe instrumente elektrike audio dhe vizuale, shërbimet e shitjes me
pakicë që përmbajnë makina dhe pajisje të telekomunikimit, shërbimet e shitjes me pakicë
me DVD, shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë miksera elektrike për qëllime
shtëpiake, shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë softuer kompjuterik, shërbimet e
shitjes me pakicë që përmbajnë antifriz, shërbimet e dyqanit me pakicë që përmbajnë
çakmakë per gaz, shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë barut, shërbime të shitjes me
pakicë që përmbajnë artikuj sportivë, shërbimet e dyqanit me pakicë që përmbajnë lojëra
dhe lojëra të gjata, shërbimet e dyqanit të shitjes me pakicë që përfshijnë trajtimin e
peshkimit, shërbimet e dyqanit me pakicë që paraqesin veshje, shërbimet e shitjes me
pakicë të dyqaneve që paraqesin bizhuteri, shërbimet e shitjes me pakicë që paraqesin
kapele, shërbimet e shitjes me pakicë që paraqesin prodhim mëndafshi, shërbimet e shitjes
me pakicë që përmbajnë fibra kimike për përdorim të tekstilit, shërbimet e shitjes me
pakicë që përfshijnë fije dhe fill për qëllime tekstili, shërbimet e shtjes me pakicë që
paraqesin pëlhurë, shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë rrjeta jo metalikë, shërbimet
e dyqanit me pakicë që përmbajnë shënime fonografike, shërbimet e shitjes me pakicë per
libra, blerja e shërbimeve të agjencive të biletave, shërbimet e agjencisë së shitjes për
kompozime për prodhimin e qeramikës teknike, shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit në
lidhje me porosinë postare nëpërmjet telekomunikimit, sherbime te shitjes te dyqaneve me
pakicë, qendër tregtare gjithëpërfshirëse përmes interneti
38 Telekomunikime, transmetim satelitor dhe shërbimeve të transmetimit televiziv,
transmetimi i përmbajtjeve të imazheve nëpërmjet internetit, shërbimet e transmetimit në
internet transmetimi i programeve të tele-blerjes, transmetimi i programeve televizive duke
përdorur shërbime televizive sipas kërkesës dhe paguaj – për ate qe sheh (pay-per-view),
transmetim i i videove sipas kerkese (on-demand), transmetimi i karakteristikave të filmit
dhe televizionit përmes rrjeteve të komunikimit mobil, shërbimet e transmetimit televiziv të
abonimit duke siguruar qasje në portalet e internetit mobile, shërbime të transmetimit të
mediave digjitale duke siguruar qasje në faqet e muzikës digjitale në internet, shërbimet e
transmetimit sipas kerkeses së të dhënave, audio, video, lojëra dhe përmbajtje
multimediale, dërgimi i mesazhit elektronik për shërbimin e informacionit të blerjes,
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shërbimet e portalit të internetit, transmetimi i lajmeve, shërbime me video drejtperdrejt
(video streaming), shërbimet e lidhjeve kabllore, transmetimi i programeve televizive
kabllore, transmetimit televiziv, transmetimi i përmbajtjes multimediale nëpërmjet rrjeteve
të komunikimit
41 Edukim, ofrimi i trajnimeve, argëtim, aktivitete sportive dhe kulturore, prodhimin dhe
shpërndarjen e programeve radiotelevizive, regjistrime te disqeve, prodhimin e
regjistrimeve audio, shpërndarje (përveç transportit) të regjistrimeve audio, prezantimi i
shfaqjeve drejtperdrejt, rezervimin e biletave dhe shërbimet e prenotimit për argëtim,
ngjarje sportive dhe kulturore argëtuese dhe te festave, sigurimi i filmave dhe programeve
televizive që nuk mund të shkarkohen nëpërmjet një shërbimi te videove sipa kerkese
(video-on-demand), organizimi dhe mbajtja e ngjarjeve të përvojës kulturore, organizimi
dhe realizimi i shfaqjeve dhe ngjarjeve kulturore, prodhimin e animacioneve, sigurimi i
muzikës drjtperdrejte (on-line), që nuk mund të shkarkohen, organizimi i ekraneve te
mëdha për qëllime argëtimi, qiradhenja e ekraneve, siguruarimi i studiove audio ose video,
sigurimi i pajisjeve për filma, shfaqje, shfaqje, muzikë ose trajnim arsimor, sigurimin dhe
funksionimin e objekteve sportive, shërbimet e lojrave, botimi dhe redaktimi i materialit të
shtypur, marrja me qira e regjistrimeve të zërit dhe regjistrimeve video, dhënja me qera e
librave dhe publikimeve të tjera, arsim dhe shërbime të trajnimit në lidhje me industrinë e
muzikës dhe argëtimit, fotografi, planifikimi i festave [argëtim], funksionimin e
bibliotekave, edukim, mesim i gjuhëve përmes internetit, zhvillimi i ngjarjeve arsimore,
qiradhënja e pajisjeve sportive, përveç automjeteve, sigurimi dhe funksionimi i objekteve
për argëtim, përkthim, raportim fotografik, trajnimin e kafshëve, filmime, rregullimi dhe
zhvillimi i garave [edukimi ose argëtimi], prenotim të vendeve për shfaqje dhe ngjarje
sportive, udhëzim për trajnimin e kafshëve, trajnime dhe udhëzime, udhëzimin e aftësive të
peshkimit, shërbimet e argëtimit të klubeve të natës, organizimin dhe realizimin e
ekspozitave për qëllime zbavitëse, kulturore ose arsimore, organizimin, zhvillimin dhe
mbajtjen e seminareve, konferencave [trajnimeve] dhe ekspozitave për qëllime kulturore
ose edukative, instruksione edukimi në internet, akademitë në fushën e aktrimit, udhëzim
për të actruar, kënduar dhe vallëzuar, akademitë e dhomave të studimit, arsimin profesional
dhe trajnimin e bukurisë, funksionimin e parqeve tematike

(210) KS/M/ 2018/825
(220) 27/06/2018
(731) Shaqir Palushi
Brigada 123, p.n Suharekw, KS
(591) Ngjyra ari, e zeza, e bardha
(740) Shaqir Palushi
Brigada 123, p.n Suharekw

(540) HOTEL PRISHTINA

(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,
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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

(210) KS/M/ 2018/827
(220) 27/06/2018
(731) Bujar fazliu
Rr. Rhexhep Mala, 54, Fushe Kosove, KS
(591) Kafe, zeze, kalter, gjelber, kuqe,
pembe, vjollce, bardhe, gri roze, bezh,
portokall, verdhe

(540) nona

(511) 29 mish, peshk, pule, ekstrakt mishi, te prezervuar, te ngrira, fruta dhe perime te
thara dhe ziera, pelte, xhem, kompot, veze, qumesht dhe produkte qumeshti, vajra dhe
yndyra per ushqim
30 kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale,, oriz, tapioka dhe sago, miedh dhe pergaditje prej
drithi , buke, brumra, akull per konsum, sheqer, mjalte,melase, brume buke(kvasac), pecive,
kripe, mastard, uthull, sos, ereza, akull (uje i ngrire)
31 Produkte bujqesore te fresketa dhe paperpunuara, akuakulture, produkte te
hortikulturore dhe pyjore, far dhe drithra te fresketa dhe paperpunuara, fruta dhe perime te
fresketa, herbe te fresketa, lule dhe bime natyrale, lule, fidane dhe fara per mbjedhje, kafshe
te gjalla, produkte ushqimore me prejardhje shtazore, malt
32 Birre, uje mineral dhe i uje me gaz si dhe pije tjera joalkoolike, pije frutash dhe lengje
frutash, sipur, dhe pergaditje tjera per pergaditjen e pijeve
33 Pije alkooloke ( pervec birres)
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(210) KS/M/ 2018/828
(220) 28/06/2018
(731) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR
(591) E gjelbër, e gjelbër e ndritshme, e
bardhë

(540

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

(511) 4 Benzinë [karburante]; karburante; karburantet e lëngshme për makina
35 Shpallje [Reklamim]; promovimi i shitjeve për palët e treta
39 Shpërndarja (distribuimi) e produkteve; shkarkimi (shërbimet e shkarkimit); ngarkimi
(shërbimet e ngarkimit); transporti i mallrave; magazinimi

(210) KS/M/ 2018/829
(220) 28/06/2018
(731) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR
(591) E gjelbër, e zezë, e bardhë
(740) Abedin Mehmeti - Z.J. "EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë

(540)

(511) 4 Dizel [karburante]; karburante; karburantet e lëngshme për makina
35 Shpallje [reklamim]; promovimi i shitjeve për palët e treta
39 Shpërndarja (distribuimi) e produkteve; shkarkimi (shërbimet e shkarkimit); ngarkimi
(shërbimet e ngarkimit); transporti i mallrave; magazinimi

(210) KS/M/ 2018/830
(220) 28/06/2018
(731) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR
(591) e bardhë, e kaltër
(740) Abedin Mehmeti Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 35 Kryerja e punëve komerciale, shpalljeve dhe reklamimit, promovimi i shitjeve,
dhënia e këshillave dhe informatave tregtare për konsumatorët
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37 Shërbimet e shërbimeve, mbushja e karburantit, fryrja e gomave; mirëmbajtja, pastrimi,
larja, lustrimi i automjeteve, asistence ne prishjet e automjeteve
43 Shërbimet e kujdesit (ushqimit), restorante të shpejta dhe të përhershme/bare te
ushqimeve te shpejta; kafene-restorante; dhënia me qira shërbimit të strehimit të
përkohshëm-hoteliere

(210) KS/M/ 2018/831
(220) 28/06/2018
(731) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR
(591) E kaltër, e bardhë, e kuqe

(540)

(740) Abedin Mehmeti (005) Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000 Prishtinë
(511) 35 Hulumtimi i opinionit publik; rregullimin e sallës së ekspozitës; organizimi i
ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamuese; anketimi i opinionit publik/anketimi;
marrëdhëniet publike / propaganda; sistematizimi i të dhënave për dosjen qendrore;
veprimtaritë tregtare, tregtia me pakicë e produkteve jo ushqimore dhe ushqimore;
shpalljet/reklamim; promovimi i shitjeve; njoftimet e biznesit; botimi i teksteve
reklamuese; shpërndarja e reklamave; organizimi i ekspozitave për qëllime tregtare ose
reklamuese; njoftimet për shtyp; promovimi i shitjeve për palët e treta; hulumtimi/
marketingu i tregut/; kontrolli i llogarisë; shpërndarja e materialeve/fletushkave
reklamuese, prospekteve, materialit te shtypur dhe mostrave/; ndarja/shpërndarja/model;
shpërndarja e materialeve reklamuese/fletëpalosjeve, broshurave, materialeve te shtypura,
mostrave; shpërndarja e reklamave; botimi i teksteve reklamuese; reklamat në radio;
reklamimi përmes televizionit; rregullimi i dokumentacionit reklamues; reklamat postare;
dhënia me qira e materialit reklamues; botimi i teksteve reklamuese; shpërndarja e
materialit reklamues; dërgimi i materialeve reklamuese; dizajni i materialeve reklamuese;
reklamimi me korrespondencë; raportimi statistikor; kërkimi për tregun; konsumatorët
(ofrimi i këshillave dhe informatave komerciale për konsumatorët); prezantimi/demonstrimi
i produktit, prezantimi i produkteve në të gjitha mjetet e komunikimit me qëllim të shitjes
me pakicë
37 Larja e automjeteve; larja e veturës; asistencë ne prishjet e automjeteve; stacionet e
shërbimit; pastrimi i automjeteve; lustrimi i automjetit, fryrja e gomave; mbushja me
karburant, ndërrimi i vajit
39 Shpërndarja/distribuimi i produkteve/; shpërndarja/distribumi i mallrave/; shkarkim;
transporti ndërkombëtar i mallrave në rrugë, hekurudhë, lumë dhe trafik detar; transporti,
paketimin dhe deponimi i produkteve; transporti me kamionë dhe cisterna; magazinimin e
mallrave
40 Ndërrimi i mbeturinave teknologjike, mbeturinave të ngurta
43 Restorante të shpejta dhe të përhershme/bare te ushqimeve te shpejta; kafene-restorante;
dhënia me qira shërbimit të strehimit të përkohshëm-hoteliere
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(210) KS/M/ 2018/832
(220) 28/06/2018
(731) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR
(591) e kaltër
(740) Abedin Mehmeti Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 35 Kryerja e punëve komerciale, shpalljeve dhe reklamimit, promovimi i shitjeve,
dhënia e këshillave dhe informatave tregtare për konsumatorët
37 Shërbimet e shërbimeve, mbushja e karburantit, fryrja e gomave; mirëmbajtja, pastrimi,
larja, lustrimi i automjeteve, asistence ne prishjet e automjeteve
43 Shërbimet e kujdesit (ushqimit), restorante të shpejta dhe të përhershme/bare te
ushqimeve te shpejta; kafene-restorante; dhënia me qira shërbimit të strehimit të
përkohshëm-hoteliere

(210) KS/M/ 2018/833
(220) 28/06/2018
(731) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR
(591) e kaltër, e bardhë
(740) Abedin Mehmeti Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 35 Kryerja e punëve komerciale, shpalljeve dhe reklamimit, promovimi i shitjeve,
dhënia e këshillave dhe informatave tregtare për konsumatorët
37 Shërbimet e shërbimeve, mbushja e karburantit, fryrja e gomave; mirëmbajtja, pastrimi,
larja, lustrimi i automjeteve, asistence ne prishjet e automjeteve
43 Shërbimet e kujdesit (ushqimit), restorante të shpejta dhe të përhershme/bare te
ushqimeve te shpejta; kafene-restorante; dhënia me qira shërbimit të strehimit të
përkohshëm-hoteliere

99

Buletini Zyrtar Nr. 74 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(210) KS/M/ 2018/834
(220) 28/06/2018
(731) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR
(591) e kaltër, e bardhë, e kuqe
(740) Abedin Mehmeti Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 35 Kryerja e punëve komerciale, shpalljeve dhe reklamimit, promovimi i shitjeve,
dhënia e këshillave dhe informatave tregtare për konsumatorët
37 Shërbimet e shërbimeve, mbushja e karburantit, fryrja e gomave; mirëmbajtja, pastrimi,
larja, lustrimi i automjeteve, asistence ne prishjet e automjeteve
43 Shërbimet e kujdesit (ushqimit), restorante të shpejta dhe të përhershme/bare te
ushqimeve te shpejta; kafene-restorante; dhënia me qira shërbimit të strehimit të
përkohshëm-hoteliere

(210) KS/M/ 2018/835
(220) 28/06/2018
(731) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR
(591) e kaltër,

(540)

(740) Abedin Mehmeti Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, 10000 Prishtinë
(511) 35 Kryerja e punëve komerciale, shpalljeve dhe reklamimit, promovimi i shitjeve,
dhënia e këshillave dhe informatave tregtare për konsumatorët
37 Shërbimet e shërbimeve, mbushja e karburantit, fryrja e gomave; mirëmbajtja, pastrimi,
larja, lustrimi i automjeteve, asistence ne prishjet e automjeteve
43 Shërbimet e kujdesit (ushqimit), restorante të shpejta dhe të përhershme/bare te
ushqimeve te shpejta; kafene-restorante; dhënia me qira shërbimit të strehimit të
përkohshëm-hoteliere
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(210) KS/M/ 2018/836
(220) 28/06/2018
(731) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR
(591) e kaltër, e bardh , e kuqe

(540)

(740) Abedin Mehmeti Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, 10000 Prishtinë
(511) 35 Kryerja e punëve komerciale, shpalljeve dhe reklamimit, promovimi i shitjeve,
dhënia e këshillave dhe informatave tregtare për konsumatorët
37 Shërbimet e shërbimeve, mbushja e karburantit, fryrja e gomave; mirëmbajtja, pastrimi,
larja, lustrimi i automjeteve, asistence ne prishjet e automjeteve
43 Shërbimet e kujdesit (ushqimit), restorante të shpejta dhe të përhershme/bare te
ushqimeve te shpejta; kafene-restorante; dhënia me qira shërbimit të strehimit të
përkohshëm-hoteliere

(210) KS/M/ 2018/837
(220) 28/06/2018
(731) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR
(591) e kaltër, e bardh , e kuqe
(740) Abedin Mehmeti Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 35 Kryerja e punëve komerciale, shpalljeve dhe reklamimit, promovimi i shitjeve,
dhënia e këshillave dhe informatave tregtare për konsumatorët
37 Shërbimet e shërbimeve, mbushja e karburantit, fryrja e gomave; mirëmbajtja, pastrimi,
larja, lustrimi i automjeteve, asistence ne prishjet e automjeteve
43 Shërbimet e kujdesit (ushqimit), restorante të shpejta dhe të përhershme/bare te
ushqimeve te shpejta; kafene-restorante; dhënia me qira shërbimit të strehimit të
përkohshëm-hoteliere
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(210) KS/M/ 2018/838
(220) 28/06/2018
(731) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR
(740) Abedin Mehmeti (005) Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000 Prishtinë

(540) INA ANTIFRIZ

(511) 1 Agjentët kundër ngrirjës [antifriz]; agjentë kundër ngrirjes për sistemet e ftohjes në
automjete

(210) KS/M/ 2018/840
(220) 28/06/2018
(731) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR
(740) Abedin Mehmeti Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, 10000 Prishtinë

(540) INA HIPENOL

(511) 4 Vaji me përmbajtje minerale për ingranazhet, vajrat sintetike për ndërruesit e
shpejtësive dhe makanizmat e ndërtimit

(210) KS/M/ 2018/841
(220) 28/06/2018
(731) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR
(740) Abedin Mehmeti Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, 10000 Prishtinë

(540) INA HIDRAOL

(511) 4 Vaji hidraulik me përmbajtje minerale

(210) KS/M/ 2018/842
(220) 28/06/2018
(731) ALB – Architect SH.P.K
Isa Kastrati Nr.1 Prishtinë, KS
(591) Zezë, kuqe, bardh
(740) Afrim Demiri, Isa Kastrati Nr. 1
Prishtinë

(540)

(511) 37 Shërbime inxhinjerike ku përfshihet projektimi, mbikqyrja, konsulencë
inxhinjerike dhe ndërtim
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(210) KS/M/ 2018/843
(220) 28/06/2018
(731) “Royal" SH.P.K. Muharrem Fejza,
Mati 1 Prishtinë, KS
(591) Hiri, Bardhë
(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

(210) KS/M/ 2018/844
(220) 28/06/2018
(731) BTicino S.p.A. Viale BORRI, 231
21100 VARESE (VA), IT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) Classia

(511) 9 Aparat elektrik me telekomandë; aparat rregullues, elektrike; pajisje matëse,
elektrike; pparat monitorues, elektrik; instrumente të alarmit elektrik (anti-vjedhje) [përveç automjeteve]; alarme personale; panele të alarmit; njësi qendrore të alarmit;
sensorë alarmi; aparate elektrike të sinjalizimit; instalime të kontrollit (elektrike); njësitë e
programimit (elektronike); njësitë e programimit (elektronike -); transmetues të sinjalizimit
të alarmit; sistemet e alarmit të sigurisë [përveç automjeteve]; programues të kohës; aparate
elektronike të kohës; aparatura elektronike të mbikëqyrjes; njësi vizuale elektronike vpër
paraqitje; bartës elektronikë të të dhënave; aparat riprodhues të zërit; njësi qendrore të
përpunimit për procesimin e informatave, të dhënave, zërit ose imazheve; pajisje të
sigurisë, mbrojtjes dhe sinjalizimit; sisteme të adresave publike; aparat për riprodhimin e
imazheve; aparat për riprodhimin e të dhënave; mbushës të baterive; mbushës USB;
kontrollues të energjisë elektrike;
pajisje elektrike [elektrike]; aparat rregullues të energjisë; aparate dhe instrumente për
lëshimin e energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për kalimin e energjisë elektrike;
aparate dhe instrumente për kontrollin e energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për
rregullimin e energjisë elektrike; komutatorë; thyes të qarqeve elektrike; kontrollorë të
energjisë; pajisje të kontrollit të rrymës elektrike; mbrojtës të voltazhës së tensionit;
Shuarës të voltazhës së tensionit; njësi të furnizimit me energji elektrike; ndërprerës të
qarkut elektrik; prizë të rrymës elektrike; ndërprerës të rrymës; mbyllës të qarkut elektrik;
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ndërprerësit e rrymës; çelës pa tel; invertorë [energjia elektrike]; kufizues të rrymës; paisje
për dritë [rregullatorë], elektrike; kontrolluesit elektrik të energjisë; ritransmetues, elektrik;
aparat të kontrollit të temperaturës [çelës elektrikë]; butona shtypëse për këmbana; çelës
rrotullues (elektrik); mbulues për priza elektrike; çelës me degëzim [elektrike]; çelës për
pllaka elektrike; çelës, elektrik; çelës elektrik të dritës; çelës me prekje; kufizues të
voltazhës; module lidhëse për kontrollet elektrike; priza elektrike; priza të furnizimit me
energji elektrike; priza për rrojë (elektrike); priza të telefonit; priza të televizionit; pllaka
dekorative për priza; priza mbajtëse (elektrike); priza; tapa dhe kontakte tjera [ lidhëse
elektrike], butona me prekje multi-funksionale; alarme kundër hajdutëve; alarme akustike;
alarme elektronike kundër hajdutëve; aparate për alarm anti-vjedhje [përveç automjeteve];
sisteme të alarmit; sistemet e alarmit kundër rrjedhjes së gazit; aparate të kontrollimit të
qasjes elektrike; aparate elektrike të sigurisë për hyrje (automatike -); Këmbana elektrike të
derës, llamba sinjalizuese; Llampat me fenerë; shenja ndriçuese; kontrolloues pa tel
(wireless) për të monitoruar dhe kontrolluar në distancë funksionimin dhe statusin e
sistemeve të sigurisë; kontrollorues pa tel (wireless) për të monitoruar dhe kontrolluar në
distancë funksionimin dhe statusin e pajisjeve ose sistemeve të tjera elektrike, elektronike
dhe mekanike; pajisje termomagnetike të prerjes; tregues për ndriçim

(210) KS/M/ 2018/845
(220) 28/06/2018
(731) GoPro, Inc., 3000 Clearview Way,
San Mateo, CA 94402, US
(591) e bardhë, e kaltër e lehtë, e kaltër e
erret
(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 fotografike, përkatësisht kamerat, kamerat dixhitale, kamerat video; pajisje
elektronike te bartshme për regjistrimin, ruajtjen, transmetimin ose riprodhimin e
përmbajtjes fotografike, përmbajtje për video dhe multimedia; çanta, mbulesa dhe pajisje
për kamera, domethënë bateri, lente, shikuesit dixhitalë të fotografive, adaptor (mbushes)
pa tela, adaptorë të rrymës, unaza përshtatëse për bashkimin e objekteve me kamera,
telekomandë, mikrofona, karta SD, njesi drite per fotografi, pajisje montimi për pajisje
fotografike, trekëmbësh dhe shiritat e kamerës; kellef dhe çantat për aparat fotografik;
softuer kompjuterik për përdorim në lidhje me pajisjet fotografike per video dhe kamerat,
domethënë, softuer për marrjen, kapjen, menaxhimin, përpunimin, operimin, shikimin,
ruajtjen, përpunimin, rregullimin, kombinimin, ndarjen, manipulimin, modifikimin,
komentimin, transmetimin dhe shfaqjen e të dhënave, imazhe, video, fotografi multimediale
dhe të dhëna të tjera digjitale; softuer për ekran dhe celular të redaktimit të fotografive dhe
videove; softuer kompjuterik dhe aplikacione softuerike për përdorim në ngarkimin,
shkarkimin, redaktimin, ruajtjen, shpërndarjen dhe shpërndarjen e përmbajtjes fotografike
dhe video nëpërmjet rrjeteve kompjuterike globale dhe lokale dhe nëpërmjet pajisjeve
mobile; skedarë multimedialë të shkarkueshëm që përmbajnë skedarë dixhitalë audio dhe
video që përmbajnë imazhe të krijuara nga përdoruesi, video, skedarë multimedia dhe të
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dhëna të tjera digjitale; aparate për kamerë, domethënë, mbajtëse, pajisje shtes te mençura,
shirita, platforma, mbajtësit, pajimet, kallepet dhe pajisjet përkatëse për mbajtjen,
montimin, pozicionimin dhe manovrimin e kamerave; kamera per foto sferike dhe video
kamera; kamera për prodhimin e 360 shikimeve; kamera panoramike; tabela qendrore dhe
harder dhe softuer përkatës për kamerat sferike të fotografive dhe të gjiruer me video;
mjetet softuerike dhe aplikacionet për të mbështetur përmbajtjen video sferike; softuer
kompjuterik për marrjen, gjirimin, menaxhimin, përpunimin, operimin, shikimin, ruajtjen,
përpunimin, rregullimin, kombinimin, ndarjen, manipulimin, modifikimin, komentimin,
transmetimin dhe shfaqjen e përmbajtjes sferike dhe panoramike të fotografive dhe të
videove; zgjidhje të energjise për kamerat sferike të fotografive dhe të gjirimeve me video,
duke përfshirë bateritë, adaptorët pa tela, përshtatësit e rrymës dhe ngarkuesit; zgjidhje me
porosi të pajisjeve të kamerave; zgjidhje me platforma të integruara me porosi; shkopinj
vetjakë, domethënë, monopodët me dorë; rripa për fiksimin e kamerës, përkatësisht brezat
e kokës, shiritat, brezat e shpatullave dhe brezat e gjoksit; pajisje për montim të kamerave;
bazat për kamerat; mbajtëset për kamerat; shtrengues për kamera; mbulesa per mbrojtje për
kamerat; çanta për ruajtjen e kamerave; çanta mbrojtës te papërshkueshëm nga uji dhe jo i
papërshkueshëm nga uji për kamerat; mbulesa mbrojtëse për lentet e kamerave; filma
mbrojtës të përshtatur për ekranet e kamerave; xham mbrojtës prej plastike; filtra për pajisje
fotografike; telat dhe kabllot për rrjetin elektrik të aparateve; ngarkuesit (adopteret) e murit;
ngarkuesit e makinave
41 Shërbimet fotografike dhe video, domethënë, zënjen fotografike dhe video; sigurimin e
përmbajtjeve audio, audiovizive, multimediale, fotografike dhe video të cilat nuk mund të
shkarkohen, për qëllime arsimore në fushën e mediave, lajmet, politikat, arsimi, argëtimi,
sporti, kulture, komedie, biznesi, bukuri personale, ngjarjet e tanishme, ruajtjen e mjedisit
dhe çështjet e qëndrueshmërisë, ushqimit, financave, teknologjisë, udhëtimit, librave, arteve
të bukura, muzikës, artit, shkencës, letërsisë, kohës së lirë, lojrave, religjionit, artit dhe
filantropisë; ofrimi i shërbimeve arsimore, domethënë, kryerja e klasave/trajnimeve në
fushat e fotografisë, videografisë, pajisjeve kompjuterike dhe aplikacioneve softuerike;
sigurimin e trajnimeve, udhëzimeve, këshillave mësimore dhe këshillave në fushën e
fotografisë, videografisë; sigurimin e përmbajtjes që mund të gjykohet përmes internetit,
domethënë, fotot dhe përmbajtjet video të internetit që nuk mund të shkarkohen për qëllime
arsimore dhe argëtuese në fushat e mediave, lajmet, politikat, arsimi, argëtimi, sporti,
kultura, komedia, biznesi, jetesa e shëndetshme dhe stili i jetës modës, bukurisë personale,
ngjarjeve të tanishme, ruajtjes së mjedisit dhe çështjeve të qëndrueshmërisë, ushqimit,
financës, teknologjisë, udhëtimit, librave, arteve të bukura, muzikës, artit, shkencës,
letërsisë, kohës së lirë, lojrave, religjionit, artit dhe filantropisë; sigurimi i përmbajtjes
audio, audiovizive, multimedia, foto dhe video për qëllime argëtimi dhe edukimi në fushën
e mediave, lajmet, politikat, arsimi, argëtimi, sporti, kultura, komedia, biznesi, jetesa e
shëndetshme dhe mënyra e jetesës, mirëqenia, moda, bukuria personale, ngjarjet e
tanishme, ruajtjen e mjedisit dhe çështjet e qëndrueshmërisë, ushqimit, financave,
teknologjisë, udhëtimit, librave, arteve të bukura, muzikës, artit, shkencës, letërsisë, kohës
së lirë, lojërave, religjionit, arteve dhe filantropisë, nëpërmjet një rrjeti pa tel, përmbajtje,
domethënë, sigurimi i audiovizivit, multimedias dhe përmbajtjes video arsimore në internet
në fushën e mediave, lajmet, politikat, arsimi, argëtimi, sporti, kultura, komedia, biznesi,
jetesa e shëndetshme dhe mënyra e jetesës, mirëqenia, moda, bukuri personale, ngjarje të
tanishme, ruajtje mjedisore dhe çështje të qëndrueshmërisë, ushqim, financa, teknologji,
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udhëtime, libra, artet e bukura, muzikë, art, shkencë, literaturë, lojëra, religjione, artet dhe
filantropinë, si dhe sigurimin e një uebfaqeje që përmban fotografi dhe video që nuk mund
të shkarkohen me imazhe, video, fotografi multimediale dhe të dhëna të tjera digjitale për
qëllime arsimore dhe argëtuese në fushën e mediave, arsimi, argëtim, sport, kulturë,
komedi, biznes, jetë të shëndetshme dhe stilin e jetesës, mirëqenien, modën, bukurinë
personale, ngjarjet e tanishme, ruajtjen e mjedisit dhe çështjet e qëndrueshmërisë, literaturë,
kohën e lirë, lojrat, religjionin, artet dhe filantropinë; organizimin e ngjarjeve sportive dhe
kulturore të komunitetit dhe organizimin e ngjarjeve sportive rajonale, shtetërore dhe
kombëtare, dmth., biçikleta, bicikleta malore, motor dhe garat e makinave, tabela bore, ski,
ski per kercime, tabela bore, lundrim ne uje (kajake), ngjitje ne shkembinje; shërbime
argëtuese, domethënë, sigurimi i një uebfaqeje që paraqet prezantime jo të shkarkueshme
fotografike, audio, video dhe multimediale në fushën e teknologjisë, udhëtimit, lajmeve të
argëtimit, sportit, palestrës, aktiviteteve rekreative, ngjarjeve aktuale lajme, veçorive të
veçanta të interesit në fushat e natyrës, njerëzit në argëtim, art, kulturë pop, sport aventurë,
muzikë dhe fotografi; sigurimin e një uebfaqeje që përmban përmbajtje audio dhe video të
pa shkarkueshme për qëllime argëtimi dhe edukimi në fushën e teknologjisë, udhëtimit,
argëtimit, sportit, palestrës, aktiviteteve rekreative, lajme, kerkesa të veçanta të interesit në
fushën e shkencës, kulture, sportet aventureske, muzik dhe fotografi; ofrimin e një baze të
dhënash në internet në fushën e fotografisë dhe videografisë për qëllime arsimore dhe
argëtuese, që përmban informacione mësimore, imazhe, video, skedarë multimedialë dhe të
dhëna të tjera digjitale në fushën e fotografisë dhe videografisë për lëndët në lidhje me
teknologjinë, udhëtimin, sportive, palestër, rekreacion, lajme, karakteristika të veçanta
interesi në fushën e shkencës, natyrës, njerëzve, artit, kulturës pop, sporteve aventureske,
muzikës dhe fotografisë; shërbime bibliotekare drejtpredrejte (on-line), gjegjësisht, ofrimin
e shërbimeve të bibliotekave elektronike të cilat përmbajnë fotografi dhe video nëpërmjet
një rrjeti kompjuterik në internet; shërbime fotografike dhe videografike, domethënë,
sigurimin e përmbajtjes fotografike dhe video për palët e treta që përdoren në krijimin e
programeve televizive, reklamave televizive, filmave dhe filmave; sigurimi i revistave në
internet, domethënë, blogje, për shkëmbimin e mendimeve, ideve, përvojave, komenteve,
këshillave, teknikave dhe këshillave në fushën e fotografisë dhe videografisë; duke ofruar
konferenca, seminare, punëtori dhe mësime në fushën e fotografisë dhe videografisë për
qëllime argëtimi dhe edukimi
42 Sigurimi i një platforme për mirëmbajtjen e ueb faqës për ngarkimin, shkarkimin,
ruajtjen, shpërndarjen, redaktimin dhe ndarjen e fotografive, videove dhe përmbajtjes
multimediale; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit jo të shkarkueshëm në
internet për përdorim në ngarkimin, shkarkimin, ruajtjen, shpërndarjen, redaktimin dhe
shpërndarjen e përmbajtjes fotografike, video dhe multimediale nëpërmjet rrjeteve
kompjuterike vendore dhe globale dhe nëpërmjet pajisjeve mobile; Sigurimi i përdorimit të
përkohshëm të softuerit informatik të softuerit ne re (cloud) të papërdorshëm drejtperdrejte
(on-line) për përdorim në ngarkimin, shkarkimin, ruajtjen, shpërndarjen, redaktimin dhe
shkëmbimin e përmbajtjeve fotografike, video dhe multimediale nëpërmjet rrjeteve
kompjuterike vendore dhe globale dhe nëpërmjet pajisjeve mobile; Shërbimet e ndarjes së
fotove nga pala të shfletuesi (peer-to-browser), domethënë, ofrojnë një faqe interneti që
paraqet teknologji që u mundëson përdoruesve të ngarkojnë, shikojnë dhe shkarkojnë fotot
dhe videot digjitale; Sigurimi i një faqe interneti që paraqet përdorimin e përkohshëm të
softuereve që nuk mund të shkarkohen duke lejuar përdoruesit e faqes së internetit të
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ngarkojnë video drejtperdrejte (on-line) për ndarjen me të tjerët për qëllime argëtimi;
Sigurimi i një ueb faqe që u jep përdoruesve të kompjuterit mundësinë për të ngarkuar,
shkëmbyer dhe për të ndarë fotot, videot dhe video shkarkimet; Shërbimet kompjuterike,
domethënë, sigurimin e platformave të kërkimit për t'i lejuar përdoruesit të lokalizojnë,
qasen, kopjojnë, transmetojnë, modifikojnë dhe ndajnë përmbajtje fotografike, video dhe
multimediale; shërbime për ndarjen e skedarëve, gjegjësisht sigurimin e një faqeje interneti
që paraqet teknologji që u mundëson përdoruesve të shkarkojnë skedarë elektronikë që
përmbajnë fotografi dhe video të krijuara nga përdoruesit në fushën e interesit të
përgjithshëm; mbajtjen e objekteve në internet për të tjerët për bazat e të dhënave dhe
bibliotekat e palëve të treta në fushën e fotografisë dhe videografisë

(210) KS/M/ 2018/846
(220) 28/06/2018
(731) GoPro, Inc., 3000 Clearview Way,
San Mateo, CA 94402, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) HERO

(511) 9 Pajisjet fotografike, përkatësisht kamerat, kamerat dixhitale, kamerat video; pajisje
elektronike te bartshme për regjistrimin, ruajtjen, transmetimin ose riprodhimin e
përmbajtjes fotografike, përmbajtje për video dhe multimedia; çanta, mbulesa dhe pajisje
për kamera, domethënë bateri, lente, shikuesit dixhitalë të fotografive, adaptor (mbushes)
pa tela, adaptorë të rrymës, unaza përshtatëse për bashkimin e objekteve me kamera,
telekomandë, mikrofona, karta SD, njesi drite per fotografi, pajisje montimi për pajisje
fotografike, trekëmbësh dhe shiritat e kamerës; kellef dhe çantat për aparat fotografik;
softuer kompjuterik për përdorim në lidhje me pajisjet fotografike per video dhe kamerat,
domethënë, softuer për marrjen, kapjen, menaxhimin, përpunimin, operimin, shikimin,
ruajtjen, përpunimin, rregullimin, kombinimin, ndarjen, manipulimin, modifikimin,
komentimin, transmetimin dhe shfaqjen e të dhënave, imazhe, video, fotografi multimediale
dhe të dhëna të tjera digjitale; softuer për ekran dhe celular të redaktimit të fotografive dhe
videove; softuer kompjuterik dhe aplikacione softuerike për përdorim në ngarkimin,
shkarkimin, redaktimin, ruajtjen, shpërndarjen dhe shpërndarjen e përmbajtjes fotografike
dhe video nëpërmjet rrjeteve kompjuterike globale dhe lokale dhe nëpërmjet pajisjeve
mobile; skedarë multimedialë të shkarkueshëm që përmbajnë skedarë dixhitalë audio dhe
video që përmbajnë imazhe të krijuara nga përdoruesi, video, skedarë multimedia dhe të
dhëna të tjera digjitale; aparate për kamerë, domethënë, mbajtëse, pajisje shtes te mençura,
shirita, platforma, mbajtësit, pajimet, kallepet dhe pajisjet përkatëse për mbajtjen,
montimin, pozicionimin dhe manovrimin e kamerave; kamera per foto sferike dhe video
kamera; kamera për prodhimin e 360 shikimeve; kamera panoramike; tabela qendrore dhe
harder dhe softuer përkatës për kamerat sferike të fotografive dhe të gjiruer me video;
mjetet softuerike dhe aplikacionet për të mbështetur përmbajtjen video sferike; softuer
kompjuterik për marrjen, gjirimin, menaxhimin, përpunimin, operimin, shikimin, ruajtjen,
përpunimin, rregullimin, kombinimin, ndarjen, manipulimin, modifikimin, komentimin,
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transmetimin dhe shfaqjen e përmbajtjes sferike dhe panoramike të fotografive dhe të
videove; zgjidhje të energjise për kamerat sferike të fotografive dhe të gjirimeve me video,
duke përfshirë bateritë, adaptorët pa tela, përshtatësit e rrymës dhe ngarkuesit; zgjidhje me
porosi të pajisjeve të kamerave; zgjidhje me platforma të integruara me porosi; shkopinj
vetjakë, domethënë, monopodët me dorë; rripa për fiksimin e kamerës, përkatësisht brezat
e kokës, shiritat, brezat e shpatullave dhe brezat e gjoksit; pajisje për montim të kamerave;
bazat për kamerat; mbajtëset për kamerat; shtrengues për kamera; mbulesa per mbrojtje për
kamerat; çanta për ruajtjen e kamerave; çanta mbrojtës te papërshkueshëm nga uji dhe jo i
papërshkueshëm nga uji për kamerat; mbulesa mbrojtëse për lentet e kamerave; filma
mbrojtës të përshtatur për ekranet e kamerave; xham mbrojtës prej plastike; filtra për pajisje
fotografike; telat dhe kabllot për rrjetin elektrik të aparateve; ngarkuesit (adopteret) e murit;
ngarkuesit e makinave

(210) KS/M/ 2018/847
(220) 28/06/2018
(731) GoPro, Inc., 3000 Clearview Way,
San Mateo, CA 94402, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) GOPRO

(511) 9 Pajisjet fotografike, përkatësisht kamerat, kamerat dixhitale, kamerat video; pajisje
elektronike te bartshme për regjistrimin, ruajtjen, transmetimin ose riprodhimin e
përmbajtjes fotografike, përmbajtje për video dhe multimedia; çanta, mbulesa dhe pajisje
për kamera, domethënë bateri, lente, shikuesit dixhitalë të fotografive, adaptor (mbushes)
pa tela, adaptorë të rrymës, unaza përshtatëse për bashkimin e objekteve me kamera,
telekomandë, mikrofona, karta SD, njesi drite per fotografi, pajisje montimi për pajisje
fotografike, trekëmbësh dhe shiritat e kamerës; kellef dhe çantat për aparat fotografik;
softuer kompjuterik për përdorim në lidhje me pajisjet fotografike per video dhe kamerat,
domethënë, softuer për marrjen, kapjen, menaxhimin, përpunimin, operimin, shikimin,
ruajtjen, përpunimin, rregullimin, kombinimin, ndarjen, manipulimin, modifikimin,
komentimin, transmetimin dhe shfaqjen e të dhënave, imazhe, video, fotografi multimediale
dhe të dhëna të tjera digjitale; softuer për ekran dhe celular të redaktimit të fotografive dhe
videove; softuer kompjuterik dhe aplikacione softuerike për përdorim në ngarkimin,
shkarkimin, redaktimin, ruajtjen, shpërndarjen dhe shpërndarjen e përmbajtjes fotografike
dhe video nëpërmjet rrjeteve kompjuterike globale dhe lokale dhe nëpërmjet pajisjeve
mobile; skedarë multimedialë të shkarkueshëm që përmbajnë skedarë dixhitalë audio dhe
video që përmbajnë imazhe të krijuara nga përdoruesi, video, skedarë multimedia dhe të
dhëna të tjera digjitale; aparate për kamerë, domethënë, mbajtëse, pajisje shtes te mençura,
shirita, platforma, mbajtësit, pajimet, kallepet dhe pajisjet përkatëse për mbajtjen,
montimin, pozicionimin dhe manovrimin e kamerave; kamera per foto sferike dhe video
kamera; kamera për prodhimin e 360 shikimeve; kamera panoramike; tabela qendrore dhe
harder dhe softuer përkatës për kamerat sferike të fotografive dhe të gjiruer me video;
mjetet softuerike dhe aplikacionet për të mbështetur përmbajtjen video sferike; softuer
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kompjuterik për marrjen, gjirimin, menaxhimin, përpunimin, operimin, shikimin, ruajtjen,
përpunimin, rregullimin, kombinimin, ndarjen, manipulimin, modifikimin, komentimin,
transmetimin dhe shfaqjen e përmbajtjes sferike dhe panoramike të fotografive dhe të
videove; zgjidhje të energjise për kamerat sferike të fotografive dhe të gjirimeve me video,
duke përfshirë bateritë, adaptorët pa tela, përshtatësit e rrymës dhe ngarkuesit; zgjidhje me
porosi të pajisjeve të kamerave; zgjidhje me platforma të integruara me porosi; shkopinj
vetjakë, domethënë, monopodët me dorë; rripa për fiksimin e kamerës, përkatësisht brezat
e kokës, shiritat, brezat e shpatullave dhe brezat e gjoksit; pajisje për montim të kamerave;
bazat për kamerat; mbajtëset për kamerat; shtrengues për kamera; mbulesa per mbrojtje për
kamerat; çanta për ruajtjen e kamerave; çanta mbrojtës te papërshkueshëm nga uji dhe jo i
papërshkueshëm nga uji për kamerat; mbulesa mbrojtëse për lentet e kamerave; filma
mbrojtës të përshtatur për ekranet e kamerave; xham mbrojtës prej plastike; filtra për pajisje
fotografike; telat dhe kabllot për rrjetin elektrik të aparateve; ngarkuesit (adopteret) e murit;
ngarkuesit e makinave
41 Shërbimet fotografike dhe video, domethënë, zënjen fotografike dhe video; sigurimin e
përmbajtjeve audio, audiovizive, multimediale, fotografike dhe video të cilat nuk mund të
shkarkohen, për qëllime arsimore në fushën e mediave, lajmet, politikat, arsimi, argëtimi,
sporti, kulture, komedie, biznesi, bukuri personale, ngjarjet e tanishme, ruajtjen e mjedisit
dhe çështjet e qëndrueshmërisë, ushqimit, financave, teknologjisë, udhëtimit, librave, arteve
të bukura, muzikës, artit, shkencës, letërsisë, kohës së lirë, lojrave, religjionit, artit dhe
filantropisë; ofrimi i shërbimeve arsimore, domethënë, kryerja e klasave/trajnimeve në
fushat e fotografisë, videografisë, pajisjeve kompjuterike dhe aplikacioneve softuerike;
sigurimin e trajnimeve, udhëzimeve, këshillave mësimore dhe këshillave në fushën e
fotografisë, videografisë; sigurimin e përmbajtjes që mund të gjykohet përmes internetit,
domethënë, fotot dhe përmbajtjet video të internetit që nuk mund të shkarkohen për qëllime
arsimore dhe argëtuese në fushat e mediave, lajmet, politikat, arsimi, argëtimi, sporti,
kultura, komedia, biznesi, jetesa e shëndetshme dhe stili i jetës modës, bukurisë personale,
ngjarjeve të tanishme, ruajtjes së mjedisit dhe çështjeve të qëndrueshmërisë, ushqimit,
financës, teknologjisë, udhëtimit, librave, arteve të bukura, muzikës, artit, shkencës,
letërsisë, kohës së lirë, lojrave, religjionit, artit dhe filantropisë; sigurimi i përmbajtjes
audio, audiovizive, multimedia, foto dhe video për qëllime argëtimi dhe edukimi në fushën
e mediave, lajmet, politikat, arsimi, argëtimi, sporti, kultura, komedia, biznesi, jetesa e
shëndetshme dhe mënyra e jetesës, mirëqenia, moda, bukuria personale, ngjarjet e
tanishme, ruajtjen e mjedisit dhe çështjet e qëndrueshmërisë, ushqimit, financave,
teknologjisë, udhëtimit, librave, arteve të bukura, muzikës, artit, shkencës, letërsisë, kohës
së lirë, lojërave, religjionit, arteve dhe filantropisë, nëpërmjet një rrjeti pa tel, përmbajtje,
domethënë, sigurimi i audiovizivit, multimedias dhe përmbajtjes video arsimore në internet
në fushën e mediave, lajmet, politikat, arsimi, argëtimi, sporti, kultura, komedia, biznesi,
jetesa e shëndetshme dhe mënyra e jetesës, mirëqenia, moda, bukuri personale, ngjarje të
tanishme, ruajtje mjedisore dhe çështje të qëndrueshmërisë, ushqim, financa, teknologji,
udhëtime, libra, artet e bukura, muzikë, art, shkencë, literaturë, lojëra, religjione, artet dhe
filantropinë, si dhe sigurimin e një uebfaqeje që përmban fotografi dhe video që nuk mund
të shkarkohen me imazhe, video, fotografi multimediale dhe të dhëna të tjera digjitale për
qëllime arsimore dhe argëtuese në fushën e mediave, arsimi, argëtim, sport, kulturë,
komedi, biznes, jetë të shëndetshme dhe stilin e jetesës, mirëqenien, modën, bukurinë
personale, ngjarjet e tanishme, ruajtjen e mjedisit dhe çështjet e qëndrueshmërisë, literaturë,
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kohën e lirë, lojrat, religjionin, artet dhe filantropinë; organizimin e ngjarjeve sportive dhe
kulturore të komunitetit dhe organizimin e ngjarjeve sportive rajonale, shtetërore dhe
kombëtare, dmth., biçikleta, bicikleta malore, motor dhe garat e makinave, tabela bore, ski,
ski per kercime, tabela bore, lundrim ne uje (kajake), ngjitje ne shkembinje; shërbime
argëtuese, domethënë, sigurimi i një uebfaqeje që paraqet prezantime jo të shkarkueshme
fotografike, audio, video dhe multimediale në fushën e teknologjisë, udhëtimit, lajmeve të
argëtimit, sportit, palestrës, aktiviteteve rekreative, ngjarjeve aktuale lajme, veçorive të
veçanta të interesit në fushat e natyrës, njerëzit në argëtim, art, kulturë pop, sport aventurë,
muzikë dhe fotografi; sigurimin e një uebfaqeje që përmban përmbajtje audio dhe video të
pa shkarkueshme për qëllime argëtimi dhe edukimi në fushën e teknologjisë, udhëtimit,
argëtimit, sportit, palestrës, aktiviteteve rekreative, lajme, kerkesa të veçanta të interesit në
fushën e shkencës, kulture, sportet aventureske, muzik dhe fotografi; ofrimin e një baze të
dhënash në internet në fushën e fotografisë dhe videografisë për qëllime arsimore dhe
argëtuese, që përmban informacione mësimore, imazhe, video, skedarë multimedialë dhe të
dhëna të tjera digjitale në fushën e fotografisë dhe videografisë për lëndët në lidhje me
teknologjinë, udhëtimin, sportive, palestër, rekreacion, lajme, karakteristika të veçanta
interesi në fushën e shkencës, natyrës, njerëzve, artit, kulturës pop, sporteve aventureske,
muzikës dhe fotografisë; shërbime bibliotekare drejtpredrejte (on-line), gjegjësisht, ofrimin
e shërbimeve të bibliotekave elektronike të cilat përmbajnë fotografi dhe video nëpërmjet
një rrjeti kompjuterik në internet; shërbime fotografike dhe videografike, domethënë,
sigurimin e përmbajtjes fotografike dhe video për palët e treta që përdoren në krijimin e
programeve televizive, reklamave televizive, filmave dhe filmave; sigurimi i revistave në
internet, domethënë, blogje, për shkëmbimin e mendimeve, ideve, përvojave, komenteve,
këshillave, teknikave dhe këshillave në fushën e fotografisë dhe videografisë; duke ofruar
konferenca, seminare, punëtori dhe mësime në fushën e fotografisë dhe videografisë për
qëllime argëtimi dhe edukimi
42 Sigurimi i një platforme për mirëmbajtjen e ueb faqës për ngarkimin, shkarkimin,
ruajtjen, shpërndarjen, redaktimin dhe ndarjen e fotografive, videove dhe përmbajtjes
multimediale; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit jo të shkarkueshëm në
internet për përdorim në ngarkimin, shkarkimin, ruajtjen, shpërndarjen, redaktimin dhe
shpërndarjen e përmbajtjes fotografike, video dhe multimediale nëpërmjet rrjeteve
kompjuterike vendore dhe globale dhe nëpërmjet pajisjeve mobile; Sigurimi i përdorimit të
përkohshëm të softuerit informatik të softuerit ne re (cloud) të papërdorshëm drejtperdrejte
(on-line) për përdorim në ngarkimin, shkarkimin, ruajtjen, shpërndarjen, redaktimin dhe
shkëmbimin e përmbajtjeve fotografike, video dhe multimediale nëpërmjet rrjeteve
kompjuterike vendore dhe globale dhe nëpërmjet pajisjeve mobile; Shërbimet e ndarjes së
fotove nga pala të shfletuesi (peer-to-browser), domethënë, ofrojnë një faqe interneti që
paraqet teknologji që u mundëson përdoruesve të ngarkojnë, shikojnë dhe shkarkojnë fotot
dhe videot digjitale; Sigurimi i një faqe interneti që paraqet përdorimin e përkohshëm të
softuereve që nuk mund të shkarkohen duke lejuar përdoruesit e faqes së internetit të
ngarkojnë video drejtperdrejte (on-line) për ndarjen me të tjerët për qëllime argëtimi;
Sigurimi i një ueb faqe që u jep përdoruesve të kompjuterit mundësinë për të ngarkuar,
shkëmbyer dhe për të ndarë fotot, videot dhe video shkarkimet; Shërbimet kompjuterike,
domethënë, sigurimin e platformave të kërkimit për t'i lejuar përdoruesit të lokalizojnë,
qasen, kopjojnë, transmetojnë, modifikojnë dhe ndajnë përmbajtje fotografike, video dhe
multimediale; shërbime për ndarjen e skedarëve, gjegjësisht sigurimin e një faqeje interneti
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që paraqet teknologji që u mundëson përdoruesve të shkarkojnë skedarë elektronikë që
përmbajnë fotografi dhe video të krijuara nga përdoruesit në fushën e interesit të
përgjithshëm; mbajtjen e objekteve në internet për të tjerët për bazat e të dhënave dhe
bibliotekat e palëve të treta në fushën e fotografisë dhe videografisë

(210) KS/M/ 2018/850
(220) 28/06/2018
(731) Fresh & Co fabrika za preradu voća
d.o.o. Beograd Batajnički drum 14-16,
11080 Beograd (Zemun), RS
(591) e bardhë, e gjelber dhe portkalli
(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.

(210) KS/M/ 2018/851
(220) 29/06/2018
(731) ASPEN GLOBAL INCORPORATED
GBS, MU
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) IMURAN

(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike dhe medicinale

(210) KS/M/ 2018/852
(220) 29/06/2018
(731) Shaun PULFREY First & Second
Floor 205 Stockwell Road London
SW9 9SL, UK
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) TANGLE TEEZER

(511) 21 Brusha; brusha për higjienë personale; brusha flokësh; krehër flokësh; material
për bërjen e burshave; mbulesa dhe arka për brusha dhe krehër; mbajtës për brusha; paisje
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dhe kontejnerë për nevoja mirëmbajtje shtëpie dhe vendi; kontejnerë për brusha flokësh;
enë për rruajtje për qëllime shtëpiake; pjesë dhe shtesa për të gjith mallin e lartpërmendur

(210) KS/M/ 2018/853
(220) 29/06/2018
(731) Jaffa d.o.o. Crvenka
Maršala Tita 245,25220 Crvenka, RS
(591) E kaltër e errët, e kaltër e ndritshme, e
verdhë, e kuqe, e bardhë, kafe e errët, kafe e
ndritshme
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Produktet e drithërave; produkte të ëmbëlsirave; ëmbëlsira; pastë( ëmbëlsira),
biskota, pastë( ëmbëlsira në forma të vogla ), kreker (biskota të thata), biskota

(210) KS/M/ 2018/854
(220) 29/06/2018
(731) Jaffa d.o.o. Crvenka
Maršala Tita 245,25220 Crvenka, RS
(591) E kaltër e errët, e kaltër e ndritshme, e
verdhë, e kuqe, e bardhë, kafe e errët, kafe e
ndritshme
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Produktet e drithërave; produkte të ëmbëlsirave; ëmbëlsira; pastë( ëmbëlsira),
biskota, pastë( ëmbëlsira në forma të vogla ), kreker (biskota të thata), biskota
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(210) KS/M/ 2018/855
(220) 29/06/2018
(731) BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34 81739 Miinchen, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) studioLine

(511) 7 Pajisje elektrike shtëpiake dhe makina kuzhine dhe aparate, të përfshira në klasën
7, në veçanti makina elektrike kuzhine dhe aparatet, duke përfshirë makinë bluarëse,
rrahëse , dhe aparat për brumë, shtypës frutash, nxjerrësit e lëngjeve, centrifugat e
lëngjeve, makinë për bluarjen e mishit, aparatet prerëse, mjete me energji elektrike , hapës
konservash, aparate për mprehje thikave dhe makina dhe aparatet për bërjen e pijeve dhe /
ose përgatitjen e ushqimit, pompat e pijeve për shpërndarjen e pijeve të ftohta; makinat
elektrike shitëse të pijeve apo ushqimeve, makinave automatike të shitjes; aparatet elektrike
për ngjitjen e plastikes (paketimin); aparat elektrik për largimin e mbeturinave,
përkatësisht depozitimin e mbeturinave dhe kompaktorët e mbeturinave; makina larëse për
enë; makina elektrike dhe pajisje për pastrimin e rrobave dhe veshjeve (të përfshira në
klasën 07), duke përfshirë makina larëse, tharëset rrotulluese; pajisjet hekuroseshe , makinë
për hekurosje, të përfshira në klasën 7; pajisje elektrike shtëpiake pastrimi, duke përfshirë
pajisjet elektrike për pastrimin e dritareve, lustruesit elektrik të këpucëve dhe pastruesit
vakuum, aparatet vakum për lagështi dhe tharje; pastruesit vakum robotik; robotë për punët
e shtëpisë; pjesë e të gjitha mallrave të mësipërme, të përfshira në klasën 7; zorrë gome,
tuba, filtruesit e pluhurit dhe çanta për filtruesit e pluhurit, të gjitha për pastruesit vakum
9 Peshore e kuzhinës, peshore e banjës; operuesit nga largësia, aparatura sinjalizuese dhe e
kontrolluese (elektrike / elektronike) shtëpiake apo makina kuzhine dhe enë kuzhine;
makinat-lexuesit e regjistrueseve dhe jo regjistrueseve bartës i të dhënave për pajisjet
shtëpiake; pajisje e përpunimit të dhënave dhe programet e përpunimit të dhënave për
kontrollin dhe operimin e pajisjeve shtëpiake; dozimetri; pjesët dhe pjesët shtesë për të
gjitha mallrat e mësipërme, të përfshira në klasën 9
11 Aparatet për ngrohje, gjenerim e avulli dhe gatim, ne veçanti furra, pjekje,skuqje,
tiganisje, tostim , shkrirje dhe pajisjet ngrohëse, ngrohës i ujit, ngrohësit , ene kuzhine me
ngrohës , furrat me mikrovalë, tosterat ( elektrike), zierës vezësh , ene kuzhine për zierje te
shpejt me vaj (elektrike); makinë elektrike për çaj dhe kafe, makina për kafe ekspres,
makina automatike për kafe (të përfshira në klasën e 11); aparate ftohëse, në veçanti
frigoriferë , frigorifer me ngrirje të thellë, frigorifer me rafte, aparat për ftohjen e pijeve,
frigorifer-ngrirës, ngrirës, makinat e akullit dhe aparatet; aparate tharëse, në veçanti, duke
përfshirë tharësit rrotullues, makinat tharëse në lavanderi, tharëse dore, tharëse flokësh;
llambat infra të kuqe (jo për përdorim mjekësor); jastëk me ngrohje (jo për qëllime
mjekësore), batanije elektrike (jo për qëllime mjekësore); aparat për ventilim, në veçanti
ventilatorët; filtra të aspiratorit , pajisjet aspiratorëve dhe aspirator kuzhine, aparate për
kondicionimin e ajrit dhe pajisjet për përmirësimin e cilësisë së ajrit, lagështisë, aparat për
freskimin e ajrit, aparate për dozimin e aromave , përveç për përdorim personal; aparat për
pastrimin e ajrit, aparat për furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, në veçanti duke përfshirë
pajisje për largimin e avullit, ventilimin dhe instalimet e furnizimit me ujë; ngrohësit e ujit,
ngrohësit e ujit të magazinuar dhe ngrohësit e menjëhershëm të ujit; lavamanë kuzhine;
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pompat e ngrohjes; pjesë për të gjitha mallrat e sipërpërmendur, të përfshira në klasën 11;
çezmat për shpërndarjen e pijeve të ftohta për përdorim në kombinim me aparatura për
ftohjen e pijeve (ndryshe nga shpërndarësit automatikë)

(210) KS/M/ 2018/856
(220) 02/07/2018
(731) TV Media Deshmoret e Marecit 222
10000 Prishtine, KS
(740) Bleron Krasniqi Deshmoret e Marecit
222, Lagja Velani 10000 Prishtine

(540) TV MEDIA

(511) 16 Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në
klasat tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi;
ngjitësit për letër shkrimi ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve;
furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e zyrës (përveç mobileve);
materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet plastike
për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat
tipografike; blloqet tipografike; blloqet tipografike, media te shkruara, te shtypura, agjenci
lajme, mediaelektronike dhe radiodifuzive, mediaonline, botim librash, revistash, e te tjera
te ngashme
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
38 Telekomunikacione, Agjensi lajmesh, agjensi telegrafike
41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2018/857
(220) 02/07/2018
(731) Beiersdorf AG Unnastraße 48
20253 Hamburg, DE
(591) E kalter (Pantone 2757C)
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 3 Parfume, vajra esenciale, preparate kozmetike jo mjekësore
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(210) KS/M/ 2018/858
(220) 02/07/2018
(731) ERBAY PAZARLAMA VE
TICARET ANONIM SIRKETI
IKITELLİ OSB MAHALLESI HURRIYET
BULVARI DEPARKO SAN. SITESI
DEPARKO SK. NO:1/11 34306
BASAKSEHIR / 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) 25 Veshje, kepune, kapele, rrobe kishtare (albs), çizme deri në kyçin e këmbës,
përparëse [veshje], kravatë mëndafshi, pantallona të foshnjave [të brendshme], bandanas
[shamitë], sandale të banjës, pantofla dushi, rrobat e banjës, kapele larjesh, rroba
banje/mbathje banje, kostume banje, rrobat e plazhit, këpucë plazhi, rripa [veshje], beretë
(kaple e rrafshet), përparëse, jo letre, përparëse, me mëngë, jo letre, gëzof [për qafë],
veshje pa meng [për femra], çizme (me mbulesa, çizme, çizme për sporti, pantallona të
shkurtra boksieri, sutjen, pantallona të ngushta, bluza me të brendshme me dekolte për gra,
kapela me strehë, kapele [veshje për kokë], veshje e bardh prifterore, veshje, veshje për
gjimnastikë, veshje të imitimeve të lëkurës, veshje prej lëkure, mantelet, jakë [veshje],
kombinime [veshje], gjoksore, korset [veshje te brendshme], manshetë/rripa dore [veshje],
veshje të çiklistëve, qafore te ndashme, mburoja te veshjes, kostume, fustan nate, veshore
[veshje], këpucë te sheshta me rripa ose sandale, xhaketa të peshkimit, pajisje metalike për
këpucë, këpucë futbolli/çizme futbolli, këllëf gëzofi për këmbë, jo me nxemje elektrik,
këpucë, shtresat e larta të këpucëve, shall i gjer leshi, gëzofi [veshje], pallto e gjate leshi
[veshje], çizme gome/galloshe, llastik çorapesh, breza, doreza [veshje], këpucë gjimnastike,
kapela për frizer, gjysmë-çizme, kornize kapelë [skelete], kapele, shirita koke [veshje],
veshje koke, thembër për çizme, thembër për këpucë, takë, kapuça [veshje], çorape, xhaketa
[veshje], triko [veshje], uniformat e xhudos, bluza/veshje te ngjitura – me rripa, uniformat e
karatesë, kimonot, thurje/te brendhsme, trikotazh [veshje], lidhëse per çizme, dantelle
[veshje], dollakë – pantollona të trasha [ngrohesit e këmbë], uniform – për shpetimin e
jetës, veshje ushtarake legjionesh (ose veshje kishtare), velo, kostumet maskash, kapele te
larta [kapele], dorashka, rripa beli per para [veshje], veshje të automobilisteve, gëzof
[veshje], shall [zhurmëmbytës]/shall për qaf, kravatë, pajisje për këpucë për mos-rrëshqitje,
veshje për jasht, pantallona të gjera/kominoshe fëmijësh, mbulesa/mbuloja, veshje letre,
kapele letre [veshje], gëzof me kapuç, pelerina, peliqe, fund, xhepa, xhepat për veshje,
ponço - një veshje e bërë nga një copë e trashë leshi me një çarje në mes për kokë, pizhame,
veshje të gatshme, veshje të gatshme [pjesët e veshjeve], sandale, saris - një veshje
pambuku ose mëndafshi të hollë për gra, sarongs – shami e holle e lidhur në bel, qe
përdoret si veshje për gra, brez për veshje, shalle, shami e gjerë për krih, gjoks këmishe,
jaka këmishe, këmishë, këpucë, këmisha me mëngë të shkurtra, kapele dushi, çizmet e
skive, doreza per ski, funde, pantallona të shkurtra, kapele të kafkës, maska të gjumit,
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pantofla, veshje te rrëshqitshme [nen-veshje], çorape, llastik çorapesh, shtroja te
brendshme, thembra për këpucë, gete/veshje të ngushta kembesh për sport, triko sportive,
këpucë sportive, kanptierë sportive, çorape, çorape të gjata, xhaketa, kopsë për çizmet e
futbollit, xhakete [veshje], kostume, aski/mbathje për veshjet [mbajtëse], çorape djersitjeabsorbues, veshje për djerse-nënveshje/veshje për djerse-veshje te brendshme, çorape
absorbuese djersitje, veshje djerse/pulover/bluza [bluza], veshje te trasha [ndërresa]/bluza
të ngushta [ndërresa], bluza me meng, triko, këllëf (maje) për këpucë, togë – veshje e gjate,
kapele të lartë, shiritat e pantallonave/shiritat e xhepave, pantallona, çallmë - kapelë grash,
veshje të brendshme të poshtme, uniformat, valenki [çizme], vellot [veshje], kapele me
strehe, [veshje për kokë], xhaketa, veshje të papërshkueshme nga uji, buzë për këpucë,
kostume të papërshkueshme nga uji për skijim, shami koke, këpucë prej druri

(210) KS/M/ 2018/859
(220) 02/07/2018
(731) 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

(210) KS/M/ 2018/860
(220) 02/07/2018
(731) EDSHOP
Rruga Nikolla Lena, nr.112/1, pasuria me
nr.3/123, zona kad. nr. 8250, Tiranë, AL
(591) Blu, e bardhe dhe ari
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 5 Shtesa ushqimore dietike
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(210) KS/M/ 2018/861
(220) 03/07/2018
(731) KVASAC d.o.o. Prudnička 98
10291 Prigorje Brdovečko, HR
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) PANE PURO

(511) 30 Miell; bukë; kripë; maja, pluhur pjekjeje; përmirësuesit e bukës (aditivët dhe
përbërësit për përgatitjen dhe përmirësimin e produkteve të pjekurinave; para-përzierjet për
pjekje; përzierjet për prodhimin e produkteve të pjekjurinave (furrave)

(210) KS/M/ 2018/862
(220) 03/07/2018
(731) KVASAC d.o.o. Prudnička 98
10291 Prigorje Brdovečko, HR
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) PANE VERO

(511) 30 Miell; bukë; kripë; maja, pluhur pjekjeje; përmirësuesit e bukës (aditivët dhe
përbërësit për përgatitjen dhe përmirësimin e produkteve të pjekurinave; para-përzierjet për
pjekje; përzierjet për prodhimin e produkteve të pjekjurinave (furrave)

(210) KS/M/ 2018/863
(220) 03/07/2018
(731) KVASAC d.o.o. Prudnička 98
10291 Prigorje Brdovečko, HR
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) SUPERIOR

(511) 30 Miell; bukë; kripë; maja, pluhur pjekjeje; përmirësuesit e bukës (aditivët dhe
përbërësit për përgatitjen dhe përmirësimin e produkteve të pjekurinave; para-përzierjet për
pjekje; përzierjet për prodhimin e produkteve të pjekjurinave (furrave)
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(210) KS/M/ 2018/864
(220) 03/07/2018
(731) KVASAC d.o.o. Prudnička 98
10291 Prigorje Brdovečko, HR
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) di-go

(511) 30 Miell; bukë; kripë; maja, pluhur pjekjeje; përmirësuesit e bukës (aditivët dhe
përbërësit për përgatitjen dhe përmirësimin e produkteve të pjekurinave; para-përzierjet për
pjekje; përzierjet për prodhimin e produkteve të pjekjurinave (furrave)

(210) KS/M/ 2018/865
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS
(591) E kafte,e kafte e mbyllur ,e kafte e
hapur ,e gjebert,e gjelberte e hapur, e
gjelberte e mbyllur , e verdhe ,ari

(540)

(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, biskota ,biskota me
fill,wafers, tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz, produkte të kakaos , shërbime
ushqimore ,xhenxherfil, mjalt për konsum njerëzor,akullore.biskota me gjalp, kek,ëmbëlsira
me përbërje karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar

(210) KS/M/ 2018/866
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS
(591) E kafte,e kalter,e kalter e hapur ,e
kalter e mbyllur,e bardhe ,e kafte e hapur ,e
kafte e mbyllur, ari

(540)

(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr
akull,past bajamesh, ,biskota ,biskota me fill,wafers, tort pastë, ëmbëlsirë
pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz, produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,xhenxherfil, mjalt
për konsum njerëzor,akullore.,biskota me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje
karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar
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(210) KS/M/ 2018/867
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS
(591) E kafte , e kafte e hapur,e kafte e
mbyllur ,e verdhe ,e zezë, e zezë e hapur ,ari
e mbyllur, e bardhe

(540)

(511) 30 Kafe, kakao, produkte pastash; biskota, kreke (keks i kripur); desertë të bërë nga
mielli, me pemë, torte,mjaltë, miellra për ushqim, përgatitje aromatike për ushqim, pluhur
për pjekje, vanilje, bollgur dhe niseshte për ushqim; sheqer, ëmbëlsira, llokum, llokum me
çokollatë, prodhime nga çokollata, ëmbëlsira nga çokollata, çamçakëz, akullore, akull, akull
i ngrënshëm

(210) KS/M/ 2018/868
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS
(591) e bruzdë ,e verdhe ,ari,e kafte, e kafte
e hapur ,kuqe ,e kalter ,ari e mbyllur, e
bardhe

(540)

(511) 30 Kafe, kakao,; produkte pastash; biskota, nafore, desertë të bërë nga mielli, me
pemë, torte, vanilje, miell, bollgur dhe niseshte për ushqim; sheqer ,llokum, llokum me arra
, çokollatë, prodhime nga çokollata, ëmbëlsira nga çokollata, çamçakëz, akullore

(210) KS/M/ 2018/869
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS
(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

(540)
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(511) 30 Kafe, kakao, kafe artificiale, zëvendësues kafeje, pije me bazë të kafes, tapiko,
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

(210) KS/M/ 2018/870
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS
(591) E bardhe ,e verdhe ,ari,e kafte, e kafte
e hapur ,kuqe ,e kalter ,ari e mbyllur

(540)

(511) 30 Kafe, kakao, produkte pastash;, përgatitje aromatike për ushqim, mëlmesa; tharm,
pluhur për pjekje, vanilje, miell, bollgur dhe niseshte për ushqim; sheqer ,llokum, llokum
me arra ,jogurt i ngrirë, çokollatë, prodhime nga çokollata, ëmbëlsira nga çokollata,
çamçakëz, akullore

(210) KS/M/ 2018/871
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS
(591) E bardhe ,e verdhe ,ari,e kafte, e kafte
e hapur ,kuqe ,e ari e mbyllur

(540)

(511) 30 Kafe, kakao, produkte pastash; biskota, nafore, desertë të bërë nga mielli, me
pemë, torte,;mjaltë, salca, përgatitje aromatike për ushqim, mëlmesa; tharm, pluhur për
pjekje, vanilje, miell, bollgur dhe niseshte për ushqim; sheqer ,llokum, llokum me arra ,
prodhime nga çokollata, çamçakëz, akullore
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(210) KS/M/ 2018/872
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS
(591) E bardhe ,e verdhe ,ari,e kafte, e kafte
e hapur ,kuqe ,e gjelbert,e gjelberte e
mbyllur ,e gjeblerte e hapur,e zezë

(540)

(511) 30 Kafe, kakao, produkte furre; produkte pastash; biskota, nafore, desertë të bërë nga
mielli, me pemë, torte, bukë, pica, sandviçë;mjaltë, miellra për ushqim, salca, përgatitje
aromatike për ushqim, pluhur për pjekje, vanilje, miell, bollgur dhe niseshte për ushqim;
sheqer ,llokum, llokum me arra , çokollatë, prodhime nga çokollata, ëmbëlsira nga
çokollata, çamçakëz, akullore

(210) KS/M/ 2018/873
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI”
Ukë Bytyqi pn Dardani,20000 Prizren, KS
(591) E bardhe ,e zeze, e kafte , e kafte e
hapur, e kafte e mbyllur, e e gjeberte ari ,e
verdhe

(540)

(511) 30 Kafe, kakao, kafe artificiale, zëvendësues kafeje, pije me bazë të kafes, biskota,
nafore, desertë të bërë nga mielli, sandviçë, salca, përgatitje aromatike për ushqim, , vanilje,
miell, bollgur dhe niseshte për ushqim; sheqer ,llokum, llokum me arra , çokollatë,
prodhime nga çokollata, ëmbëlsira nga çokollata, akullore

(210) KS/M/ 2018/874
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI”
Ukë Bytyqi pn Dardani,20000 Prizren, KS
(591) E kuqe ,e verdhe, e portokallet,e

(540)
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bardhe ,e gjelbert, rozë,e hirte, e kafte ,e
portokallte ,e kuqe

(511) 30 Kafe, kakao, kafe artificiale, zëvendësues kafeje, pije me bazë të kafes, tapiko,
sago, produkte furre; produkte pastash; biskota, desertë të bërë nga mielli, me pemë, torte,
miellra për ushqim, vanilje, miell, niseshte për ushqim; sheqer, ëmbëlsira, llokum, jogurt i
ngrirë, çokollatë, prodhime nga çokollata, ëmbëlsira nga çokollata, çamçakëz, akullore,
akull, akull i ngrënshëm

(210) KS/M/ 2018/875
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI”
Ukë Bytyqi pn Dardani,20000 Prizren, KS
(591) E kuqe ,e verdhe, e portokallet,e
bardhe ,e gjelbert, rozë

(540)

(511) 30 Kafe, kakao, kafe artificiale, desertë të bërë nga mielli, me pemë, torte,
mjaltë,miellra për ushqim, përgatitje aromatike për ushqim, mëlmesa; tharm, pluhur për
pjekje, vanilje, miell, niseshte për ushqim; sheqer, ëmbëlsira,ëmbëlsirë me përbërje
zhelatinë, llokum, çokollatë, prodhime nga çokollata, ëmbëlsira nga çokollata, çamçakëz,
akullore
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(210) KS/M/ 2018/876
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS
(591) E kuqe ,e verdhe, e portokallet,e
bardhe ,e gjelbert, rozë,e bardhe ,e hirte ,e
hirte e mbyllur,e kalter ,e kuqe e kuqe hapur
,e kuqe e mbyllte

(540)

(511) 30 Kafe, kakao, kafe artificiale, desertë të bërë nga mielli, me pemë, torte,
mjaltë,miellra për ushqim, përgatitje aromatike për ushqim, mëlmesa; tharm, pluhur për
pjekje, vanilje, miell, niseshte për ushqim; sheqer, ëmbëlsira,ëmbëlsirë me përbërje
zhelatinë, llokum, çokollatë, prodhime nga çokollata, ëmbëlsira nga çokollata, çamçakëz,
akullore

(210) KS/M/ 2018/877
(540)
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS
(591) E verdhe , e verdhe e mbyllur,e verdhe
e hapur ,e kuqe , e kuqe e hapur, e kuqe e
mbyllur, e gjeberte , e gjelberte e hapur , e
gjelberte e mbyllur,e bardhe ,e zezë,vjollce

(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,
akull,past bajamesh,tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz, produkte të kakaos ,
shërbime ushqimore ,biskota me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje
karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar
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(210) KS/M/ 2018/878
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS
(591) E vjollce,rozë,vishnje, e kafte e hapur,
e kafte e mbyllur,e kafte, e bardhe ,e verdhe
,e kuqe e mbyllur

(540)

(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhur
akull,past bajamesh,biskota ,biskota me fill, tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,
ëmbëlsirë me mbushje pemësh, shërbime ushqimore ,xhenxherfil, mjalt për konsum
njerëzor,akullore.,biskota me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë
sheqer i karamelizuar

(210) KS/M/ 2018/879
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS
(591) E kafte ,e kafte e hapur,e kafte e
mbyllur,e gjelbert,e hirte e hapur ,ari ,ari e
mbyllur, e verdhe ,e verdhe e mbyllur

(540)

(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhur
akull,past bajamesh, ,biskota ,biskota me fill, tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,
ëmbëlsirë me mbushje pemësh, shërbime ushqimore ,xhenxherfil, mjalt për konsum
njerëzor,akullore.,biskota me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë
sheqer i karamelizuar

(210) KS/M/ 2018/880
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS
(591) E kafte ,e kafte e hapur,e kafte e
mbyllur,e gjelbert,e hirte e hapur ,ari ,ari e
mbyllur, e verdhe ,e verdhe e mbyllur,e
kuqe,e kuqe e mbyllur, bardhe ,vjollce
,vishnje

(540)
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(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhur
akull,past bajamesh, biskota ,biskota me fill, tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,
ëmbëlsirë me mbushje pemësh, shërbime ushqimore ,xhenxherfil, mjalt për konsum
njerëzor,akullore.,biskota me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë
sheqer i karamelizuar

(210) KS/M/ 2018/881
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS
(591) E kafte,e kafte e mbyllur ,e kafte e
hapur ,vishnje , vishnje e mbyllur e verdhe,
ari, e bardh,e e zezë

(540)

(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhur
akull,past bajamesh, biskota ,biskota me fill, tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,
ëmbëlsirë me mbushje pemësh e mbuluar me çokollade, shërbime ushqimore ,xhenxherfil,
mjalt për konsum njerëzor,akullore.,biskota me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje
karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar

(210) KS/M/ 2018/882
(540)
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn Dardani,
20000 Prizren, KS
(591) E kafte e mbyllur ,e kafte , e bardhe ,e
kuqe ,e kuqe e hapur ,e kuqe e mbyllur ,e
gjelbert

(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,
akull,past bajamesh,biskota ,biskota me çokollade , tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,
embelsire me fill çokollade ,çamçakëz, produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,biskota
me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar
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(210) KS/M/ 2018/883
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI”
Ukë Bytyqi pn Dardani,20000 Prizren, KS
(591) E kafte e mbyllur ,e kafte ,e kafte e
hapur e,ari ,e verdhe ,ari e hapur ,ari e
mbyllur, ari,zezë, e gjelbert

(540)

(511) 30 kafe,çajë kakao , ,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr , akull,past
bajamesh, tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira, banane te mbuluara me fill çokollade
,çamçakëz, produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,biskota me gjalp, kek,ëmbëlsira me
përbërje karamele,karamele,sheqerkë, sheqer i karamelizuar

(210) KS/M/ 2018/884
(540)
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn Dardani,
20000 Prizren, KS
(591) E kafte e mbyllur ,e kafte ,e kafte e
hapur e,ari ,e verdhe ,ari e hapur ,ari e
mbyllur, ari,zezë, e kalter , e kalter e
mbyllur, e kalter e hapur e verdhe , e verdhe
e mbyllur, e verdhe e hapur, vjollce , vjollce
e mbyllur ,e bardhe ,e kuqe ,roz

(511) 30 kafe,çajë kakao ,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr , akull,past
bajamesh, biskota ,biskota me çokollade , tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira, embelsira
te mbuluara me fill çokollade ,çamçakëz, produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,biskota
me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar
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(210) KS/M/ 2018/885
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS
(591) E kuqe ,e kafte, e kafte e mbyllur, e
kafte e hapur ,e bardhë,e verdhë, ari

(540)

(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr
akull,past bajamesh,biskota , biskota me çokollade , tort pastë, ëmbëlsirë pluhur, ëmbëlsirë
e mbushur me fill pemësh,ëmbëlsira, produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,xhenxherfil,
mjalt për konsum njerëzor,akullore,biskota me gjalp, ,kek,ëmbëlsira me përbërje
karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar

(210) KS/M/ 2018/886
(540)
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn Dardani,
20000 Prizren, KS
(591) Vjollce ,e kafte ,e bardhë,ari ,e verdhe
,e kafte e hapur ,e zezë, e kate e mbyllur

(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,
akull,past bajamesh, ,biskota ,biskota me çokollade , tort pastë, ëmbëlsirë
pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz, produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,biskota me gjalp,
kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar

(210) KS/M/ 2018/887
(540)
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS
(591) E kuqe ,e kafte ,e bardhë,ari ,e gjelbert
,e kalter e hapur ,e hirt, e verdhe

(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, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë sheqer i
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karamelizuar

(210) KS/M/ 2018/888
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS
(591) E kuqe ,e kafte ,e bardhë,ari ,e
verdhe,e gjelbert ,e kalter , e gjeberte e
hapur,e gjeberte e mbyllte ,e hirt,e kaler e
mbyllur

(540)

(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,
akull,past bajamesh, ,biskota ,biskota te bluara ,biskota qe sherbehen me qymeshte, tort
pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz, produkte të kakaos , shërbime ushqimore
,biskota me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë sheqer i
karamelizuar

(210) KS/M/ 2018/889
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn Dardani,
20000 Prizren, KS
(591) E kalter ,e kalter e hapur,e bardhë,e
hirt,e zezë

(540)

(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr
akull,past bajamesh, ,biskota ,biskota me çokollate ,l tort pastë, ëmbëlsirë
pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz, produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,xhenxherfil, mjalt
për konsum njerëzor,akullore.,biskota me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje
karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar
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(210) KS/M/ 2018/890
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn
Dardani,20000 Prizren, KS
(591) E kafte e mbyllur ,e kafte ,e kafte e
hapur, e bardhë,ari ,e verdhe ,ari e hapur ,ari
e mbyllur, zezë, karamel,e bardhe

(540)

(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,
akull,past bajamesh, ,biskota ,biskota me çokollade , tort pastë, ëmbëlsirë
pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz, produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,biskota me gjalp,
kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar

(210) KS/M/ 2018/891
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn Dardani,
20000 Prizren, KS
(591) E kafte e mbyllur ,e kafte ,e kafte e
hapur e bardhë,ari ,e verdhe ,ari e hapur ,ari
e mbyllur, zezë, karamel,e bardhe

(540)

(511) 30 kafe,çajë kakao , ,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr , akull,past
bajamesh, tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz, produkte të kakaos , shërbime
ushqimore ,biskota me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë
sheqer i karamelizuar

(210) KS/M/ 2018/892
(220) 03/07/2018
(731) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn Dardani,
20000 Prizren, KS
(591) E bardhe ,e kalter e hapur , vjollce, e
verdhe e mbyllur,kuqe , e kuqe hapur ,e

(540)
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kuqe e mbyllur,e gjeberte ,roze,e
zezë,portokall
(740)

(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,
akull,past bajamesh, ,biskota ,biskota me çokollade , tort pastë, ëmbëlsirë
pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz, produkte të kakaos , shërbime ushqimore ,biskota me gjalp,
kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë ,çamçakëza,sheqer i karamelizuar

(210) KS/M/ 2018/893
(220) 03/07/2018
(731) Amazon Europe Core S.à.r.l.
5, Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, DE
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) ALEXA

(511) 9 Pajisje të kontrollit të automatizimit në shtëpi; pajisje komunikimi pa tel për zë, të
dhëna ose transmetim të imazhit; transmetues dhe marrës të zërit dhe të të dhënave; pajisje
autonome informacioni të komanduara me zë; pajisje autonome ndihmëse personale me zë,
duke integruar shërbimet e ofruara nëpërmjet aplikacioneve; altoparlantë të komanduara me
zë; aparate dhe instrumente shkencore, detare, survejimi, optike, peshimi, matje,
sinjalizimi, kontrolli (mbikëqyrje), shpëtimi jete dhe mësimi; aparate për regjistrimin,
transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; makina llogaritëse; pajisje për
përpunimin e të dhënave; kompjutera; aparate dhe instrumente për përcjelljen, ndërprerjen,
transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; transportues të
dhënash magnetike; disqe regjistrimi; kompakt disqe, DVD dhe media të tjera dixhitale
regjistrimi; mekanizma për aparatet që funksionojnë me monedha; softuere kompjuterike;
pajisje elektronike portative për marrjen, transmetimin dhe leximin e tekstit, imazheve dhe
zërit përmes aksesit në internet pa tel; telekomanda për pajisje regjistrimi; telekomanda;
komandues pa tel për të monitoruar dhe kontrolluar në distancë funksionimin dhe statusin e
pajisjeve ose sistemeve të tjera elektrike, elektronike dhe mekanike; ekrane kompjuterike
me kontakt; lexues dixhital audio; regjistrues audio; lexues dixhital video; aparate portative
për regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e muzikës, imazheve dhe videove; aparatura
dhe instrumente elektronike mësimore dhe trajnimi; kamera; kamera dixhitale; softuer për
ridrejtimin e mesazheve; harduer dhe softuer kompjuterik për përpunimin, riprodhimin,
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sinkronizimin, regjistrimin, organizimin, shkarkimin, ngarkimin, difuzimin, transmetimin,
marrjen, shfaqjen dhe shikimin e shfaqjeve televizive, filmave, teksteve, imazheve, medias
dixhitale, multimedias, audiove, softer kompjuterik për qasjen, monitorimin, ndjekjen,
kërkimin, ruajtjen dhe shkëmbimin e informacionit mbi tema me interes të përgjithshëm;
programe kompjuterike dhe periferike për programimin e personalizuar televiziv (TV)
interaktiv; programe kompjuterik dhe periferike për përdorim në shfaqjen dhe manipulimin
e medias vizuale, imazheve grafike, tekstit, fotografive, ilustrimeve, animacioneve
dixhitale, videoklipeve, pamjeve filmike dhe të dhënave audio dhe për rrjetëzimin social;
programe kompjuterike për qasjen, shfletimin dhe kërkimin e bazave të të dhënave në
internet; pajisje kompjuterike dhe softuer për sigurimin e komunikimit telefonik të
integruar me rrjetet kompjuterike të informimit global; softuer kompjuterik i përdorur për
kontrollin autonom të informacionit të komanduar me zë dhe pajisjet ndihmëse personale;
softuer kompjuterik për përdorim në lidhje me shërbimin e abonimit të përmbajtjes
dixhitale, duke ofruar platforma kërkimi për t'i lejuar përdoruesit të kërkojnë dhe pranojnë
përmbajtje dixhitale të medias; softuer kompjuterik për krijimin, autorsinë, shpërndarjen,
shkarkimin, transmetimin, marrjen, shfaqjen, formatimin, redaktimin, nxjerrjen, kodimin,
dekodimin, konvertimin, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin e tekstit, punëve vizuale,
veprave audio, veprave audiovizuale, fotografive, dokumenteve dhe veprave elektronike
dhe përmbajtjeve multimediale; softuer kompjuterik që mundëson përmbajtjen, tekstin,
punimet vizuale, veprat audio, veprat audiovizuale, veprat letrare, të dhënat, skedarët,
dokumentet dhe veprat elektronike që të shkarkohen dhe të arrihen në një kompjuter ose
pajisje të tjera elektronike portative; softuer kompjuterik për transmetimin, ndarjen,
marrjen, shkarkimin, transmetimin, shfaqjen dhe transferimin e përmbajtjes, tekstit, punëve
vizuale, veprave audio, veprave audiovizuale, punimeve letrare, të dhënave, skedarëve,
dokumenteve dhe punimeve elektronike nëpërmjet pajisjeve dhe kompjuterëve portativ
elektronik dhe rrjeteve të komunikimit kompjuterik dhe kompjuterik global; altoparlant
vetiak stereo; mikrofone; softuer për njohjen e karaktereve; softuer për njohjen e zërit;
softuer për postë elektronike dhe mesazhe; softuer kompjuterik për formatimin dhe
konvertimin e përmbajtjeve, tekstit, punëve vizuale, veprave audio, veprave audiovizuale,
veprave letrare, të dhënave, skedarëve, dokumenteve dhe punimeve elektronike në një
format të pajtueshëm me pajisjet dhe kompjuterët portativë elektronikë; softuer kompjuterik
për menaxhimin e informacionit personal, si dhe për qasjen, shfletimin dhe kërkimin e
përmbajtjeve audio dhe multimediale, lojrave dhe aplikacioneve softuer; softuer për
komandimin dhe njohjen e zërit, softuer për konvertimin e fjalimit në tekst dhe aplikacione
softuer me zë; softuer të shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni mobil për kompjuter
ose pajisje të tjera elektronike portative; softuer kompjuterik në fushën e transmetimit të
tekstit, imazhit dhe zërit dhe të ekranit; asnjëra nga të lartëcekurat për forotgrafim
profesional apo kamera kinematografike përfshirë fotografitë profesionale dhe pjesët
specifike kinematografike për to dhe softuer fotografik profesional dhe kinematografik
35 Reklama; shërbime marketingu reklamash, pra, promovimi i mallrave dhe shërbimeve
të të tjerëve; shërbime të trajtimit të porosive, domethënë, shërbime që lidhen me futjen dhe
përpunimin e porosive; sigurim informacioni për produkte me qëllim të ndihmës për
përzgjedhjen e mallrave të konsumit të përgjithshëm për të plotësuar nevojat e
konsumatorit; sigurimi i shërbimeve të optimizimit të motorëve të kërkimit; krahasimi i
shërbimeve tregtare, përkatësisht, promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve;
menaxhimin e kompjuterizuar të bazave të të dhënave dhe skedarëve; krijimi e indekseve të
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informacionit, vendeve dhe burimeve të tjera në dispozicion në rrjetet kompjuterike globale
dhe rrjetet e tjera elektronike dhe të komunikimit për të tjerët; sigurimi i informacionit të
produkteve të konsumit me qëllim të zgjedhjes së mallrave të konsumit të përgjithshëm për
të plotësuar specifikimet dhe nevojat e konsumatorit; informacion tregtar dhe këshilla për
konsumatorët, domethënë, ofrimi i mundësive për përdoruesit e internetit për të postuar
vlerësime, rishikime dhe rekomandime për një gamë të gjerë të produkteve të konsumit;
shërbime në dyqan me pakicë on-line që paraqesin një shumëllojshmëri të gjërë të mallrave
të konsumit të të tjerëve; shërbime të dyqaneve të shitjes me pakicë on-line që ofrojnë një
shumëllojshmëri të gjërë të mallrave të konsumit të të tjerët; shërbime të shitjes me pakicë
dhe shërbime të shitjes on-line me pakicë në lidhje me libra, pajisje elektronike, ushqim,
verë dhe pije, produkte kuzhine, produkte pastrimi, enë kuzhine, artikuj shtëpie, veshje,
produkte të kujdesit personal, produkte për kafshë, mallra sportive, pajisje kampingu, lodra,
zbukurime, këpucë dhe kapele; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre;
sigurim numeratorësh telefonikë, adresat e biznesit, adresat e postës elektronike, adresat të
uebeve të rrjetit, adresat dhe numrat e telefonit të njerëzve, vendeve dhe organizatave
41 Sigurim informacioni në lidhje me argëtimin; botimi i periodikëve; sigurimi i botimeve
elektronike (jo të shkarkueshme); botimi i librave elektronike, revistave; publikim materiali
në mbajtëse të dhënash magnetike ose optike; publikimi i muzikës on-line; sigurim
informacioni në fushën e argëtimit në internet; Sigurimi i muzikës dhe podkasteve të pararegjistruar jo të shkarkueshme; sigurim informacioni edukimi dhe argëtimi, lajme dhe
komente ngjarjesh aktualiteti, argëtimi, ngjarje sportive, lajme, sporte, biznesi dhe financa,
politika dhe qeveria, shëndeti dhe fitnesi fizik, moti, shkenca dhe teknologjia, udhëtime,
arti dhe literatura, mënyra e jetesës dhe rritja personale, automjete tokësore dhe mjete
transporti, edukimi dhe zhvillimi i fëmijëve, pasuritë e patundshme, moda dhe dizajni,
receta, përbërësit dhe gatimi, dekorimi i shtëpisë, muzika dhe kinemaja, historia, mjekësia,
ligji dhe ofrim informacioni edukimi dhe argëtimi rreth të drejtave të klientit; sigurimi i një
uebfaqeje që përmban informacion, audio, publikime të gjitha që lidhen me argëtimin;
sigurimin e lajmeve dhe informacionit në fushën e argëtimit në lidhje me informacionin,
konkurset, tekstin, audiot, botimet që kanë të bëjnë me argëtimin; konsulencë në fushën e
argëtimit dhe industrisë argëtuese; sigurim informacioni mbi argëtimin, filmat dhe shfaqjet
televizive nëpërmjet rrjeteve sociale; distribucion të argëtimeve radiofonike dhe të
reklamave interaktive; shërbime argëtuese informative, pra, sigurim mundësish për
shkëmbimin e informacionit dhe bisedave në lidhje me një larmi temash përmes ngjarjeve
direkte dhe informacionit të postuar; sigurimi i informacionit, rishikimeve dhe
rekomandimeve të personalizuara në fushën e argëtimit nëpërmjet rrjeteve të komunikimit
global; Sigurimin e informacionit dhe komenteve në fushën e argëtimit ose edukimit
nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global, domethënë, informacione në fushën e muzikës,
librave, filmave, filmave artistikë, lojërave, lodrave, mallrave sportive, produkteve
elektronike, prezantimeve multimediale dhe mallrave të tjera shtëpiake dhe të konsumit;
shërbime argëtimi, domethënë, sigurimi i programeve audiovizive on-line të parapërgatitura
në fushën e muzikës, librave, filmave, filmave artistikë, lojërave, lodrave, mallrave
sportive, produkteve elektronike, prezantimeve multimediale dhe mallrave të tjera
shtëpiake dhe të konsumit; shërbime argëtimi, domethënë, ofrimin on-line të kritikave,
vlerësimeve dhe rekomandimeve të muzikës, librave, filmave, filmave artistikë, lojërave,
lodrave, mallrave sportive, produkteve elektronike, prezantimeve multimediale dhe
mallrave të tjera shtëpiake dhe të konsumit; shërbime argëtimi, domethënë, sigurimin e
132

Buletini Zyrtar Nr. 74 i Agjencisë për Pronësi Industriale

pjesëve të veprave audio të para-regjistruar nëpërmjet internetit; botimi i librave, revistave,
periodikëve, veprave letrare, veprave audio dhe veprave audiovizuale;sigurimin e punimeve
të paregjistruara jo të shkarkueshme audio, vizuale dhe audiovizuale nëpërmjet rrjeteve pa
tel; sigurimi i lojërave kompjuterike në internet dhe tregimeve interaktive në internet;
sigurim informacioni, lajmesh, artikujsh dhe komentesh në fushën e arsimit dhe
institucioneve arsimore; shërbime arsimore lidhur me mësimin në klasë dhe mësimin në
distancë on-line mbi temat e ngjarjeve aktuale, arsimit, historisë, gjuhës, arteve liberale,
matematikës, biznesit, shkencës, hobit, teknologjisë, kulturës, sportit, artit, psikologjisë dhe
filozofisë; shërbime interaktive arsimore në natyrën e instruksioneve kompjuterike dhe me
ndihmën e kompjuterit të mbështetur në tema të ngjarjeve aktuale, arsimit, historisë, gjuhës,
arteve liberale, letërsisë, matematikës, biznesit, shkencës, hobit, teknologjisë, kulturës, dhe
filozofisë; shërbime edukative dhe argëtuese në natyrën e podkasteve, transmetimeve ueb
dhe programeve të vazhdueshme që përmbajnë lajme dhe komente në fushën e muzikës,
veprave audio, librave, teatrit, veprave letrare, ngjarjeve sportive, aktiviteteve rekreative,
aktiviteteve të kohës së lirë, turneve, artit, vallzimit, komedive muzikore, mësimeve
sportive, klubeve, radios, komedisë, konkurseve, veprave vizuale, lojrave, lodrave,
festivaleve, muzeumeve, parqeve, ngjarjeve kulturore, koncerteve, publikimeve,
animacioneve, ngjarjeve të ditës, modës, dhe prezantimeve multimediale të aksesueshme
nëpërmjet internetit ose kompjuterëve të tjerë në rrjetet e komunikimit; prodhimin e
programit të radios; radio argëtuese; shërbime regjistrimi në studio; sigurim informacioni
on-line lidhur me lojërat kompjuterike dhe përmirësimin kompjuterik për lojërat; sigurimi i
një baze të dhënash argëtimi e kërkueshme në internet me muzikë on-line jo të
shkarkueshme dhe tekste të tjera dixhitale, skedarë audio me libra, revista, lajme dhe
informacione; sigurim informacioni, konsulence dhe shërbime këshillimi në lidhje me të
lartpërmendurat
42 Sigurimi i motorëve të kërkimit; shërbime kompjuterike, domethënë, hostim në distancë
i sistemeve operative dhe aplikacioneve kompjuterike; hostimi i sistemeve operative dhe
aplikacioneve kompjuterike përmes internetit; programim kompjuterik; shërbime
konsulence në lidhje me menaxhimin, paraqitjen dhe kontrollin e aplikacioneve
multimediale; harduer, softuer dhe konceptimi i sistemit kompjuterik; shërbime redaktimi,
përditësimi, mirëmbajtjeje dhe mbështetjeje për softuerët dhe sistemet kompjuterike;
shërbime kompjuterike që lidhen me menaxhimin e aplikacioneve multimediale,
prezantimin dhe kontrollin, hulumtimin, menaxhimin e bazës së të dhënave, menaxhimin e
objekteve dhe burimet e jashtme; shërbime kompjuterike, përkatësisht, hostimin e një baze
të dhënash në internet që paraqet një gamë të gjërë informacioni të interesit të përgjithshëm
nëpërmjet internetit; shërbime kompjuterike, përkatësisht, sigurimi i motorëve të kërkimit
për marrjen e informacionit të interesit të përgjithshëm; hostimin e një baze të dhënash
interaktive për transmetimin e mesazheve midis përdoruesve dhe abonentëve të
kompjuterit; hostimi i një bazë të dhënash interaktive për transmetimin e mesazheve midis
përdoruesve dhe abonentëve të kompjuterëve në lidhje me librat, filmat, filmat artistikë,
programet televizive, lojërat, lodrat, mallrat sportive, produktet elektronike, prezantimet
multimediale dhe mallrat e tjera shtëpiake dhe të konsumit, shqyrtimet e produkteve dhe
informacionin për blerjen në internet; sigurimi i softuerit të navigimit të internetit jo të
shkarkueshëm on-line; sigurimi i pajisjes të softuerit të komunikimeve të lëvizshme jo të
shkarkueshëm për rritjen e aksesit mobil në internet nëpërmjet kompjuterave, kompjuterave
portativ dhe pajisjeve të komunikimit mobil; mbështetje teknike, domethënë, zgjidhja e
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problemeve të harduerëve dhe programeve kompjuterike dhe problemeve të harduerit dhe
softuerit të pajisjeve të komunikimeve mobile dhe kompjuterike; konsultimi dhe
konceptimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterik; koncetimi i softuerit kompjuterik për
të tjerët; konsultimi dhe konceptimi i pajisjeve dhe programeve kompjuterike të lëvizshme
kompjuterike dhe të komunikimeve mobile; hostim i përmbajtjes për të tretë, foto, tekst, të
dhëna, imazhe, faqe interneti dhe vepra të tjera elektronike; sigurimin e platformave të
kërkimit për të lejuar përdoruesit të kërkojnë dhe të marrin foto, tekst, të dhëna, imazhe,
vepra elektronike, vepra vizuale, vepra audio, vepra audiovizuale, vepra letrare dhe
dokumente; shërbime interaktive hostimi të cilat lejojnë përdoruesit të publikojnë dhe
ndajnë foto, tekst, të dhëna, imazhe të tyre në internet; mirëmbajtjen dhe përditësimin e
softuerëve në lidhje me sigurinë e kompjuterit, internetit dhe fjalëkalimit dhe parandalimin
e rreziqeve kompjuterike, instalimi dhe mirëmbajtja e programeve kompjuterike; sigurimi e
një uebfaqeje që përmban informacione teknike në lidhje me softuerin dhe harduerin
kompjuterik; konsultime kompjuterike; transferimi i të dhënave nga një format kompjuterik
te tjetri; hostimi i përmbajtjes dixhitale në rrjetet kompjuterike globale, rrjetet pa tel dhe
rrjetet e komunikimeve elektronike; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerëve
kompjuterikë dhe pajisjeve në internet jo të shkarkueshme për t'u mundësuar përdoruesve
akses dhe shkarkim të softuerit kompjuterik; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të
softuerit kompjuterik jo të shkarkueshëm që gjeneron rekomandime të personalizuara të
aplikacioneve softuerike bazuar në preferencat e përdoruesit; monitorimi i të dhënave
kompjuterike dhe sistemeve kompjuterike dhe rrjeteve për qëllime sigurie; hostimin,
shkallëzimin dhe mirëmbajtjen e bazave të të dhënave në internet për të tjerë; softuer
informatike cloud për përdorim në menaxhimin e bazës së të dhënave; hostim cloud i
bazave të të dhënave elektronike; furnizues shërbimesh aplikacioni (ASP) që përmban
softuer për përdorim në menaxhimin e bazës së të dhënave; platforma si një shërbim
(PAAS) me platforma softueri kompjuterik për përdorim në menaxhimin e bazës së të
dhënave; softuer si shërbim (SAAS) që përmban softuer për përdorim në menaxhimin e
bazës së të dhënave; Softuer si Shërbim (SaaS) për akses, monitorim, ndjekje, kërkim,
ruajtje dhe shkëmbim informacioni mbi tema me interes të përgjithshëm; Softuer si
Shërbim (SaaS) për menaxhimin e informacionit personal dhe për akses, shfletim dhe
kërkim të bazave të të dhënave në internet, përmbajtjeve audio dhe multimediale, lojërave,
aplikacioneve softuer, tregjeve të aplikacioneve softuer, listave të programeve dhe
udhëzuesve dhe videove me porosi; Softuer si Shërbim (SaaS) që përmban softuer për
komandimin dhe njohjen me zë, softuer të konvertimit të fjalëve në tekst, aplikacioneve
softuer me zë, menaxhimin e informacionit personal dhe për akses, shfletim dhe kërkim të
bazave të të dhënave në internet, audiove, videove dhe multimediave, lojërave,
aplikacioneve softuer, tregjeve të aplikacioneve softuer, listave të programeve dhe
udhëzimeve, dhe videove me porosi; Softuer si Shërbim (SaaS) që mundëson skedarët
audio dhe multimedial të shkarkohen dhe të arrihen në një kompjuter ose pajisje të tjera të
lëvizshme elektronike të publikut; Softuer si Shërbim (SaaS) për pajisjet mobile që lejon
përdoruesin të kërkojë përmbajtjen e pajisjes për informacione, kontakte dhe aplikacione;
Softuer si Shërbim (SaaS) për krijimin e indekseve të informacionit, indekseve të faqeve të
internetit dhe indekseve të burimeve të tjera të informacionit; Softuer si Shërbim (SaaS) për
komandimin dhe njohjen me zë; Softuer si Shërbim (SaaS) për komandimin e
altoparlantëve smart audio; Softuer si Shërbim (SaaS) që përmban softuer për përdorim në
lidhje me shërbimet e abonimit të përmbajtjeve dixhitale; Softuer si Shërbim (SaaS) që
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përmban softuer për krijimin, autorësimin, shpërndarjen, shkarkimin, transmetimin,
marrjen, luajtjen, redaktimin, nxjerrjen, kodimin, dekodimin, shfaqjen, ruajtjen dhe
organizimin e përmbajtjeve audio dhe multimediale; sigurimin e platformave të kërkimit
për të lejuar përdoruesit të kërkojnë dhe të marrin përmbajtje mediatike dixhitale; sigurimi i
përdorimit të përkohshëm të softuerëve dhe aplikacioneve jo të shkarkueshme on-line për
akses në skedarë audio dhe video, lojëra, rrjete sociale, skedarë teksti dhe skedarë
multimedia; shërbime kompjuterike, pra, sigurimi i serverëve të bazës së të dhënave me
kapacitet të ndryshueshëm për të tjerë; sigurimi i një uebfaqeje me softuer jo të
shkarkueshëm për menaxhimin e bazës së të dhënave; sigurimin e sistemeve operative dhe
aplikacioneve kompjuterike nëpërmjet internetit; dhënie me qira të pajisjeve kompjuterike
dhe të magazinimit të të dhënave me kapacitet të ndryshueshëm; sigurim, zhvillim dhe
konceptim softueri, të pa shkarkueshëm, të arritshëm në një rrjet kompjuterik global, për
menaxhimin e aplikacioneve kompjuterike; konceptim, menaxhim dhe monitorim të
forumeve në internet për diskutim; krijimin e uebfaqeve të ruajtura në mënyrë elektronike
në internet për shërbimet on-line dhe internetin; magazinimin e të dhënave, përpunimin dhe
mirëmbajtjen e faqeve të internetit për palët e treta; menaxhimin e faqeve të internetit për të
tjerë; dhënia me qira e servera ueb; mirëmbajtjen e uebfaqes, krijimi dhe shërbime hostimi;
furnizues shërbimit aplikacioni, përkatësisht sigurimi, mbajtja, menaxhimi, zhvillimi dhe
mirëmbajtja e aplikacioneve, softuerëve, faqeve të internetit dhe bazave të të dhënave në
fushat e tregtisë elektronike, pagesat në internet, mbajtja e rradhës, konceptim i uebfaqes,
ruajtja e të dhënave, shkallëzimi i kapaciteteve kompjuterike të përbashkëta, shërbime
mesazhesh dhe llogaritjesh të renditjes në faqen e internetit bazuar në trafikun e
përdoruesve; hostim i një faqe interneti që u jep përdoruesve aftësinë për të rishikuar
imazhe të ndryshme të shtypura, fotografike, grafike dhe audio dhe të përdorin një shabllon
të personalizuar për të siguruar të dhëna, pëlqime, mospëlqime, redaktime, ndryshime,
modifikime, opinione, sugjerime dhe komente dhe të angazhohet në rrjetet sociale, të
biznesit dhe të komunitetit; shërbime kompjuterike, përkatësisht, krijimi i një komuniteti
on-line për përdorues të regjistruar për të marrë pjesë në diskutime, për të marrë komente
nga kolegët e tyre, për të formuar komunitete virtuale dhe për t'u angazhuar në rrjetet
sociale; projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike dhe programeve kompjuterike;
projektimin dhe zhvillimin e softuerit kompjuterik për lojëra; sigurimi i përdorimit të
përkohshëm të mjeteve të zhvillimit të softuerit jo të shkarkueshëm on-line për projektimin
dhe zhvillimin e lojërave elektronike; shërbime të mbështetjes teknike, domethënë,
zgjidhjen e problemeve të problemeve softuerëve kompjuterike të lojërave; sigurimi i
aplikacioneve softuer jo të shkarkueshme; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit
informatik cloud jo i shkarkueshëm në internet për përdorim në ruajtjen elektronike të të
dhënave; zhvillimi i softuerit kompjuterik në fushën e aplikacioneve mobile; furnizimi i
shërbimit të aplikacionit, përkatësisht, hostimi, menaxhimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e
aplikacioneve, programeve dhe faqeve të internetit, në fushën e produktivitetit personal,
komunikimit pa tel dhe teknologjisë mobile; shërbime shkencore dhe teknologjike dhe
hulumtime dhe projekte që lidhen me to; analizë industriale dhe shërbime kërkimore;
sigurimin e informacionit, konsulencës dhe shërbimeve këshillimore në lidhje me të
lartpërmendurat; asnjëra nga të lartëcekurat për forotgrafim profesional apo kamera
kinematografike përfshirë fotografitë profesionale dhe pjesët specifike kinematografike për
to dhe softuer fotografik profesional dhe kinematografik
45 Prezantim i bazuar në internet, rrjete sociale dhe shërbimet për takime; sigurimin e
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kontakteve dhe lehtësimin e prezantimeve me qëllim krijimin dhe zhvillimin e
marrëdhënieve personale produktive për njerëzit që kanë dëshirë të përbashkët për të takuar
njerëz të tjerë me interesa të ngjashme; prezantimi, marrëdhënie personale dhe shërbime të
rrjeteve sociale të ofruara nëpërmjet internetit ose rrjetit tjetër kompjuterik ose të
komunikimit; shërbime të rrjeteve sociale on-line, përkatësisht, lehtësimin e prezantimeve
sociale ose ndërveprimeve midis individëve; shërbime të rrjeteve sociale në internet;
shërbime të rrjeteve sociale në internet në fushën e argëtimit; shërbime të rrjeteve sociale në
fushën e argëtimit të ofruar nëpërmjet një rrjeti interneti dhe komunikimi; shërbime
personale me portier te dera; shërbime ligjore; shërbime sigurie për mbrojtjen e pronës dhe
individëve; sigurimin e bazave të të dhënave kompjuterike në internet dhe bazave të të
dhënave të kërkueshme në internet në fushën e rrjeteve sociale; sigurimi i një uebfaqe rrjeti
social për qëllime argëtimi; Sigurimi i shërbimeve të rrjeteve sociale për komente,
krahasim, bashkëpunim, këshillim, konsulencë, diskutim, hulumtim, ndarjen e
informacionit, indeksimin, vendndodhjen e informacionit dhe argëtimin; shërbime
personale për blerje; sigurimi i një baze të dhënash të kërkueshme që përmban audio, video
dhe përmbajtje audiovizive të disponueshme përmes internetit, rrjeteve të
telekomunikacionit dhe rrjeteve të telekomunikacionit pa tel në fushën e rrjeteve sociale në
internet

(210) KS/M/ 2018/894
(220) 03/07/2018
(300) 50243/2018 08/01/2018 CH
(731) MIROMED GROUP SA
Corso San Gottardo 54 A
CH-6830 Chiasso, CH
(591) ngjyre ari
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 3 Produkte të bazuara në kolagjen për përdorim kozmetik; kremë kundër plakjes;
xhel anti-plakje; krem për rrudha; kozmetikë për trajtimin e rrudhave; krem për të lemuar
lëkurën; serume bukuri; serume për përdorim kozmetik
5 Përgatitje farmaceutike për trajtime dermatologjike; përgatitjet farmaceutike për
rigjenerimin e indeve; preparate farmaceutike për kujdesin e lëkurës; preparatet
farmaceutike dhe produktet për të parandaluar shenjat e plageve; preparatet farmaceutike
dhe produktet për njollat për shkak të shtatzënisë; preparatet kimike për përdorim mjekësor;
shiringa të para-mbushura për përdorim mjekësor që përmbajnë produkte farmaceutike;
serume; shtesa ushqimore
44 Shërbimet që kanë të bëjnë me higjienën personale dhe kujdesin për bukurinë; shërbime
të bukurisë për njerëzit; konsulencë për bukuri; sigurimi i informacionit në lidhje me
bukurinë; konsulencë në lidhje me trajtimet e bukurisë; shërbimet e trajtimit të bukurisë se
fytyrës; trajtime bukurie; trajtimet kozmetike të fytyrës; trajtime kozmetike për trupin
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(210) KS/M/ 2018/895
(540)
(220) 04/07/2018
(731) Drustrvo za marketinski, promotivni I
produkciski uslugi EEMM GROUP DOOEL
Skopje ul. Naum Naumovski Borce br. 50/311, Skopje, MK
(591) E bardhë, e zezë dhe e gjelbër
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman
Vokshi nr.20/8, Prishtinë
(511) 41 Agjenci për rezervimin e ngjarjeve argëtuese; agjenci për rezervimin e ngjarjeve
muzikore; planifikimi i ngjarjeve të veçanta për qëllime të argëtimit social

(210) KS/M/ 2018/896
(220) 04/07/2018
(731) JM Holding GmbH & Co. KGaA
Horchheimer Str. 50, 67547 Worms, DE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) RENOLIT

(511) 12 Xhama të përparmë; xhama për automjete; xhama për tavanë të automjeteve;
tavanë automjetesh prej plastike fleksibile, mbulesa plastike për mbrapa dhe anësore për
automjete; pjesë për automjete në formë tabakësh të bërë prej materiali plastik, tabakësh të
presuar të formuar termikisht të bërë prej materiali plastik, tabakë të presuar prej kokrrizash
dhe/ose të shtypura, tabakësh të presuar të formuar termikisht të bërë prej materialeve të
përbërë, fibrash natyralë dhe/ose materialesh mbushës mineralë, panelë përfshirë strukturë
dhe fletë dhe/ose tabakë të hojëzuar; pjesë për automjete prej materiali plastik ose të
përbërë duke përshirë materiale të tilla që përmbajnë plastikë dhe dru dhe/ose mbushës të
tjerë, në veçanti panele dhe mbështetëse për kroskotë, sirtarë, konsola, dhomëz të alokuar
në kroskot pranë këmbëve të pasagjerit për të mbajtur gjëra të ndryshme, rafte, poste, pjesë
trupi, si ndenjëse, pjesë të pasme të ndenjëseve, panelë dere, zbukurim bagazhi, shtroje
bagazhi dhe pjesë të tjera automjeti të përfshirë në klasën 12; xhama për mbrojtje nga
stërkalkat dhe rrethime për varka; tabakë dhe copa prej plastike si pëlhurë e gomuar dhe
mbulesa mbrojtëse për industrinë e anijeve
17 Produkte gjysmë të përfunduar prej materialesh plastikë (për prodhim të mëtejshëm) në
formë fletësh, tabakësh, shufrash, blloqesh, topthash, pllakash; zëvendësuesa plastike
pjesërisht të përpunuar; rezina sintetike [produkte gjysmë të përfunduar]; rezina artificiale
[produkte gjysmë të përfunduar]; fletë dhe tabakë plastike për përdorim industrial dhe
komercial; fletë dhe tabakë prej materiali plastik përjashtuar për amballazhim; fletë dhe
tabakë prej materiali plastik për përdorim në prodhim; fletë dhe tabakë të kalandruar për
prodhim të mëtejshëm; fletë dhe tabakë plastike për tërheqje të thellë; fletë dhe tabakë
plastike me sipërfaqe antimikrobiale; fletë, tabakë, dhe panelë plastikë jo për amballazhim,
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të gjithë mallrat e sipërpërmendur gjithashtu nga plastika me mbushësa si fibra druri, fibra
xhami, dhe kokrriza xhami, fibra mineralë ose kokrriza mineralë si dhe në formë të
laminatëve shumështresorë me fletë dhe tabakë plastikë, letre, gome, lëkure, druri, metali,
pëlhura të endure, pëlhura të thurura, jo të endure prej letre, materiali tekstili ose plastike;
fletë, tabakë, panelë të formuar termikisht dhe artikuj të tjerë prej plastike ose materialesh
të përbërë bazuar në plastikë me mbushësa si fibra druri, fibra xhami ose kokrriza xhami,
dhe fibra mineral ose kokrriza mineralesh, për aq a përfshihen në kete klasë; fletë, tabakë
dhe panelë plastikë për prodhim mobiljesh, pjesë për mobilje, dhe orendi; fletë dhe tabakë
plastikë për dizenjim sipërfaqeje mobiljesh, duke përfshirë pjesë të përparme mobiljesh,
dyer mobiljesh, rafte, cepa për mobilje, karkasa, panelë anësorë dhe të pasëm; fletë dhe
tabakë prej plastike për veshjen ose mbulimin e mobiljeve, pjesëve të mobiljeve, dhe
orendive; fletë dhe tabakë prej plastike për veshjen e profileve për mobilje, duke përfshirë
parmakë dhe ornamente te lehtë; fletë dhe tabakë prej plastike për mbulimin e skeleteve të
sirtarëve dhe për veshje raftesh; fletë dhe tabakë prej plastike për veshjen ose mbulimin e
materialeve të ndërtimit ose të elementëve të ndërtimit, të tillë si dyer, karkasa dyersh,
dritare, karkasa dritaresh, gardhe, fasada, profile, ornamente, pllakëza, trarë, borde, panelë,
mbulesa tavanësh, tubo, bina, xhamave të dritareve, porta, ilustrime, pjesë, prej druri,
metali, plastike dhe materialeve të tjerë; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e veshjeve
të dyerve, mureve dhe tavanëve; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e shasive të
pajisjeve elektronike; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e pjesëve zbukuruese të
brendshme të automobilëve, dhomave të rimorkueshme, anijeve, varkave, ashensorëve,
zyrave, hoteleve, dyqaneve, dhe dhomave në godina private dhe publike; tabakë dhe
pllakëza të bërë prej materialeve plastikë, fletë, tabakë dhe pllakëza të presuara të formuara
termikisht, të bërë prej materiali plastik, fletë, tabakë dhe pllakëza, të presuara prej
kokrrizash dhe/ose të shtypura, fletë, tabakë dhe pllakëza të presuara të formuara
termikisht, , pllakëza përfshirë struktura dhe fletë dhe/ose tabakë të hojëzuar te gjitha të
bëra prej materiali plastik dhe fibrash natyrale dhe/ose materialesh mbushës mineralë, dhe
të gjitha për prodhimin e pjesëve të automjeteve; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e
xhamave, xhamave për tavanë të makinave, dhe xhamave për mbrotje nga stërkalkat dhe
rrethime për varka; fletë, pëlhura, dhe tabakë plastikë për prodhimin e velave, pëlhurave të
gomuara dhe mbulesave mbrojtëse për industrinë e anijeve; fletë dhe tabakë plastikë për
prodhimin e pajisjeve të zyrës, ndihmave organizative për zyra, kapakëve të librit dhe
artikujve për shkrim; fletë dhe tabakë plastikë për prodhimin e artikujve promocionalë; fletë
dhe tabakë plastikë për prodhimin e artikujve të pajisjeve të kampingut, produkteve të
orientuara nga zbavitja dhe mallrave shtëpiakë; fletë dhe tabakë plastikë për përdorim në
prodhimin e modulëve diellor; fletë [mallra gjysmë të përfunduar] për ndërtimin e
tavanëve të varur; fletë, tabakë dhe pllakëza transparente nga plastika për përdorim
industrial dhe prodhim të metejshëm; mbulesa mbrojtëse të formuara termikisht për
mbulimin e transportuesave; fletë dhe tabakë dhe fletë dhe tabakë vetë-ngjitës nga plastika
për prodhimin e elementëve të fasadave për veshjen dhe rinovimin e elementëve të
fasadave; gypa fleksibël (jo prej metali); tubo fleksibël prej materiali plastik; fletë dhe
tabakë plastikë (materiale të klasës mjeksore) për përdorim kirurgjikal, mjeksor,
farmaceutik, biofarmaceutik, dentar dhe veterinar; fletë plastike për prodhimin e enëve dhe
qeseve mjeksore gjithashtu të mbyllëshme dhe të sterilizueshme, kryesisht qese gjaku, qese
për tretësira infuzioni, enë për medikamente, enë dhe qese me shumë dhomëza me ndarje të
thyeshme; fletë plastike për prodhimin e mbulesave mjeksore; fletë plastike për prodhimin
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e qeseve për trup; fletë plastike për prodhimin e veshjeve mbrojtëse; izolime; izolime në
formë të produkteve të mbrojtura nga uji për tavanë, dysheme dhe mure; pasta dhe veshje
për izolim pllakash, dhogash, çatish, tarracash dhe ballkonesh kundër ujit dhe efekteve
ambientaliste; rripa izolimi; shiritë ngjitës ballë për ballë prej plastike; agjentë për tegel
saldimi [ngjitës]; fletë plastike për sipërfaqe mbrojtëse (fletë për mbrotje kundër ndotjes);
fletë, shirita, dhe tabakë mbrojtës plastikë për ngjitje në sipërfaqe, në veçanti fletë, shirita,
dhe tabakë kundra ndotjes dhe fletë, shirita, dhe tabakë për mbrotje nga korrozioni; fletë
dhe tabakë plastikë të veshur me silikon ose që përmbajnë një shtresë silikoni për ngjitje në
sipërfaqe; tabakë prej plastike vet-ngjitës për përdorim industrial dhe komercial; shirit
ngjitës për qëllime zbukurimi në përdorimin industrial dhe komercial, me ose pa një shtresë
mbrojtëse; fletë mbrojtëse vet-ngjitëse; flet mbrojtëse e veshur me substanca kundra ndotjes
ose që përmbajnë substanca kundra ndotjes; fletë mbrojtëse e veshur me substanca
jokorrozive ose që përmbajnë substanca jokorrozive; fletë mbrojtëse të bëra tufë, vetëngjitës; rripa prej fletësh vet-ngjitëse për riparimin ose arnimin e sipërfaqeve të laminuara
me fletë; shirit ngjitës për qëllime kundra ndotjes me ose pa një shtresë mbrojtëse; fletë dhe
tabakë plastike të bëra tufë për përdorim në mbulim dyshemesh, muresh, shkallësh dhe
sipërfaqesh të tjera të ndërtesave dhe automjeteve për lëvizje nga toka, ajri, uji ose shinash;
fletë dhe tabakë me sipërfaqe plastike kundra rrëshqitjes ose nga plastika me mbushësa për
përdorim në mbulimin e dyshemeve, mureve, shkallëve dhe sipërfaqeve të tjera të
ndërtesave dhe automjeteve për lëvizje nga toka, ajri, uji ose shinash; fletë dhe tabakë me
sipërfaqe plastike kundra gërryerjes ose nga plastika me mbushësa për përdorim në
mbulimin e dyshemeve, mureve, shkallëve sipërfaqeve të tjera të ndërtesave dhe
automjeteve për lëvizje nga toka, ajri, uji ose shinash; fletë, tabakë, membrana, dhe
pllakëza prej plastike për pishina dhe pellgje kopshti, si materiale ndërtimi dhe kundra ujit,
për konstruksione dhe punime civile, për ndërtim të rrugëve, kanaleve, digave dhe
shtretërve të lumit, për ndërtim për qëllime të mbrojtjes së mjedisit, në veçanti pishina
magazinimi dhe rezervuarë për depozitimin e mbetjeve të ngurta dhe të lëngshme, liqeneve
artificialë mbajtës, pendëve, tuneleve, dranazhimeve, kanaleve, mbulesave lundruese (për
shembull në bazenet ujore), mbulesave të zonave të mëdha (për shembull në kripore), për
mbrojtjen e terrenit përfshirë stacionet e mbushjes, landfilet, autostradat, depozitat e ujrave
të zeza, për mbrotje kundra ujit të tarracave, tuneleve, themeleve, dhe godinave, si tabakë
membrane për izolim të çative; pllakëza plastike ose prej materiali të përbërë për prodhimin
e kallëpëve
19 Materiale ndërtimi të bërë prej plastike; materiale plastike të përpunuar për pëdorim në
ndërtim; fletë, tabakë dhe panelë prej plastike për përdorim në ndërtim; panelë të lehtë;
panelë të lehtë nga plastika dhe materiale të përbërë bazuar në plastikë; fletë dhe tabakë
plastikë për përdorim në gjeomembrana; gjeomembrana; fletë, tabakë, membrana, dhe
pllakëza prej plastike për pishina dhe pellgje kopshti, si materiele ndërtimi, për
konstruksione dhe punime civile, për ndërtimin e rrugëve, kanaleve, digave dhe pendëve të
lumenjve, për ndërtim për qëllime të mbrojtjes së mjedisit, në veçanti pishina magazinimi
dhe rezervuarë për magazinim të mbetjeve të ngurta dhe të lëngshme, liqene artificial,
pendë, tunele, dranazhime, tunele, dranazhime, kanale, mbulesa lundruese (për shembull në
bazenet ujore), mbulesa të zonave të mëdha (për shembull në kripore), për mbrojtje të
terrenit përfshirë në stacionet e mbushjes, landfilet, autostradat, depozitat e ujrave të zeza,
për mbrotje kundra ujit të tarracave, tuneleve, themeleve, dhe godinave, si tabakë
membrane për izolim të çative; kupola prej xhami dhe çati me kurriz prej xhami për
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ndërtesa, gjithashtu të ventiluara; pjesë plastike të derdhura për çati me kurriz prej xhami,
ulluqet e çatisë për mbledhje uji dhe lidhjet e murit; tabakë dhe panelë të formuar
termikisht për qëllime ndërtimi; panelë plastikë të hojëzuar për përdorim në ndërtim; fletë
dhe tabakë plastikë të forcuar me tekstil dhe fibër; mbulesa godinash, jo prej metali; fletë
dhe tabakë plastikë për mbulim; profilë plastikë për mbulim; tabakë dhe membrama (jo
prej metali) për mbulim kundra ujit; pllakëza dhe pllakëza transparente prej plastike për
ndërtim, në vecanti, për çati, mure, mbulesa të ndryshme, veshje fasadash dhe ndërtime
stendash ekspozite; pjesë për veshje për godina, jo prej metali; pllakëza transparente
plastike me vrima dhe/ose hulli ngurtësuese si panelë për mure; rrjeta për dritare plastike;
rrjeta fleksibile për dritare plastike; material ndërtimi (jo prej metali), të natyrës të
elementëve të fasadave; veshje përveç bojrave për përdorim në ndërtim; pllakëza plastike
ose material i përbërë si kallëpe per ndertim; pëlhura jo të endura të bërë prej fibrave
sintetikë për përdorim në industrinë e ndërtimit; fletë për tavanë të varur; panelë për veshje
të veshur me plastikë jo prej metali; fletë, pllakëza, tabakë mbrojtës prej plastike për
ndërtim; fletë, shirita dhe tabakë plastikë kundra ndotjes për ndërtim; fletë dhe tabakë
plastikë për mbrojtje nga korrozioni për ndërtim; fletë dhe tabakë plastikë të grumbulluar të
përdorur në ndërtim; fletë dhe tabakë me sipërfaqe plastike kundra rrëshqitjes ose nga
plastikë me mbushësa për përdorim në ndërtim; fletë dhe tabakë plastikë kundra gërryerjes
ose nga plastikë me mbushësa për përdorim në ndërtim; mbulesa jo prej metali në formë të
mbulesave mbrojtëse të formuara termikisht për mbulimin e transportuesve; pllakëza
plastike transparente
27 Veshje për dysheme; veshje muri; materiale që varen në mur (jo prej tekstili); letër muri
(jo prej tekstili)
42 Zhvillim ngjyrash dhe gamë ngjyrash, për të tjerët; shërbime stilimi (dizenjo
industriale); konceptim (shërbime inxhinieri) të linjave dhe pajisjeve për fletë plastike për
laminim

(210) KS/M/ 2018/897
(220) 04/07/2018
(731) 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) CORES

(511) 34 Cigare; duhan, të papërpunuara ose të prodhuara; 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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(210) KS/M/ 2018/898
(220) 04/07/2018
(731) TELEFUNKEN Licenses GmbH
Bockenheimer Landstrasse 101
60325 Frankfurt, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) TELEFUNKEN

(511) 7 Vegla elektrike të kuzhines të vogla dhe të mëdha dhe pajisje shtëpiake; Pajisje
elektrike të vogla dhe të mëdha dhe pajisje shtëpiake; përpunuesit e ushqimit (elektrike);
makina për prerjen e ushqimit (elektrike); makina për prerjen e bukës; makineritë për
përgatitjen e ushqimit elektrik, domethënë, për përzierjen, përpunimin, prerjen, prerjen
dhe/ose marinimin e ushqimit; aparate nxitjeje për qëllime shtëpiake; miksera elektrike;
grires elektrike; blenderë të ushqimit elektrik; makine elektrike për lëngje; thikë (elektrike)
për të hapur konserve; mullinj elektrikë për krip; mullinj elektrike për piper; mullinj
elektrike të kafesë; shtrydhesh frutash, elektrike; aparat për të prepe fruta, aparat elektirk
për të përgatitur qull; aparat për të përgatitur qull; presa elektrike filtruese për ndarjen e
materialit prej balte nga uji dhe/ose lëngje të tjera ose për ndarjen e lengjeve te frutave nga
levoret e fturave; pajisjet elektrike te qumështit, aparatet e larjes; makinë larese e eneve;
makina larëse për rroba; pastruesit me vakum; instalimet e pastrimit të vakumit qendror;
brushat për pastruesit me vakum; pastruese elektrike; thasë per makinat me elekrtike;
pajisje pastrimi që përdorin avull; pajisje shtytje rrotulluese me avull, të lëvizshëm, për
pëlhura; makineritë e ngrirjes së veshjeve elektrike për qëllime shtëpiake ose komerciale të
pastrimit të thata dhe të larjeve, duke përfshirë këmishat, jakë dhe shtesat për mansheta
(këllëf gezofi); makinat tharëse; pajisje per hekurosje; motorë me avull; makina lustruese;
mjetet me rryme dhe aksesorët; sharre, sharre rrethore; sharrë elektrike me motor; makinë
zdruguese, disqet e mprehta për prerje; disqet e mprehta; heqësit e vidave; Shoferët e
vidave; vegla elektrike ose elektrike; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme;
Makina qepëse; mbledhesit e plehrave; koshat e plehrave; vegla rrotulluese dhe aksesorë,
domethënë shpuesit, makina bluarje për bluarjen e metaleve, drurit, qeramikës dhe
plastikës, makina lustruese për përdorim në lustrim të metaleve, drurit, qeramikës dhe
plastikës, sharrat, sharrat rrethore, motoçikletat, zinxhirët, disqet dhe kacavidhësët; printera,
pra, printera 3D; turiela; pajisje për mjetet elektrike, domethënë, makine për preprjen e
flokeve, sharat; gjeneratorë elektrikë
9 Aparate optike, pajisjet, pajisjet dhe instrumentet; aparatura për matje, peshim dhe
monitorim; aparatura për marrjen e tinguje, imazheve, dhe radio transmetimi, regjistrimi
dhe/ose marrje; pajisjet e zërit, imazhit dhe ruajtjen e të dhënave; pajisjet e përpunimit të të
dhënave; aparate për riprodhimin e zërit; aparat radiofonik; audio aparate; video aparate;
marrës audio dhe/ose video; transmetuesit audio dhe/ose video; aparatura per vezhgim,
sinjalizimi, matje, kontrolli ose ndërrimi; televizoret, aparatet televizive dhe pjesët e tyre;
video lojërat dhe/ose regjistruesit; lojtarët dhe regjistruesit e DVD-ve; lojtarët dhe/ose
regjistruesit e disqeve optike dixhitale dhe media të tjera dixhitale optike për ruajtjen e të
dhënave; kamera; kamera fotografike; kamerat për video; ekranet digjitale të sinjalizimit;
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korniza fotografike dixhitale; shenja ndriçuese; projektoret; projektoret e imazheve,
projektuesit digjitalë dhe/ose video projektoret; modema; aparate për lundrim; instrumente
lundrimi; aparatura për gjetjen e drejtimit; gjurmuesit; skanera; pajisjet për ndriqim natën,
elektriket; aparate dhe instrumente optike; syze; peshore elektrike; stacionet e lëvizshme të
motit; stacionet digjitale të motit; orët e radios; diodat për emitimin e dritës (LEDs);
qelizat-copa fotovoltanike; aparate me rreze x (jo mjekësore); lazer (jo mjekësor);
Ergometri; aparate dëgjimi (jo mjekësore), domethënë televizorë dhe audio per dëgjim
ndihmës dhe pajisje dëgjimi; audio amplifikuesit; produkte të amplifikimit personal të zërit
(PSAPs); lojtarët audio dhe/ose regjistruesit; stereos personale; lojtarët MP3; luajtët audio
portativ; altoparlantë; vëzhgues të skenës; kutitë e drejtpërdrejta; kufje per koke; kufje per
vesh; vëzhgues në vesh; pajisje zanore për amplifikim; akorduesit; kompresorë të zerit;
mikrofona; tuba për produkte audio, amplifikatorë, para-amplifikatorë, dhe/ose instrumente
muzikore; tuba për mikrofona; barazues (audio); kufizues (audio); portat (audio); disk
rrotullues; konvertuesit, audio miksera; shkallezuesit (audio); përforcues; para-përforcues;
zmadhuesit e zërit; transmetuesit e radios; radio; aparatet e radios dhe pjesët e tyre;
detektorë me rreze infra të kuqe; radio dore marrëse-dhënëse (uoki-toki); aparate
telekomunikimi; makina përgjigjëse; makina për faks; telefona të mençur; telefonat celular;
telefonat; telefona me video; telefona për fëmijë; aparatet dhe pajisjet e
radiokomunikacionit; antenat; hidrolokator; aparat radar (per matjen e shpejtesise); aparat
matës radar; aparat matës të shpejtësisë; enët satelitore; kartat magnetike të koduara; karta
(chip kartelat); gjysmëpërçuesit; kartat e identifikimit të koduara; media per ruajtje; CD;
DVD; Shkopinj USB; aparatet ndryshim; sensore; sirena; alarmet; instalimet e alarmit;
lexuesit e kontrollit të qasjes; kontrollet e llambave të komunikacionit; sistemet e kontrollit
të shpejtësisë; aparat radar të trafikut; rreguluesit e ndriqimit; çelsa; brava elektronike;
tabela elektronike njoftimi; makina të automatizuara (ATM); llogrites- pasqyrë me shifra;
video lojë konsolë; regjistrat e keshit; rregullatorët për të kontrolluar nivelin ose sasinë e
zërit, temperaturës, dritës; modema; serveret; terminalet (stacionet) e të dhënave;
transferues; printera; softuere; softure të shkarkueshëm; softuere të regjistruar; softuere për
prodhimin, përzierjen, redaktimin dhe/ose kontrollimin e tingujve dhe muzikës; programet
kompjuterike; softuere operativ; lojra kompjuterike; aplikacionet/ app softuerike; shtojca;
ora te mençura; doreza te mençura; shiritat që komunikojnë të dhëna me pajisje të tjera
elektronike; syze të mençura; audio ndërlidhje; ndërlidhje për kompjutera; kompjutera;
harduere kompjuterik; kompjutera për shenime; PC tabletë; kompjutera laptop; lexuesit
elektronikë të librave; monitoruesit; filma mbrojtëse për ekranet e telefonave celularë, filma
mbrojtëse për ekranet kompjuterike dhe filmat mbrojtës për ekranet e tabletëve; kompjutera
të veshur; gjurmuesit e aktivitetit të veshur; mausi i kompjuterit; tastierë kompjuteri; bateri;
mjete elektrike, të përfshirë në klasën 09; bateri elektrike; bateritë diellore; ngarkuesit e
baterive; bankat e energjisë; akumulatorët; adapteret; lidhje; veshje inteligjente të sigurisë
(rroba të mençura); telekomandë; kabllot; kabllot elektrike dhe telat; priza dhe bazat;
siguresat; termostatët, rregullatorët; montim i murit për TV dhe aparate audio; ngarkues;
kabinete për TV dhe aparate audio; mikrofona me tel; çanta dhe mbulime për telefona,
mikrofonë, altoparlantë, kufje, kufje, kompjutera tabletë, fletore, aparate fotografike,
kamera, radio portative dhe/ose pajisje audio; kabinete për altoparlantë
11 Pajisje elektrike shtepiake dhe enë kuzhinë të të gjitha llojeve, të përfshira në klasën 11,
pajisje te ndryshme si furrë, ngrohes, pajisje për gatim, pjekja, ftohje, tharja dhe ventilimi;
aparat me ajër të kondicionuar; ventilatorë; fuza - fladitese; fuza për aparaturat me ajër të
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kondicionuar; filtra për ajër të kondicionuar; aparat për ftohje të ajrit; instalimet e ajrit të
kondicionuar; instalimet dhe aparatet e ventilimit, domethënë, kondicionerët, ventilatorët
dhe aparatet ventilues për përdorim shtëpiak ose komercial me ose pa funksion ngrohje;
aparate për ajër të kondicionuar për automjete; aparatet dhe makinat për pastrimin e ajrit;
unazat e gatimit; grilla; furra; furrat me mikrovalë; tavoline për përgatitjen e ushqimit;
furrat e gazit; furrat e pjekjes dhe garniturat; ventilatoret e ajrit për kuzhinë; pajisje për të
përgatitur sanduiç; pajisje për të përgatitur uafera; pajisje për të përgatitur palepta; toster;
pajisje per mbajtjen ngrohtë te ushqimit për kuzhina; shtypesit elektrik për senduiq ose
tortilla; pjekëse kokoshkash elektrike; ngrohësit e ujit; kazanët e ujit; ngrohesit e shisheve;
pjata te nxehta; pajisje per zierje vezësh; furra elektrike; furra me gaz; pajisje per gatim te
shejt (ekspres); furra me presion; pajisje për pergatitjen e vezeve; tenxhere për oriz; makina
për përgatitjen e bukës; makina për pjekje të bukës; aparat i kafes; aparat elektrike i kafes;
aparat i ekspresove; apart i çajit; aparat elektrik i kosit; radiatorë (ngrohje); ngrohesit e
klimes; elementet e ngrohjes; tharëse dore; akumulatorët e nxehtësisë; ngrohësit për
automjete; ngrohësit e ujit; kaldaja me ujë; aparatet dhe instalimet e ngrohjes, domethënë,
rezervuarët e ujit të nxehtë; aparatet elektrike për ngrohjen e hapësirës dhe ngrohësit e
dhomave; qilima të ndezur elektrikisht; batanije të nxehura elektrikisht; jastëkët e ngrohur
elektrikisht; ngrohje elektrike rrezatuese; frigoriferë; ngrirës; kabinete ftohëse; freskuese
vere te levizshme; aparat për ftohje të pijeve; avulluese; makina për akullore; aparatet e
kujdesit për flokët, në veçanti tharëse, stilizimet e flokëve, kapuçët e flokëve dhe kapuçët e
tharjes; makina për tharjen e rrobave; tharësit me ajër të ngrohtë portativ; tharëse flokësh;
dehidratorët elektrikë; avullore me pëlhurë; aparatet për ndriçim, dritat, ndriçimet dhe
llambat; kolektorët diellorë termikë për ngrohje; furrat diellore; fenerë për ndriçim; pishtarë
elektrikë për ndriçim; fener ndriçues; dritat e biçikletave; poq elektrik; aparatet e ndriçimit
për automjete; tuba ndriçues për ndriçim; shpërndarësit e dritës; aparatet e ndriçimit,
domethënë, instalimet e ndriçimit dhe/ose llambat e lehta; dritat e tavanit; dritat e kopshtit;
llambat e rrugëve; llambat; mantelet e llambave; llampat me rreze ultraviolet, jo për qëllime
mjekësore; reflektorët e llambave; llampat e sigurisë; llampat elektrike; tuba shkarkues
elektrik për ndriçim; drita elektrike për pemët e Krishtlindjes; baza për dritat elektrike;
ndriçimi i dritës me diodë (LED); llambat e dritës (LED) të sigurisë; avullore elektrike i
fytyrës; aparat për rrezitje

(210) KS/M/ 2018/899
(220) 04/07/2018
(731) TELEFUNKEN Licenses GmbH
Bockenheimer Landstrasse 101
60325 Frankfurt, DE
(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) 7 Vegla elektrike të kuzhines të vogla dhe të mëdha dhe pajisje shtëpiake; Pajisje
elektrike të vogla dhe të mëdha dhe pajisje shtëpiake; përpunuesit e ushqimit (elektrike);
makina për prerjen e ushqimit (elektrike); makina për prerjen e bukës; makineritë për
përgatitjen e ushqimit elektrik, domethënë, për përzierjen, përpunimin, prerjen, prerjen
dhe/ose marinimin e ushqimit; aparate nxitjeje për qëllime shtëpiake; miksera elektrike;
grires elektrike; blenderë të ushqimit elektrik; makine elektrike për lëngje; thikë (elektrike)
për të hapur konserve; mullinj elektrikë për krip; mullinj elektrike për piper; mullinj
elektrike të kafesë; shtrydhesh frutash, elektrike; aparat për të prepe fruta, aparat elektirk
për të përgatitur qull; aparat për të përgatitur qull; presa elektrike filtruese për ndarjen e
materialit prej balte nga uji dhe/ose lëngje të tjera ose për ndarjen e lengjeve te frutave nga
levoret e fturave; pajisjet elektrike te qumështit, aparatet e larjes; makinë larese e eneve;
makina larëse për rroba; pastruesit me vakum; instalimet e pastrimit të vakumit qendror;
brushat për pastruesit me vakum; pastruese elektrike; thasë per makinat me elekrtike;
pajisje pastrimi që përdorin avull; pajisje shtytje rrotulluese me avull, të lëvizshëm, për
pëlhura; makineritë e ngrirjes së veshjeve elektrike për qëllime shtëpiake ose komerciale të
pastrimit të thata dhe të larjeve, duke përfshirë këmishat, jakë dhe shtesat për mansheta
(këllëf gezofi); makinat tharëse; pajisje per hekurosje; motorë me avull; makina lustruese;
mjetet me rryme dhe aksesorët; sharre, sharre rrethore; sharrë elektrike me motor; makinë
zdruguese, disqet e mprehta për prerje; disqet e mprehta; heqësit e vidave; Shoferët e
vidave; vegla elektrike ose elektrike; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme;
Makina qepëse; mbledhesit e plehrave; koshat e plehrave; vegla rrotulluese dhe aksesorë,
domethënë shpuesit, makina bluarje për bluarjen e metaleve, drurit, qeramikës dhe
plastikës, makina lustruese për përdorim në lustrim të metaleve, drurit, qeramikës dhe
plastikës, sharrat, sharrat rrethore, motoçikletat, zinxhirët, disqet dhe kacavidhësët; printera,
pra, printera 3D; turiela; pajisje për mjetet elektrike, domethënë, makine për preprjen e
flokeve, sharat; gjeneratorë elektrikë
9 Aparate optike, pajisjet, pajisjet dhe instrumentet; aparatura për matje, peshim dhe
monitorim; aparatura për marrjen e tinguje, imazheve, dhe radio transmetimi, regjistrimi
dhe/ose marrje; pajisjet e zërit, imazhit dhe ruajtjen e të dhënave; pajisjet e përpunimit të të
dhënave; aparate për riprodhimin e zërit; aparat radiofonik; audio aparate; video aparate;
marrës audio dhe/ose video; transmetuesit audio dhe/ose video; aparatura per vezhgim,
sinjalizimi, matje, kontrolli ose ndërrimi; televizoret, aparatet televizive dhe pjesët e tyre;
video lojërat dhe/ose regjistruesit; lojtarët dhe regjistruesit e DVD-ve; lojtarët dhe/ose
regjistruesit e disqeve optike dixhitale dhe media të tjera dixhitale optike për ruajtjen e të
dhënave; kamera; kamera fotografike; kamerat për video; ekranet digjitale të sinjalizimit;
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korniza fotografike dixhitale; shenja ndriçuese; projektoret; projektoret e imazheve,
projektuesit digjitalë dhe/ose video projektoret; modema; aparate për lundrim; instrumente
lundrimi; aparatura për gjetjen e drejtimit; gjurmuesit; skanera; pajisjet për ndriqim natën,
elektriket; aparate dhe instrumente optike; syze; peshore elektrike; stacionet e lëvizshme të
motit; stacionet digjitale të motit; orët e radios; diodat për emitimin e dritës (LEDs);
qelizat-copa fotovoltanike; aparate me rreze x (jo mjekësore); lazer (jo mjekësor);
Ergometri; aparate dëgjimi (jo mjekësore), domethënë televizorë dhe audio per dëgjim
ndihmës dhe pajisje dëgjimi; audio amplifikuesit; produkte të amplifikimit personal të zërit
(PSAPs); lojtarët audio dhe/ose regjistruesit; stereos personale; lojtarët MP3; luajtët audio
portativ; altoparlantë; vëzhgues të skenës; kutitë e drejtpërdrejta; kufje per koke; kufje per
vesh; vëzhgues në vesh; pajisje zanore për amplifikim; akorduesit; kompresorë të zerit;
mikrofona; tuba për produkte audio, amplifikatorë, para-amplifikatorë, dhe/ose instrumente
muzikore; tuba për mikrofona; barazues (audio); kufizues (audio); portat (audio); disk
rrotullues; konvertuesit, audio miksera; shkallezuesit (audio); përforcues; para-përforcues;
zmadhuesit e zërit; transmetuesit e radios; radio; aparatet e radios dhe pjesët e tyre;
detektorë me rreze infra të kuqe; radio dore marrëse-dhënëse (uoki-toki); aparate
telekomunikimi; makina përgjigjëse; makina për faks; telefona të mençur; telefonat celular;
telefonat; telefona me video; telefona për fëmijë; aparatet dhe pajisjet e
radiokomunikacionit; antenat; hidrolokator; aparat radar (per matjen e shpejtesise); aparat
matës radar; aparat matës të shpejtësisë; enët satelitore; kartat magnetike të koduara; karta
(chip kartelat); gjysmëpërçuesit; kartat e identifikimit të koduara; media per ruajtje; CD;
DVD; Shkopinj USB; aparatet ndryshim; sensore; sirena; alarmet; instalimet e alarmit;
lexuesit e kontrollit të qasjes; kontrollet e llambave të komunikacionit; sistemet e kontrollit
të shpejtësisë; aparat radar të trafikut; rreguluesit e ndriqimit; çelsa; brava elektronike;
tabela elektronike njoftimi; makina të automatizuara (ATM); llogrites- pasqyrë me shifra;
video lojë konsolë; regjistrat e keshit; rregullatorët për të kontrolluar nivelin ose sasinë e
zërit, temperaturës, dritës; modema; serveret; terminalet (stacionet) e të dhënave;
transferues; printera; softuere; softure të shkarkueshëm; softuere të regjistruar; softuere për
prodhimin, përzierjen, redaktimin dhe/ose kontrollimin e tingujve dhe muzikës; programet
kompjuterike; softuere operativ; lojra kompjuterike; aplikacionet/ app softuerike; shtojca;
ora te mençura; doreza te mençura; shiritat që komunikojnë të dhëna me pajisje të tjera
elektronike; syze të mençura; audio ndërlidhje; ndërlidhje për kompjutera; kompjutera;
harduere kompjuterik; kompjutera për shenime; PC tabletë; kompjutera laptop; lexuesit
elektronikë të librave; monitoruesit; filma mbrojtëse për ekranet e telefonave celularë, filma
mbrojtëse për ekranet kompjuterike dhe filmat mbrojtës për ekranet e tabletëve; kompjutera
të veshur; gjurmuesit e aktivitetit të veshur; mausi i kompjuterit; tastierë kompjuteri; bateri;
mjete elektrike, të përfshirë në klasën 09; bateri elektrike; bateritë diellore; ngarkuesit e
baterive; bankat e energjisë; akumulatorët; adapteret; lidhje; veshje inteligjente të sigurisë
(rroba të mençura); telekomandë; kabllot; kabllot elektrike dhe telat; priza dhe bazat;
siguresat; termostatët, rregullatorët; montim i murit për TV dhe aparate audio; ngarkues;
kabinete për TV dhe aparate audio; mikrofona me tel; çanta dhe mbulime për telefona,
mikrofonë, altoparlantë, kufje, kufje, kompjutera tabletë, fletore, aparate fotografike,
kamera, radio portative dhe/ose pajisje audio; kabinete për altoparlantë
11 Pajisje elektrike shtepiake dhe enë kuzhinë të të gjitha llojeve, të përfshira në klasën 11,
pajisje te ndryshme si furrë, ngrohes, pajisje për gatim, pjekja, ftohje, tharja dhe ventilimi;
aparat me ajër të kondicionuar; ventilatorë; fuza - fladitese; fuza për aparaturat me ajër të
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kondicionuar; filtra për ajër të kondicionuar; aparat për ftohje të ajrit; instalimet e ajrit të
kondicionuar; instalimet dhe aparatet e ventilimit, domethënë, kondicionerët, ventilatorët
dhe aparatet ventilues për përdorim shtëpiak ose komercial me ose pa funksion ngrohje;
aparate për ajër të kondicionuar për automjete; aparatet dhe makinat për pastrimin e ajrit;
unazat e gatimit; grilla; furra; furrat me mikrovalë; tavoline për përgatitjen e ushqimit;
furrat e gazit; furrat e pjekjes dhe garniturat; ventilatoret e ajrit për kuzhinë; pajisje për të
përgatitur sanduiç; pajisje për të përgatitur uafera; pajisje për të përgatitur palepta; toster;
pajisje per mbajtjen ngrohtë te ushqimit për kuzhina; shtypesit elektrik për senduiq ose
tortilla; pjekëse kokoshkash elektrike; ngrohësit e ujit; kazanët e ujit; ngrohesit e shisheve;
pjata te nxehta; pajisje per zierje vezësh; furra elektrike; furra me gaz; pajisje per gatim te
shejt (ekspres); furra me presion; pajisje për pergatitjen e vezeve; tenxhere për oriz; makina
për përgatitjen e bukës; makina për pjekje të bukës; aparat i kafes; aparat elektrike i kafes;
aparat i ekspresove; apart i çajit; aparat elektrik i kosit; radiatorë (ngrohje); ngrohesit e
klimes; elementet e ngrohjes; tharëse dore; akumulatorët e nxehtësisë; ngrohësit për
automjete; ngrohësit e ujit; kaldaja me ujë; aparatet dhe instalimet e ngrohjes, domethënë,
rezervuarët e ujit të nxehtë; aparatet elektrike për ngrohjen e hapësirës dhe ngrohësit e
dhomave; qilima të ndezur elektrikisht; batanije të nxehura elektrikisht; jastëkët e ngrohur
elektrikisht; ngrohje elektrike rrezatuese; frigoriferë; ngrirës; kabinete ftohëse; freskuese
vere te levizshme; aparat për ftohje të pijeve; avulluese; makina për akullore; aparatet e
kujdesit për flokët, në veçanti tharëse, stilizimet e flokëve, kapuçët e flokëve dhe kapuçët e
tharjes; makina për tharjen e rrobave; tharësit me ajër të ngrohtë portativ; tharëse flokësh;
dehidratorët elektrikë; avullore me pëlhurë; aparatet për ndriçim, dritat, ndriçimet dhe
llambat; kolektorët diellorë termikë për ngrohje; furrat diellore; fenerë për ndriçim; pishtarë
elektrikë për ndriçim; fener ndriçues; dritat e biçikletave; poq elektrik; aparatet e ndriçimit
për automjete; tuba ndriçues për ndriçim; shpërndarësit e dritës; aparatet e ndriçimit,
domethënë, instalimet e ndriçimit dhe/ose llambat e lehta; dritat e tavanit; dritat e kopshtit;
llambat e rrugëve; llambat; mantelet e llambave; llampat me rreze ultraviolet, jo për qëllime
mjekësore; reflektorët e llambave; llampat e sigurisë; llampat elektrike; tuba shkarkues
elektrik për ndriçim; drita elektrike për pemët e Krishtlindjes; baza për dritat elektrike;
ndriçimi i dritës me diodë (LED); llambat e dritës (LED) të sigurisë; avullore elektrike i
fytyrës; aparat për rrezitje

(210) KS/M/ 2018/900
(220) 04/07/2018
(731) San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A.
Via F. Turati 29 20121 Milano, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) A BITE OF STYLE

(511) 29 Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të
konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatuara; arra, perime të thara, xhelatinë, reçel,
komposto; vezë; qumësht dhe produktet e qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore,
ushqime si meze e lehtë, duke përfshirë, por jo kufizuar në patate të skuqura, patate të
skuqura (french fries), patate rriska të skuqura, përgatitjet e bëra nga patate, produkte të
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bëra nga patate, me ose pa erëza, produkte të përgatitura nga rriskat dhe kokrra e patates,
kokrra të kripura ose aromatizuara gjithashtu të mbuluara; ushqim me bazë frutash
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; ushqime me bazë oriz të bazuar në oriz (që
nuk janë bukë te vogla të ëmbla, ëmbëlsira-kulaç me miell tërshëre, ëmbëlsira, biskota ose
merenge - vezë e rrahur) të përgatitura nga drithërat; tapiakë dhe sago; miell dhe pergatitje
(që nuk janë bukë te vogla të ëmbla, ëmbëlsira-kulaç me miell tërshëre, ëmbëlsira, biskota
ose merenge - vezë e rrahur) të përgatitura nga drithërat; ushqime të buta (që nuk janë bukë
te vogla të ëmbla, ëmbëlsira-kulaç me miell tërshëre, ëmbëlsira, biskota ose merenge - vezë
e rrahur) të përgatitura nga drithërat; ushqimet (që nuk janë bukë te vogla të ëmbla,
ëmbëlsira-kulaç me miell tërshëre, ëmbëlsira, biskota ose merenge - vezë e rrahur) të
përgatitura nga brumi; ushqime të gatshme të përgatitura nga mielli i patates; ushqimet (që
nuk janë bukë te vogla të ëmbla, ëmbëlsira-kulaç me miell tërshëre, ëmbëlsira, biskota ose
merenge - vezë e rrahurj) të përgatitura nga drithërat; ushqime të pergatitura nga mielli i
patates; ushqime të lehta (që nuk janë bukë te vogla të ëmbla, ëmbëlsira-kulaç me miell
tërshëre, ëmbëlsira, biskota ose merenge - vezë e rrahur) të përgatitura nga misri; ushqime
të lehta (që nuk janë bukë te vogla të ëmbla, ëmbëlsira-kulaç me miell tërshëre, ëmbëlsira,
biskota ose merenge - vezë e rrahur) të përgatitura nga misri; miell misri; patate të skuqura;
tortilla; ushqime të gatshëm të shijshme (që nuk janë bukë te vogla të ëmbla, ëmbëlsirakulaç me miell tërshëre, ëmbëlsira, biskota ose merenge - vezë e rrahur) të prodhuara nga
miell misri të formuar nga nxjerrja; ushqime me djathë të shijshme të misrit; kokoshka;
meze e lehtë me bazë në drithëra; patate të skuqura me ereza tako; djath i grirë [meze e
lehtë]; kokrra të papërpunuara; patate të skuqura me bazë mielli; biskotë e thatë me salcë
me djathë; ushqime të lehta (që nuk janë bukë te vogla të ëmbla, ëmbëlsira-kulaç me miell
tërshëre, ëmbëlsira, biskota ose merenge - vezë e rrahur) që përbëhen kryesisht nga
drithërat e shtrydhura; produkte ushqimore të shtrypura (që nuk janë bukë te vogla,
ëmbëlsira-kulaç me miell tërshëre, ëmbëlsira, biskota ose merenge - vezë e rrahura) të
grurit; produkte të shtrypura ushqimore të përgatitura nga misri; peleta (saçme); uafera;
bukë (qe nuk janë buke të vogla të ëmbla), bukë integrale (qe nuk janë buke të vogla të
ëmbla), buke elbi (qe nuk janë buke të vogla të ëmbla), bukë e thekur (qe nuk janë buke të
vogla të ëmbla), bukëpjekje (që nuk janë shkopinj te hollë të shkurtër); buka e hollë (që nuk
janë shkopinj te hollë të shkurtër), buke e thekur në copa (që nuk janë shkopinj te hollë të
shkurtër), biskota (që nuk janë bukë te vogla të ëmbla, ëmbëlsira-kulaç me miell tërshëre,
ëmbëlsira, biskota ose merenge - vezë e rrahura); biskotat e orizit [senbei] gjithashtu te
skuqura; produkte bukepjekesi (që nuk janë bukë te vogla të ëmbla, ëmbëlsira-kulaç me
miell tërshëre, ëmbëlsira, biskota ose merenge - vezë e rrahur), pasta dhe ëmbëlsira (që nuk
janë bukë te vogla të ëmbla, ëmbëlsira-kulaç me miell tërshëre, ëmbëlsira, biskota ose
merenge - vezë e rrahurj); çamçakëz; ushqime të ngrira të ngrënshme; sheqer, mjaltë,
shurup dhe shurup i ri (treakula); maja, pluhur pjekjeje; kripë, mustardë; uthull, salcat
(erëza); aroma; akull
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(210) KS/M/ 2018/901
(220) 05/07/2018
(731) C. Hedenkamp GmbH & Co. KG
Schierbusch 1 33161 Hövelhof, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 3 Kozmetikë dhe preparate pastrimi për kujdesin e lëkurës; vajra kozmetike,
yndyrna, vajra, krema, pluhura, sapun; vajra esenciale; deodorantët për përdorim personal;
parfume; kremra të trupit për kujdesin e lëkurës; përgatitjet për rrojë, përgatitjet për
kujdesin e dhëmbëve; balsam [pa mjekime]; vaj nga pema e çaji; llak për stilizimin e
flokëve; përgatitjet për kujdesin e flokëve, jo për qëllime mjekësore
5 Ilaçe farmaceutike dhe mjekësore si dhe përgatitjet shëndetësore dhe përgatitjet
mjekësisë për qëllim të përdorimit të njerëzit; ushqimet dietetike për qëllime mjekësore;
substanca dietetike për qëllime mjekësore, ushqime dietetike për kujdesin shëndetësor të
bazuar në vitamina, minerale, elementë ndjekese, proteina, yndyrna, acide yndyrore dhe
karbohidrate, veçmas ose në kombinim; shtesa ushqimore; përgatitjet e vitaminave;
përgatitjet e elementëve ndjekese për përdorim njerëzor; përgatitjet aminoacide për qëllime
mjekësore; shtesat minerale; përgatitjet për trajtimin e akneve; përgatitje mjekësore për
dush; përgatitjet për testimin e shtatzënisë për përdorim në shtëpi; përgatitjet in vitro për
parashikimin e ovulacionit për përdorim shtëpiak; përgatitjet me sperkatje për mjekimin e
hundës; karamele, mjekesor; tableta lozenge për qëllime mjekësore; vajra për qëllime
farmaceutike; ëmbelzues artificial të përshtatur për diabetikët; sheqer qumështi (laktozë);
gumigut (nje një rrëshirë gumi e prodhuar nga pemë të ndryshme si sherues) për qëllime
mjekësore; shpëlarje nazale; xhel për trajtimin e muskujve dhe nyjeve; tabletë (bombon
lozenge) mjekësore; përgatitjet mjekesore për rritjen e flokëve; preparate për kujdesin e
thonjve për qëllime mjekësore; vajra mjekësore dhe xhel; përgatitjet për trajtimin e ftohjes;
ushqime, zëvendësuese te ushqimit për rritjen e energjisë; çaj mjekësor
32 Tableta për pije për energji; përgatitjet për të përgatitur pije; pijet energjetike jo për
qëllime mjeksore
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(210) KS/M/ 2018/902
(220) 05/07/2018
(731) Arie Zegwaard Molensteijn 3C
3454 PT De Meern, NL
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 32 Pije joalkoolike, përfshirë pije energjike (jo të përfshira në klasa të tjera); shurupe
dhe preparate të tjera për të bërë pije, ujë mineral dhe të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike, pije frutash dhe shurup frutash

(210) KS/M/ 2018/903
(220) 06/07/2018
(731) Fine Otel Turizm Isl. A.S.
Meltem Mah. Sakip Sabanci Bulvari No: 3
ANTALYA - MURATPASA, TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) THE LAND OF LEGENDS

(511) 28 Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikorë dhe sportivë (që nuk janë përfshirë në
klasa të tjera); lojëra me letra; lojërat e aftësive të veprimit; figurat me me aksione dhe
aksesorët e tyre; lojëra të tavolinës; lojera me letra; lodra të shumta të aktivitetit të
fëmijëve; balona; shkopinj bejsbolli; lodra për vaske; topa plazhi; blloqe ndërtimi; grupe
shahu; shifrat e lodrave të arkëtueshme; kukulla lodra më aksione elektrik; pajisje te shitura
si njësi për të luajtur lojëra letrash; lodra per gjuajtje në ajër; lojë me bashkim pjesësh
figure, lodra për kuti muzikore; lodra prej pelushi (te buta); loda me figura; lojëra për të
luajtur role; patina me rrota; tabele me rrota (btabel e shkurtër e ngushtë me dy rrota të
vogla të fiksuara në fund të secilës ose në fund, në të cilën një person mund të ngasë në një
pozitë të ngritur ose të përkulur); topa futbolli; lodra që shtrydhen; lodra të mbushura; arush
i butë; topa tenisi; lodra me figura të veprimit; maska lodër; celularët lodra; automjete
lodër; motor lodër; makina lodër; figura të lodrave; setet e trenave model lodër; kamionë
lodër; lodra të ujit; kapele letre të festave
41 Shërbimet e ofruara për kohe të lirë në form të parqeve për argëtim dhe zbavitje në
fushën e arsimit dhe argëtimit; ofrimi i atraksioneve, qofshin apo jo të sjellura bashkë dhe
të ofruara si një zbavitje dhe/ose parku tematik; funksionimi i kopshteve zoologjike;
trajnimi i kafshëve; botimin dhe lëshimin e librave dhe revistave; furnizimi i abonimeve në
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gazeta; qiraja e librave; shpërndarja e revistave; informacion në lidhje me rekreacionin,
parqet zbavitëse; organizimi i garave me përmbajtje informuese dhe zbavitëse; argëtim
popullor; argëtim televiziv dhe/ose televiziv; prodhimi i dokumenteve dhe filmave;
shërbimet e kazinosë (lojrave); funksionimin e kinemave, studiove filmike, cirkut,
shërbimeve të klubit (zbavitje ose arsim); shfaqje teatrore; komedi muzikore; rezervimi i
vendeve për shfaqje
43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; strehim i përkohshëm; qiraja e strehimit
të përkohshëm; rezervat e strehimit të përkohshëm; hotel, motel, bar, kafe, restorant,
sherbime të gostive dhe furnizim i ushqimit; qiraja e dhomave për kryerjen e funksioneve,
konferencave, konventave, ekspozitave, seminareve dhe takimeve

(210) KS/M/ 2018/904
(220) 09/07/2018
(731) Lucas Industries Limited
Stratford Road Solihull B90 4AX, UK
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) LUCAS

(511) 7 Makinat për përdorim në industrinë e metaleve dhe plastikës, si dhe në industrinë
e automobilave; motorët dhe maqinat, përveç automjeteve tokësore; komponentët e
bashkimit të makinës dhe transmetimit, përveç për automjete tokësore; kandela për motorët;
kandela për motorët me djegie të brendshme të automjeteve; pjesë të motorëve dhe
motorëve të të gjitha llojeve deri në kategorinë e përfshirë; mjetet me energji elektrike;
çekan turjele rrotulluese, gerryese orbitale; sharrëza me rrota; zdrugues elektrik; mprehese
këndore; turiele perplasese; sharra rrethore; sharra per prerje ne thellesi; makina shpuese
elektrike pa tela; trapane elektrike pa tela; lidhje të tensionit të lartë për kandela; cilindra
hidraulike dhe pneumatike, pistone, kapele pistoni; filtrat e naftës, karburantit dhe ajrit për
makinat dhe motorët; radiatorët dhe ventilatorët për motorët dhe motorët, kushinetat,
kushinetat e rrumbullakta, kushinetat rrotulluese; rripa të përdorura për motorët dhe
maqinat, rripat e vinçave për motorët dhe motorët, rripa dinamo, rripa transportues,
komponentë dhe pjesë të frenave; frenat, pedale e frenimit, e ndryshme nga ato te mjeteve
të tokësore; nyjet e mbylljes, segmentet e pistoneve, lidhjet, zinxhirët e transmetimit dhe
boshtet, te ndryshme nga ato te mjeteve tokësore; zvogluesit e presionit; rregullatorët dhe
valvulat; konvertuesit e çiftit rrotullues; friksione të ndryshme nga ato për mjetet tokësore;
nyje universale; pajisje ndezjeje për motorët me djegie të brendshme, kandela për motorët
me djegie të brendshme, injektorët dhe startuesit për motorët dhe motorët; ekonomizuesit e
karburanteve për motorët; Pajisjet e transformimit të LPG për motorët me karburant;
pompat për makina, motorë dhe maqina; instalimet e larjes për automjete; karburatorët dhe
karburatorët ushqyes; pajisje elektromekanike që sigurojnë lëvizjen e dritareve të
automjeteve; pajisjet e injektimit të derivateve të naftës; kandela të ndezjes me naftë; rripa
dhe tensionues, duke përfshirë kohën, trenat e vozitjes dhe rripat e ftohjes për makinat e
pasagjerëve dhe automjetet komerciale; pompat e ujit; alternatorët për makinat e
pasagjerëve dhe automjetet komerciale; starteret e motorrit dhe dinamo dhe pjesë per
riparimin e tyre për makinat e pasagjerëve dhe automjetet komerciale; produktet e ndezjes
mekanike; njësitë e kontrollit elektronik; kompresorë të ajrit të kondicionuar; pajisje dhe
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produkte të ngjashme për sistemet e kompresoreve të ajrit të kondicionuar
9 Aparatet dhe instrumentet për perqimin, kalimin, shpërndarjen, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin,
transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe
kompjuterët; bateri; bateritë per automobla nga acidi i plumbit për ndriçimin, startimin dhe
ndezjen e automjeteve; bateritë për përdorim në makinat e pasagjerëve, automjetet
komerciale dhe industriale, motorra, dhe aktivitete të lira, lëvizshmërinë, automjetet detare
dhe elektrike; sistemet e sigurimit të mjeteve të kontrolluara nga larg; pajisjet e rregullimit
të shufrave dhe të balancit, për aq sa janë të përfshira në këtë klasë; treguesit e sasisë dhe të
shpejtësisë; pajisjet e shpetimit të jetës, rripin e sigurisë, helmetat; sistemet e menaxhimit të
motorit; nderpreresit që përbëhen nga paneli instrumental, kolona e timonit dhe nderpreresi
i montuar në shasi; pjesë këmbimi për makinat qarkulluese aq sa përfshihen në këtë klasë;
kabllot e tensionit të lartë
11 Aparat për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim
me ujë dhe qëllime sanitare; llamba të dritave, në veçanti llamba të dritave me shpenzim të
vogel te energjisë; produktet e ndriçimit të obligueshëm; produktet e ndriçimit emergjent
12 Automjete; aparate për levizje nga toka, ajri ose uji; pjesë dhe pajisje për automjete;
sistemet e frenimit për automjete; pedale te frenave dhe këpucë frenimi; disqet e frenave;
bateri frenimi; mbeshtjelles të frenave; përforcues te frenave; cilindra frenues; sistemet e
pezullimit për automjetet; pjesë te pezullimit; pezullues te nyjeve rrethore; amortizatorë dhe
amortizues; sistemet drejtuese për automjete; timona për automjete; kolona te timonit për
automjete; timona te nyjeve, mbajtese timoni, shasi për automjetet e tokësore; boshtet dhe
boshtet e automjeteve; kutitë e marsheve dhe kapeset për automjetet tokësore; rrotat,
rrethoret e rrotave për automjete, parakolpët, baltoret, amortizuesit për automjete; sustat
hidraulike, pneumatike, elektrike ose mekanike për amortizues; ngrites te veturave; pjesët
dhe pajisjet e frenave për automjetet, frenat, pedalet dhe këpucët e frenave për automjete;
sinjalet e drejtimit për automjetet; sinjalet e kthimit për automjetet; gomat e brendshme dhe
të jashtme për automjetet; takem për riparimin e gomave, arna për riparimin e tubave të
brendshëm; valvola për gomat e automjeteve; dritaret për automjetet, fshirese xhamash,
rezervuare te karburantit për automjete, zinxhirët kunder rreshqitjes për automjetet;
zinxhirët e makinës për automjetet tokësore; pompat e ajrit për automjetet përkatësisht
pompat e fryrjes së gomave; boritë dhe alarmet anti-vjedhje për automjetet; pasqyrat e
pasme; pasqyra anësore; pasqyrat e pasme dhe mbulesat dhe mbulesat për pasqyrat e
pasme; qelqi zëvendësues për pasqyrat e dyerve

(210) KS/M/ 2018/905
(220) 09/07/2018
(731) Lucas Industries Limited Stratford
Road Solihull B90 4AX, UK
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)
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(511) 7 Makinat për përdorim në industrinë e metaleve dhe plastikës, si dhe në industrinë e
automobilave; motorët dhe maqinat, përveç automjeteve tokësore; komponentët e bashkimit
të makinës dhe transmetimit, përveç për automjete tokësore; kandela për motorët; kandela
për motorët me djegie të brendshme të automjeteve; pjesë të motorëve dhe motorëve të të
gjitha llojeve deri në kategorinë e përfshirë; mjetet me energji elektrike; çekan turjele
rrotulluese, gerryese orbitale; sharrëza me rrota; zdrugues elektrik; mprehese këndore;
turiele perplasese; sharra rrethore; sharra per prerje ne thellesi; makina shpuese elektrike pa
tela; trapane elektrike pa tela; lidhje të tensionit të lartë për kandela; cilindra hidraulike dhe
pneumatike, pistone, kapele pistoni; filtrat e naftës, karburantit dhe ajrit për makinat dhe
motorët; radiatorët dhe ventilatorët për motorët dhe motorët, kushinetat, kushinetat e
rrumbullakta, kushinetat rrotulluese; rripa të përdorura për motorët dhe maqinat, rripat e
vinçave për motorët dhe motorët, rripa dinamo, rripa transportues, komponentë dhe pjesë të
frenave; frenat, pedale e frenimit, e ndryshme nga ato te mjeteve të tokësore; nyjet e
mbylljes, segmentet e pistoneve, lidhjet, zinxhirët e transmetimit dhe boshtet, te ndryshme
nga ato te mjeteve tokësore; zvogluesit e presionit; rregullatorët dhe valvulat; konvertuesit e
çiftit rrotullues; friksione të ndryshme nga ato për mjetet tokësore; nyje universale; pajisje
ndezjeje për motorët me djegie të brendshme, kandela për motorët me djegie të brendshme,
injektorët dhe startuesit për motorët dhe motorët; ekonomizuesit e karburanteve për
motorët; Pajisjet e transformimit të LPG për motorët me karburant; pompat për makina,
motorë dhe maqina; instalimet e larjes për automjete; karburatorët dhe karburatorët
ushqyes; pajisje elektromekanike që sigurojnë lëvizjen e dritareve të automjeteve; pajisjet e
injektimit të derivateve të naftës; kandela të ndezjes me naftë; rripa dhe tensionues, duke
përfshirë kohën, trenat e vozitjes dhe rripat e ftohjes për makinat e pasagjerëve dhe
automjetet komerciale; pompat e ujit; alternatorët për makinat e pasagjerëve dhe automjetet
komerciale; starteret e motorrit dhe dinamo dhe pjesë per riparimin e tyre për makinat e
pasagjerëve dhe automjetet komerciale; produktet e ndezjes mekanike; njësitë e kontrollit
elektronik; kompresorë të ajrit të kondicionuar; pajisje dhe produkte të ngjashme për
sistemet e kompresoreve të ajrit të kondicionuar
9 Aparatet dhe instrumentet për perqimin, kalimin, shpërndarjen, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin,
transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe
kompjuterët; bateri; bateritë per automobla nga acidi i plumbit për ndriçimin, startimin dhe
ndezjen e automjeteve; bateritë për përdorim në makinat e pasagjerëve, automjetet
komerciale dhe industriale, motorra, dhe aktivitete të lira, lëvizshmërinë, automjetet detare
dhe elektrike; sistemet e sigurimit të mjeteve të kontrolluara nga larg; pajisjet e rregullimit
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të shufrave dhe të balancit, për aq sa janë të përfshira në këtë klasë; treguesit e sasisë dhe të
shpejtësisë; pajisjet e shpetimit të jetës, rripin e sigurisë, helmetat; sistemet e menaxhimit të
motorit; nderpreresit që përbëhen nga paneli instrumental, kolona e timonit dhe nderpreresi
i montuar në shasi; pjesë këmbimi për makinat qarkulluese aq sa përfshihen në këtë klasë;
kabllot e tensionit të lartë
11 Aparat për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim
me ujë dhe qëllime sanitare; llamba të dritave, në veçanti llamba të dritave me shpenzim të
vogel te energjisë; produktet e ndriçimit të obligueshëm; produktet e ndriçimit emergjent
12 Automjete; aparate për levizje nga toka, ajri ose uji; pjesë dhe pajisje për automjete;
sistemet e frenimit për automjete; pedale te frenave dhe këpucë frenimi; disqet e frenave;
bateri frenimi; mbeshtjelles të frenave; përforcues te frenave; cilindra frenues; sistemet e
pezullimit për automjetet; pjesë te pezullimit; pezullues te nyjeve rrethore; amortizatorë dhe
amortizues; sistemet drejtuese për automjete; timona për automjete; kolona te timonit për
automjete; timona te nyjeve, mbajtese timoni, shasi për automjetet e tokësore; boshtet dhe
boshtet e automjeteve; kutitë e marsheve dhe kapeset për automjetet tokësore; rrotat,
rrethoret e rrotave për automjete, parakolpët, baltoret, amortizuesit për automjete; sustat
hidraulike, pneumatike, elektrike ose mekanike për amortizues; ngrites te veturave; pjesët
dhe pajisjet e frenave për automjetet, frenat, pedalet dhe këpucët e frenave për automjete;
sinjalet e drejtimit për automjetet; sinjalet e kthimit për automjetet; gomat e brendshme dhe
të jashtme për automjetet; takem për riparimin e gomave, arna për riparimin e tubave të
brendshëm; valvola për gomat e automjeteve; dritaret për automjetet, fshirese xhamash,
rezervuare te karburantit për automjete, zinxhirët kunder rreshqitjes për automjetet;
zinxhirët e makinës për automjetet tokësore; pompat e ajrit për automjetet përkatësisht
pompat e fryrjes së gomave; boritë dhe alarmet anti-vjedhje për automjetet; pasqyrat e
pasme; pasqyra anësore; pasqyrat e pasme dhe mbulesat dhe mbulesat për pasqyrat e
pasme; qelqi zëvendësues për pasqyrat e dyerve

(210) KS/M/ 2018/906
(220) 09/07/2018
(731) Lucas Industries Limited
Stratford Road Solihull B90 4AX, UK
(591) E gjelbërt dhe e bardhë
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 7 Makinat për përdorim në industrinë e metaleve dhe plastikës, si dhe në industrinë e
automobilave; motorët dhe maqinat, përveç automjeteve tokësore; komponentët e bashkimit
të makinës dhe transmetimit, përveç për automjete tokësore; kandela për motorët; kandela
për motorët me djegie të brendshme të automjeteve; pjesë të motorëve dhe motorëve të të
gjitha llojeve deri në kategorinë e përfshirë; mjetet me energji elektrike; çekan turjele
rrotulluese, gerryese orbitale; sharrëza me rrota; zdrugues elektrik; mprehese këndore;
turiele perplasese; sharra rrethore; sharra per prerje ne thellesi; makina shpuese elektrike pa
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tela; trapane elektrike pa tela; lidhje të tensionit të lartë për kandela; cilindra hidraulike dhe
pneumatike, pistone, kapele pistoni; filtrat e naftës, karburantit dhe ajrit për makinat dhe
motorët; radiatorët dhe ventilatorët për motorët dhe motorët, kushinetat, kushinetat e
rrumbullakta, kushinetat rrotulluese; rripa të përdorura për motorët dhe maqinat, rripat e
vinçave për motorët dhe motorët, rripa dinamo, rripa transportues, komponentë dhe pjesë të
frenave; frenat, pedale e frenimit, e ndryshme nga ato te mjeteve të tokësore; nyjet e
mbylljes, segmentet e pistoneve, lidhjet, zinxhirët e transmetimit dhe boshtet, te ndryshme
nga ato te mjeteve tokësore; zvogluesit e presionit; rregullatorët dhe valvulat; konvertuesit e
çiftit rrotullues; friksione të ndryshme nga ato për mjetet tokësore; nyje universale; pajisje
ndezjeje për motorët me djegie të brendshme, kandela për motorët me djegie të brendshme,
injektorët dhe startuesit për motorët dhe motorët; ekonomizuesit e karburanteve për
motorët; Pajisjet e transformimit të LPG për motorët me karburant; pompat për makina,
motorë dhe maqina; instalimet e larjes për automjete; karburatorët dhe karburatorët
ushqyes; pajisje elektromekanike që sigurojnë lëvizjen e dritareve të automjeteve; pajisjet e
injektimit të derivateve të naftës; kandela të ndezjes me naftë; rripa dhe tensionues, duke
përfshirë kohën, trenat e vozitjes dhe rripat e ftohjes për makinat e pasagjerëve dhe
automjetet komerciale; pompat e ujit; alternatorët për makinat e pasagjerëve dhe automjetet
komerciale; starteret e motorrit dhe dinamo dhe pjesë per riparimin e tyre për makinat e
pasagjerëve dhe automjetet komerciale; produktet e ndezjes mekanike; njësitë e kontrollit
elektronik; kompresorë të ajrit të kondicionuar; pajisje dhe produkte të ngjashme për
sistemet e kompresoreve të ajrit të kondicionuar
9 Aparatet dhe instrumentet për perqimin, kalimin, shpërndarjen, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin,
transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe
kompjuterët; bateri; bateritë per automobla nga acidi i plumbit për ndriçimin, startimin dhe
ndezjen e automjeteve; bateritë për përdorim në makinat e pasagjerëve, automjetet
komerciale dhe industriale, motorra, dhe aktivitete të lira, lëvizshmërinë, automjetet detare
dhe elektrike; sistemet e sigurimit të mjeteve të kontrolluara nga larg; pajisjet e rregullimit
të shufrave dhe të balancit, për aq sa janë të përfshira në këtë klasë; treguesit e sasisë dhe të
shpejtësisë; pajisjet e shpetimit të jetës, rripin e sigurisë, helmetat; sistemet e menaxhimit të
motorit; nderpreresit që përbëhen nga paneli instrumental, kolona e timonit dhe nderpreresi
i montuar në shasi; pjesë këmbimi për makinat qarkulluese aq sa përfshihen në këtë klasë;
kabllot e tensionit të lartë
11 Aparat për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim
me ujë dhe qëllime sanitare; llamba të dritave, në veçanti llamba të dritave me shpenzim të
vogel te energjisë; produktet e ndriçimit të obligueshëm; produktet e ndriçimit emergjent
12 Automjete; aparate për levizje nga toka, ajri ose uji; pjesë dhe pajisje për automjete;
sistemet e frenimit për automjete; pedale te frenave dhe këpucë frenimi; disqet e frenave;
bateri frenimi; mbeshtjelles të frenave; përforcues te frenave; cilindra frenues; sistemet e
pezullimit për automjetet; pjesë te pezullimit; pezullues te nyjeve rrethore; amortizatorë dhe
amortizues; sistemet drejtuese për automjete; timona për automjete; kolona te timonit për
automjete; timona te nyjeve, mbajtese timoni, shasi për automjetet e tokësore; boshtet dhe
boshtet e automjeteve; kutitë e marsheve dhe kapeset për automjetet tokësore; rrotat,
rrethoret e rrotave për automjete, parakolpët, baltoret, amortizuesit për automjete; sustat
hidraulike, pneumatike, elektrike ose mekanike për amortizues; ngrites te veturave; pjesët
dhe pajisjet e frenave për automjetet, frenat, pedalet dhe këpucët e frenave për automjete;
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sinjalet e drejtimit për automjetet; sinjalet e kthimit për automjetet; gomat e brendshme dhe
të jashtme për automjetet; takem për riparimin e gomave, arna për riparimin e tubave të
brendshëm; valvola për gomat e automjeteve; dritaret për automjetet, fshirese xhamash,
rezervuare te karburantit për automjete, zinxhirët kunder rreshqitjes për automjetet;
zinxhirët e makinës për automjetet tokësore; pompat e ajrit për automjetet përkatësisht
pompat e fryrjes së gomave; boritë dhe alarmet anti-vjedhje për automjetet; pasqyrat e
pasme; pasqyra anësore; pasqyrat e pasme dhe mbulesat dhe mbulesat për pasqyrat e
pasme; qelqi zëvendësues për pasqyrat e dyerve

(210) KS/M/ 2018/907
(220) 09/07/2018
(731) Arqe & Iko SH.P.K. JETA E RE 88,
Prizren, KS

(540) PEPERONI

(511) 29 Mish; peshk; shpezë; kafshe gjyetie; ekstrakte mishi; mish i konzervuar; mish i
terur; mish i zier; peshk i konzervuar; peshk i terur; peshk i zier; pashtete mishi; pashtete
pule; pashtetë mëlçie; pashtetë peshku; pashtetë kafshesh gjahu; lyerje mishi dhe peshku;
lyerje perimesh; salcë mishi dhe peshku; salcë perimesh; lyerje vegjetariane; salcë
vegjetariane; fruta dhe perime të konzevuara, të terura dhe të ziera; pashtetë perimesh;
gjelatinë; salcë; vezë; qumësht; produkte të qumështit; vajra ushqyes dhe yndyrëra
35 Reklama, publikimi i teksteve publicitare; promovime të shitjeve; reklamime;
marketing direkt; hulumtime tregu; menagjim biznesi; administrim biznesi; sherbime
marketingu, shërbime të shitjes me pakice dhe shumice të mishit dhe produkteve të tij

(210) KS/M/ 2018/908
(220) 10/07/2018
(300) 017811365 15/02/2018 EU
(731) I.V.A.R. S.P.A. Via IV Novembre,
181 25080 Prevalle (BS), IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) DIRTSTOP

(511) 11 Aparatet dhe instalimet e shpërndarjes së ujit, komponentët dhe pajisje; sistemet
hidraulike dhe ngrohëse dhe komponentët dhe pajisje; sistemet e injektimin dhe përzierjes
dhe njesitë e ngrohjes dhe njësitë e furnizimit me ujë dhe pajisje e tyre; aparat filtrues të
ujit; filtra të ujit; filtra magnetikë që janë për përdorim në sistemet e ngrohjes qendrore;
filtra për përdorim me aparate për furnizim me ujë; sitë (kulluese ) për tubat e ujit; filtra për
trajtimin e ujit; kaldaja (bojler) që janë pjesë e instalimeve të ngrohjes qendrore;
akumulatorët e nxehtësisë; pajisje rregulluese dhe sigurie për aparatet e ujit; instalimet e
kanaleve të ujit; instalimet e shpërndarjes së ujit; aparatet dhe instalimet sanitare; instalimet
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e ngrohjes; pajisje për vaske; kolektorët diellorë për ngrohje; aparat; çezmat për tubacionet
dhe tubacionet; çezmat për përzierjen e tubave të ujit; tuba, pjesë të instalimeve sanitare;
valvola termostatike, pjesë të instalimeve të ngrohjes; rregullatoret e aksesorëve për
aparatet e ujit dhe për tubacionet e ujit

(210) KS/M/ 2018/909
(220) 11/07/2018
(731) Milaimi Habib Rizvance Yasin
ul. Kalina Jovanoska br.15, Gostivar, MK
ul. Leningradska br.19, Gostivar, MK
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 30 Preparatet kozmetike dhe te higjienës jo-mjekësisë; pastat e dhëmbëve jomjekësore; parfumeri, vajra esenciale; preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për
përdorim në lavanderi; preparate për pastrim, lustrim, pastrim me fërkim dhe gërryerje
35 Reklamim; menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës;
shërbime të shitjes me shumicë dhe me pakicë, importi-eksporti i: Preparatet kozmetike dhe
te higjienës jo-mjekësisë; pastat e dhëmbëve jomjekësore; parfumeri, vajra esenciale; preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për
përdorim në lavanderi; preparate për pastrim, lustrim, pastrim me fërkim dhe gërryerje

(210) KS/M/ 2018/910
(220) 11/07/2018
(731) DORCO CO., LTD.
(Golim-Dong), 350 Kyungahnchoen-Ro,
Cheoin-Gu, Yongin-Si, Kyunggi-Do, KR
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) DORCO EVE

(511) 8 Brisqe rroje jo elektrike; Brisqe sigurie; Brisqe rroje; Brisk (tehu) rroje; Mbajtëse
të pajisjeve te rrojës; Kuti për brisqe rroje
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(210) KS/M/ 2018/911
(220) 11/07/2018
(731) GENTIANA RRUSTEMI
AMA SHPK RR.MUSA QERIMI PA NR
VETERNIK, PRISHTINE, KS
(591) Portokalli, Vjollce, Kalter
Zeze
(740) GENTIANA RRUSTEMI
RR.MUSA QERIMI PA NR VETERNIK
,PRISHTINE

(540)

(511) 41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm
45 Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe
individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të
individëve

(210) KS/M/ 2018/912
(220) 11/07/2018
(731) Beta Group Sh.p.k Rr.Sadil Shala
nr.146, 14000 Lipjan, KS
(591) Bardhe, Hiri, Gjelber
(740) Shabi Dërmaku, Beta Group Sh.p.k
Rr.Sadik Shala nr.146 , 14000 Lipjan

(540)

(511) 30 Klasa 30 përfshin produkte me origjinë bimore që janë përgatitur për konsum
njerëzor ose për ruajtje si drithërat e përpunuara, orizat, kafja, çaji dhe kakao. Substancat që
ëmbëlsojnë ose përmirësojnë shijen e ushqimit dhe pijeve, si sheqeri .
Produktet e grurit si mielli janë gjithashtu në këtë klasë, si dhe produktet e bëra me miell, të
tilla si bukë dhe pasta
35 Reklamat ; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.
Shënim Shpjegues per klasen 35 tek produkti ynë :
Klasa 35 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga agjentët tanë ose organizatat kryesisht
me objektin e:
1. ndihmë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose
2. ndihmojnë në menaxhimin e punëve të biznesit ose funksioneve komerciale të një
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ndërmarrjeje industriale ose komerciale, mirpo ne nuk ofrojm shërbime reklamuese per
institucionet tjera .
Mirpo kryesisht ndërmarrjen e komunikimeve me konsumatoret dhe bashkëpuntorët ,
deklaratat ose njoftimet me të gjitha mënyrat e shpërndarjes dhe në lidhje me të gjitha llojet
e mallrave ose shërbimeve që ne ofrojmë
39 Ne klasen 39 përfshihet transporti i mallrave tona tek konsumatori , me çfarëdo metode
apo mjeti klasifikohet në Klasa 39. Kjo klasë gjithashtu përfshin paketimin e mallrave për
qëllime transporti ose magazinimi, si dhe magazinimin e mallrave pavarësisht nëse këto
mallra janë në tranzit ose do të mbeten në të njëjtin vend për rikthim të ardhshëm. Qiraja e
hapësirave dhe pajisjeve për magazinim është kështu edhe në klasën 39 nga dhënia me qera
e magazinave në qira të frigoriferit

(210) KS/M/ 2018/914
(220) 12/07/2018
(300) 87/754,054 12/01/2018 US
(731) BlackBerry Limited A Canadian
Corporation 2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario, CA
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) BLACKBERRY

(511) 42 Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe dizajnimi për të
njejtat; shërbimet e analizimit dhe hulumtimit të industrisë; dizajnimin dhe zhvillimin e
harduerit dhe softuerit kompjuterik; Platformën si shërbim (PAAS) dhe Softuerin si
shërbim (SAAS) shërbimet që shfaqin softuerin për përdorim në performim e vlresëimit të
cënueshmërisë dhe testimin e dëpërtimit; ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit
kompjuterik të shkarkueshëm on-line për siguri të pikës së fundit, analizimin e softuerit që
ka për qëllim dëmtimin e sistemit kompjuterik (malware analysis), testimin e
cënueshmërisë, cenimin e depërtueshmërisë, dhe vlerësimin e cënueshmërisë

(210) KS/M/ 2018/915
(220) 12/07/2018
(300) 87/754,060 12/01/2018 US
(731) BlackBerry Limited A Canadian
Corporation 2200 University Avenue East
Waterloo, Ontario, CA
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) JARVIS
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(511) 42 Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe dizajnimi për të
njejtat; shërbimet e analizimit dhe hulumtimit të industrisë; dizajnimin dhe zhvillimin e
harduerit dhe softuerit kompjuterik; Platformën si shërbim (PAAS) dhe Softuerin si
shërbim (SAAS) shërbimet që shfaqin softuerin për përdorim në performim e vlresëimit të
cënueshmërisë dhe testimin e dëpërtimit; ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit
kompjuterik të shkarkueshëm on-line për siguri të pikës së fundit, analizimin e softuerit që
ka për qëllim dëmtimin e sistemit kompjuterik (malware analysis), testimin e
cënueshmërisë, cenimin e depërtueshmërisë, dhe vlerësimin e cënueshmërisë

(210) KS/M/ 2018/916
(220) 12/07/2018
(731) Beta Group Sh.p.k Rr.Sadil Shala
nr.146, 14000 Lipjan, KS
(591) Ngjyrë e kuqe, Ngjyrë Portokalli
Ngjyre e Verdhë
(740) Shabi Dërmaku, Beta Group Sh.p.k
Rr.Sadil Shala nr.146, 14000 Lipjan

(540)

(511) 29 Klasa 29 përfshin ushqime, veçanërisht ato me origjinë shtazore ose bimore, të
përgatitura për konsum njerëzor ose për ruajtje. Vajrat dhe yndyrat të cilat përdoren për
qëllime kuzhinare gjithashtu përfshihen në klasën 29 si produkte me origjinë shtazore ose
vegjetale
35 Reklamat ; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.
Shënim Shpjegues per klasen 35 tek produkti ynë :
Klasa 35 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga agjentët tanë ose organizatat kryesisht
me qëllim që të :
1. ndihmojnë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose
2. ndihmojnë në menaxhimin e punëve të biznesit ose funksioneve komerciale të një
ndërmarrjeje industriale ose komerciale, mirpo ne nuk ofrojm shërbime reklamuese per
institucionet tjera .
Mirpo kryesisht ndërmarrjen e komunikimeve me konsumatoret dhe bashkëpuntorët ,
deklaratat ose njoftimet me të gjitha mënyrat e shpërndarjes dhe në lidhje me të gjitha llojet
e mallrave ose shërbimeve që ne ofrojmë
39 Ne klasen 39 përfshihet transporti i mallrave tona tek konsumatori , me çfarëdo metode
apo mjeti klasifikohet në Klasa 39. Kjo klasë gjithashtu përfshin paketimin e mallrave për
qëllime transporti ose magazinimi, si dhe magazinimin e mallrave pavarësisht nëse këto
mallra janë në tranzit ose do të mbeten në të njëjtin vend për rikthim të ardhshëm. Qiraja e
hapësirave dhe pajisjeve për magazinim është kështu edhe në klasën 39 nga dhënia me qera
e magazinave në qira të frigoriferit
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(210) KS/M/ 2018/917
(220) 12/07/2018
(731) Beta Group Sh.p.k Rr.Sadil Shala
nr.146, 14000 Lipjan, KS
(591) Ngjyrë e kuqe, Ngjyre hiri, Ngjyre e
kaltër, Ngjyrë e bardhë
(740) Shabi Dërmaku, Beta Group Sh.p.k
Rr.Sadil Shala nr.146, 14000 Lipjan

(540)

(511) 30 Klasa 30 përfshin produkte me origjinë bimore që janë përgatitur për konsum
njerëzor ose për ruajtje si drithërat e përpunuara, orizat, kafja, çaji dhe kakao. Substancat që
ëmbëlsojnë ose përmirësojnë shijen e ushqimit dhe pijeve, si sheqeri .
Produktet e grurit si mielli janë gjithashtu në këtë klasë, si dhe produktet e bëra me miell, të
tilla si bukë dhe pasta
35 Reklamat ; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.
Shënim Shpjegues per klasen 35 tek produkti ynë :
Klasa 35 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga agjentët tanë ose organizatat kryesisht
me objektin e:
1. ndihmë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose
2. ndihmojnë në menaxhimin e punëve të biznesit ose funksioneve komerciale të një
ndërmarrjeje industriale ose komerciale, mirpo ne nuk ofrojm shërbime reklamuese per
institucionet tjera .
Mirpo kryesisht ndërmarrjen e komunikimeve me konsumatoret dhe bashkëpuntorët ,
deklaratat ose njoftimet me të gjitha mënyrat e shpërndarjes dhe në lidhje me të gjitha llojet
e mallrave ose shërbimeve që ne ofrojmë
39 Ne klasen 39 përfshihet transporti i mallrave tona tek konsumatori , me çfarëdo metode
apo mjeti klasifikohet në Klasa 39. Kjo klasë gjithashtu përfshin paketimin e mallrave për
qëllime transporti ose magazinimi, si dhe magazinimin e mallrave pavarësisht nëse këto
mallra janë në tranzit ose do të mbeten në të njëjtin vend për rikthim të ardhshëm. Qiraja e
hapësirave dhe pajisjeve për magazinim është kështu edhe në klasën 39 nga dhënia me qera
e magazinave në qira të frigoriferit
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(210) KS/M/ 2018/918
(220) 12/07/2018
(731) Beta Group Sh.p.k Rr.Sadil Shala
nr.146, 14000 Lipjan, KS
(591) Ngjyrë e kuqe Ngjyrë e gjelbër
Ngjyrë hiri
(740) Shabi Dërmaku Beta Group Sh.p.k
Rr.Sadik Shala nr.146 , 14000 Lipjan

(540)

(511) 30 Klasa 30 përfshin produkte me origjinë bimore që janë përgatitur për konsum
njerëzor ose për ruajtje si drithërat e përpunuara, orizat, kafja, çaji dhe kakao. Substancat që
ëmbëlsojnë ose përmirësojnë shijen e ushqimit dhe pijeve, si sheqeri .
Produktet e grurit si mielli janë gjithashtu në këtë klasë, si dhe produktet e bëra me miell, të
tilla si bukë dhe pasta
35 Reklamat ; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.
Shënim Shpjegues per klasen 35 tek produkti ynë :
Klasa 35 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga agjentët tanë ose organizatat kryesisht
me objektin e:
1. ndihmë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose
2. ndihmojnë në menaxhimin e punëve të biznesit ose funksioneve komerciale të një
ndërmarrjeje industriale ose komerciale, mirpo ne nuk ofrojm shërbime reklamuese per
institucionet tjera .
Mirpo kryesisht ndërmarrjen e komunikimeve me konsumatoret dhe bashkëpuntorët ,
deklaratat ose njoftimet me të gjitha mënyrat e shpërndarjes dhe në lidhje me të gjitha llojet
e mallrave ose shërbimeve që ne ofrojmë
39 Ne klasen 39 përfshihet transporti i mallrave tona tek konsumatori , me çfarëdo metode
apo mjeti klasifikohet në Klasa 39. Kjo klasë gjithashtu përfshin paketimin e mallrave për
qëllime transporti ose magazinimi, si dhe magazinimin e mallrave pavarësisht nëse këto
mallra janë në tranzit ose do të mbeten në të njëjtin vend për rikthim të ardhshëm. Qiraja e
hapësirave dhe pajisjeve për magazinim është kështu edhe në klasën 39 nga dhënia me qera
e magazinave në qira të frigoriferit
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(210) KS/M/ 2018/919
(220) 12/07/2018
(731) Beta Group Sh.p.k Rr.Sadil Shala
nr.146, 14000 Lipjan, KS
(591) Ngjyrë e Kuqe Ngjyrë e Hirit
(740) Shabi Dërmaku, Beta Group Sh.p.k
Rr.Sadil Shala nr.146, 14000 Lipjan

(540)

(511) 30 Klasa 30 përfshin produkte me origjinë bimore që janë përgatitur për konsum
njerëzor ose për ruajtje si drithërat e përpunuara, orizat, kafja, çaji dhe kakao. Substancat që
ëmbëlsojnë ose përmirësojnë shijen e ushqimit dhe pijeve, si sheqeri .
Produktet e grurit si mielli janë gjithashtu në këtë klasë, si dhe produktet e bëra me miell, të
tilla si bukë dhe pasta
35 Kategoria / Klasa 35
Reklamat ; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.
Shënim Shpjegues per klasen 35 tek produkti ynë :
Klasa 35 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga agjentët tanë ose organizatat kryesisht
me qëllim që të :
1. ndihmojnë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose
2. ndihmojnë në menaxhimin e punëve të biznesit ose funksioneve komerciale të një
ndërmarrjeje industriale ose komerciale, mirpo ne nuk ofrojm shërbime reklamuese per
institucionet tjera .
Mirpo kryesisht ndërmarrjen e komunikimeve me konsumatoret dhe bashkëpuntorët ,
deklaratat ose njoftimet me të gjitha mënyrat e shpërndarjes dhe në lidhje me të gjitha llojet
e mallrave ose shërbimeve që ne ofrojmë
39 Ne klasen 39 përfshihet transporti i mallrave tona tek konsumatori , me çfarëdo metode
apo mjeti klasifikohet në Klasa 39. Kjo klasë gjithashtu përfshin paketimin e mallrave për
qëllime transporti ose magazinimi, si dhe magazinimin e mallrave pavarësisht nëse këto
mallra janë në tranzit ose do të mbeten në të njëjtin vend për rikthim të ardhshëm. Qiraja e
hapësirave dhe pajisjeve për magazinim është kështu edhe në klasën 39 nga dhënia me qera
e magazinave në qira të frigoriferit

(210) KS/M/ 2018/920
(220) 12/07/2018
(731) Beta Group Sh.p.k Rr.Sadil Shala
nr.146, 14000 Lipjan, KS
(591) Bardhe, Kuqe, Hiri, Verdhe
(740) Shabi Dërmaku Beta Group Sh.p.k
Rr.Sadil Shala nr.146, 14000 Lipjan

(540)
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(511) 30 Klasa 30 përfshin produkte me origjinë bimore që janë përgatitur për konsum
njerëzor ose për ruajtje si drithërat e përpunuara, orizat, kafja, çaji dhe kakao. Substancat që
ëmbëlsojnë ose përmirësojnë shijen e ushqimit dhe pijeve, si sheqeri .
Produktet e grurit si mielli janë gjithashtu në këtë klasë, si dhe produktet e bëra me miell, të
tilla si bukë dhe pasta
35 Reklamat ; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.
Shënim Shpjegues per klasen 35 tek produkti ynë :
Klasa 35 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga agjentët tanë ose organizatat kryesisht
me qëllim që të :
1. ndihmojnë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose
2. ndihmojnë në menaxhimin e punëve të biznesit ose funksioneve komerciale të një
ndërmarrjeje industriale ose komerciale, mirpo ne nuk ofrojm shërbime reklamuese per
institucionet tjera .
Mirpo kryesisht ndërmarrjen e komunikimeve me konsumatoret dhe bashkëpuntorët ,
deklaratat ose njoftimet me të gjitha mënyrat e shpërndarjes dhe në lidhje me të gjitha llojet
e mallrave ose shërbimeve që ne ofrojmë
39 Ne klasen 39 përfshihet transporti i mallrave tona tek konsumatori , me çfarëdo metode
apo mjeti klasifikohet në Klasa 39. Kjo klasë gjithashtu përfshin paketimin e mallrave për
qëllime transporti ose magazinimi, si dhe magazinimin e mallrave pavarësisht nëse këto
mallra janë në tranzit ose do të mbeten në të njëjtin vend për rikthim të ardhshëm. Qiraja e
hapësirave dhe pajisjeve për magazinim është kështu edhe në klasën 39 nga dhënia me qera
e magazinave në qira të frigoriferit

(210) KS/M/ 2018/921
(220) 12/07/2018
(731) Beta Group Sh.p.k Rr.Sadil Shala
nr.146, 14000 Lipjan, KS
(591) Kuqe, Bardhe, Gjelber, Hiri
(740) Shabi Dërmaku, Beta Group Sh.p.k
Rr.Sadil Shala nr.146, 14000 Lipjan

(540)
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(511) 30 Klasa 30 përfshin produkte me origjinë bimore që janë përgatitur për konsum
njerëzor ose për ruajtje si drithërat e përpunuara, orizat, kafja, çaji dhe kakao. Substancat që
ëmbëlsojnë ose përmirësojnë shijen e ushqimit dhe pijeve, si sheqeri .
Produktet e grurit si mielli janë gjithashtu në këtë klasë, si dhe produktet e bëra me miell, të
tilla si bukë dhe pasta
35 Reklamat ; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.
Shënim Shpjegues per klasen 35 tek produkti ynë :
Klasa 35 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga agjentët tanë ose organizatat kryesisht
me objektin e:
1. ndihmë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose
2. ndihmojnë në menaxhimin e punëve të biznesit ose funksioneve komerciale të një
ndërmarrjeje industriale ose komerciale, mirpo ne nuk ofrojm shërbime reklamuese per
institucionet tjera .
Mirpo kryesisht ndërmarrjen e komunikimeve me konsumatoret dhe bashkëpuntorët ,
deklaratat ose njoftimet me të gjitha mënyrat e shpërndarjes dhe në lidhje me të gjitha llojet
e mallrave ose shërbimeve që ne ofrojmë
39 Ne klasen 39 përfshihet transporti i mallrave tona tek konsumatori , me çfarëdo metode
apo mjeti klasifikohet në Klasa 39. Kjo klasë gjithashtu përfshin paketimin e mallrave për
qëllime transporti ose magazinimi, si dhe magazinimin e mallrave pavarësisht nëse këto
mallra janë në tranzit ose do të mbeten në të njëjtin vend për rikthim të ardhshëm. Qiraja e
hapësirave dhe pajisjeve për magazinim është kështu edhe në klasën 39 nga dhënia me qera
e magazinave në qira të frigoriferit
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(210) KS/M/ 2018/922
(220) 12/07/2018
(731) Beta Group Sh.p.k Rr.Sadil Shala
nr.146, 14000 Lipjan, KS
(591) Ngjyrë e Gjelbër, Ngjyrë e Bardhë
Ngjyrë Kafe, Ngjyrë Vjollcë
(740) Shabi Dërmaku, Beta Group Sh.p.k
Rr.Sadik Shala nr.146 , 14000 Lipjan

(540)

(511) 30 Klasa 30 përfshin produkte me origjinë bimore që janë përgatitur për konsum
njerëzor ose për ruajtje si drithërat e përpunuara, orizat, kafja, çaji dhe kakao. Substancat që
ëmbëlsojnë ose përmirësojnë shijen e ushqimit dhe pijeve, si sheqeri .
Produktet e grurit si mielli janë gjithashtu në këtë klasë, si dhe produktet e bëra me miell, të
tilla si bukë dhe pasta
35 Reklamat ; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.
Shënim Shpjegues per klasen 35 tek produkti ynë :
Klasa 35 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga agjentët tanë ose organizatat kryesisht
me qëllim që të :
1. ndihmojnë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose
2. ndihmojnë në menaxhimin e punëve të biznesit ose funksioneve komerciale të një
ndërmarrjeje industriale ose komerciale, mirpo ne nuk ofrojm shërbime reklamuese per
institucionet tjera .
Mirpo kryesisht ndërmarrjen e komunikimeve me konsumatoret dhe bashkëpuntorët ,
deklaratat ose njoftimet me të gjitha mënyrat e shpërndarjes dhe në lidhje me të gjitha llojet
e mallrave ose shërbimeve që ne ofrojmë
39 Ne klasen 39 përfshihet transporti i mallrave tona tek konsumatori , me çfarëdo metode
apo mjeti klasifikohet në Klasa 39. Kjo klasë gjithashtu përfshin paketimin e mallrave për
qëllime transporti ose magazinimi, si dhe magazinimin e mallrave pavarësisht nëse këto
mallra janë në tranzit ose do të mbeten në të njëjtin vend për rikthim të ardhshëm. Qiraja e
hapësirave dhe pajisjeve për magazinim është kështu edhe në klasën 39 nga dhënia me qera
e magazinave në qira të frigoriferit
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(210) KS/M/ 2018/923
(220) 12/07/2018
(731) Beta Group Sh.p.k Rr.Sadil Shala
nr.146, 14000 Lipjan, KS
(591) Kalter, Bardhe
(740) Shabi Dërmaku Beta Group Sh.p.k
Rr.Sadil Shala nr.146, 14000 Lipjan

(540)

(511) 30 Klasa 30 përfshin produkte me origjinë bimore që janë përgatitur për konsum
njerëzor ose për ruajtje si drithërat e përpunuara, orizat, kafja, çaji dhe kakao. Substancat që
ëmbëlsojnë ose përmirësojnë shijen e ushqimit dhe pijeve, si sheqeri .
Produktet e grurit si mielli janë gjithashtu në këtë klasë, si dhe produktet e bëra me miell, të
tilla si bukë dhe pasta
35 Reklamat ; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.
Shënim Shpjegues per klasen 35 tek produkti ynë :
Klasa 35 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga agjentët tanë ose organizatat kryesisht
me qëllim që të :
1. ndihmojnë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose
2. ndihmojnë në menaxhimin e punëve të biznesit ose funksioneve komerciale të një
ndërmarrjeje industriale ose komerciale, mirpo ne nuk ofrojm shërbime reklamuese per
institucionet tjera .
Mirpo kryesisht ndërmarrjen e komunikimeve me konsumatoret dhe bashkëpuntorët ,
deklaratat ose njoftimet me të gjitha mënyrat e shpërndarjes dhe në lidhje me të gjitha llojet
e mallrave ose shërbimeve që ne ofrojmë
39 Ne klasen 39 përfshihet transporti i mallrave tona tek konsumatori , me çfarëdo metode
apo mjeti klasifikohet në Klasa 39. Kjo klasë gjithashtu përfshin paketimin e mallrave për
qëllime transporti ose magazinimi, si dhe magazinimin e mallrave pavarësisht nëse këto
mallra janë në tranzit ose do të mbeten në të njëjtin vend për rikthim të ardhshëm. Qiraja e
hapësirave dhe pajisjeve për magazinim është kështu edhe në klasën 39 nga dhënia me qera
e magazinave në qira të frigoriferit
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(210) KS/M/ 2018/924
(220) 12/07/2018
(731) Beta Group Sh.p.k Rr.Sadil Shala
nr.146, 14000 Lipjan, KS
(591) Ngjyra e Kuqe, Ngjyra e Hirit
Ngjyra e Kalter, Ngjyra e Bardhë
(740) Shabi Dërmaku, Beta Group Sh.p.k
Rr.Sadik Shala nr.146 , 14000 Lipjan

(540)

(511) 30 Klasa 30 përfshin produkte me origjinë bimore që janë përgatitur për konsum
njerëzor ose për ruajtje si drithërat e përpunuara, orizat, kafja, çaji dhe kakao. Substancat që
ëmbëlsojnë ose përmirësojnë shijen e ushqimit dhe pijeve, si sheqeri .
Produktet e grurit si mielli janë gjithashtu në këtë klasë, si dhe produktet e bëra me miell, të
tilla si bukë dhe pasta
35 Reklamat ; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.
Shënim Shpjegues per klasen 35 tek produkti ynë :
Klasa 35 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga agjentët tanë ose organizatat kryesisht
me objektin e:
1. ndihmë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose
2. ndihmojnë në menaxhimin e punëve të biznesit ose funksioneve komerciale të një
ndërmarrjeje industriale ose komerciale, mirpo ne nuk ofrojm shërbime reklamuese per
institucionet tjera .
Mirpo kryesisht ndërmarrjen e komunikimeve me konsumatoret dhe bashkëpuntorët ,
deklaratat ose njoftimet me të gjitha mënyrat e shpërndarjes dhe në lidhje me të gjitha llojet
e mallrave ose shërbimeve që ne ofrojmë
39 Ne klasen 39 përfshihet transporti i mallrave tona tek konsumatori , me çfarëdo metode
apo mjeti klasifikohet në Klasa 39. Kjo klasë gjithashtu përfshin paketimin e mallrave për
qëllime transporti ose magazinimi, si dhe magazinimin e mallrave pavarësisht nëse këto
mallra janë në tranzit ose do të mbeten në të njëjtin vend për rikthim të ardhshëm. Qiraja e
hapësirave dhe pajisjeve për magazinim është kështu edhe në klasën 39 nga dhënia me qera
e magazinave në qira të frigoriferit
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(210) KS/M/ 2018/925
(220) 12/07/2018
(731) Beta Group Sh.p.k Rr.Sadil Shala
nr.146, 14000 Lipjan, KS
(591) Ngjyra e Kuqe, Ngjyra e Hirte
Ngjyra e Bardhë
(740) Shabi Dërmaku, Beta Group Sh.p.k
Rr.Sadik Shala nr.146 , 14000 Lipjan

(540)

(511) 30 Klasa 30 përfshin produkte me origjinë bimore që janë përgatitur për konsum
njerëzor ose për ruajtje si drithërat e përpunuara, orizat, kafja, çaji dhe kakao. Substancat që
ëmbëlsojnë ose përmirësojnë shijen e ushqimit dhe pijeve, si sheqeri .
Produktet e grurit si mielli janë gjithashtu në këtë klasë, si dhe produktet e bëra me miell, të
tilla si bukë dhe pasta
35 Reklamat ; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.
Shënim Shpjegues per klasen 35 tek produkti ynë :
Klasa 35 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga agjentët tanë ose organizatat kryesisht
me objektin e:
1. ndihmë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose
2. ndihmojnë në menaxhimin e punëve të biznesit ose funksioneve komerciale të një
ndërmarrjeje industriale ose komerciale, mirpo ne nuk ofrojm shërbime reklamuese per
institucionet tjera .
Mirpo kryesisht ndërmarrjen e komunikimeve me konsumatoret dhe bashkëpuntorët ,
deklaratat ose njoftimet me të gjitha mënyrat e shpërndarjes dhe në lidhje me të gjitha llojet
e mallrave ose shërbimeve që ne ofrojmë
39 Ne klasen 39 përfshihet transporti i mallrave tona tek konsumatori , me çfarëdo metode
apo mjeti klasifikohet në Klasa 39. Kjo klasë gjithashtu përfshin paketimin e mallrave për
qëllime transporti ose magazinimi, si dhe magazinimin e mallrave pavarësisht nëse këto
mallra janë në tranzit ose do të mbeten në të njëjtin vend për rikthim të ardhshëm. Qiraja e
hapësirave dhe pajisjeve për magazinim është kështu edhe në klasën 39 nga dhënia me qera
e magazinave në qira të frigoriferit
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(210) KS/M/ 2018/926
(220) 12/07/2018
(731) Beta Group Sh.p.k Rr.Sadil Shala
nr.146, 14000 Lipjan, KS
(591) Ngjyrë e Kuqe, Ngjyrë e Kalter
Ngjyrë Hiri
(740) Shabi Dërmaku, Beta Group Sh.p.k
Rr.Sadil Shala nr.146, 14000 Lipjan

(540)

(511) 30 Klasa 30 përfshin produkte me origjinë bimore që janë përgatitur për konsum
njerëzor ose për ruajtje si drithërat e përpunuara, orizat, kafja, çaji dhe kakao. Substancat që
ëmbëlsojnë ose përmirësojnë shijen e ushqimit dhe pijeve, si sheqeri .
Produktet e grurit si mielli janë gjithashtu në këtë klasë, si dhe produktet e bëra me miell, të
tilla si bukë dhe pasta
35 Reklamat ; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.
Shënim Shpjegues per klasen 35 tek produkti ynë :
Klasa 35 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga agjentët tanë ose organizatat kryesisht
me objektin e:
1. ndihmë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose
2. ndihmojnë në menaxhimin e punëve të biznesit ose funksioneve komerciale të një
ndërmarrjeje industriale ose komerciale, mirpo ne nuk ofrojm shërbime reklamuese per
institucionet tjera .
Mirpo kryesisht ndërmarrjen e komunikimeve me konsumatoret dhe bashkëpuntorët ,
deklaratat ose njoftimet me të gjitha mënyrat e shpërndarjes dhe në lidhje me të gjitha llojet
e mallrave ose shërbimeve që ne ofrojmë
39 Ne klasen 39 përfshihet transporti i mallrave tona tek konsumatori , me çfarëdo metode
apo mjeti klasifikohet në Klasa 39. Kjo klasë gjithashtu përfshin paketimin e mallrave për
qëllime transporti ose magazinimi, si dhe magazinimin e mallrave pavarësisht nëse këto
mallra janë në tranzit ose do të mbeten në të njëjtin vend për rikthim të ardhshëm. Qiraja e
hapësirave dhe pajisjeve për magazinim është kështu edhe në klasën 39 nga dhënia me qera
e magazinave në qira të frigoriferit
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(210) KS/M/ 2018/927
(220) 12/07/2018
(731) Beta Group Sh.p.k Rr.Sadil Shala
nr.146, 14000 Lipjan, KS
(591) Ngjyra e Bardhë, Ngjyra e Hirit
Ngjyra e Kaltër
(740) Shabi Dërmaku, Beta Group Sh.p.k
Rr.Sadil Shala nr.146, 14000 Lipjan

(540)

(511) 30 Klasa 30 përfshin produkte me origjinë bimore që janë përgatitur për konsum
njerëzor ose për ruajtje si drithërat e përpunuara, orizat, kafja, çaji dhe kakao. Substancat që
ëmbëlsojnë ose përmirësojnë shijen e ushqimit dhe pijeve, si sheqeri .
Produktet e grurit si mielli janë gjithashtu në këtë klasë, si dhe produktet e bëra me miell, të
tilla si bukë dhe pasta
35 Reklamat ; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.
Shënim Shpjegues per klasen 35 tek produkti ynë :
Klasa 35 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga agjentët tanë ose organizatat kryesisht
me objektin e:
1. ndihmë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose
2. ndihmojnë në menaxhimin e punëve të biznesit ose funksioneve komerciale të një
ndërmarrjeje industriale ose komerciale, mirpo ne nuk ofrojm shërbime reklamuese per
institucionet tjera .
Mirpo kryesisht ndërmarrjen e komunikimeve me konsumatoret dhe bashkëpuntorët ,
deklaratat ose njoftimet me të gjitha mënyrat e shpërndarjes dhe në lidhje me të gjitha llojet
e mallrave ose shërbimeve që ne ofrojmë
39 Ne klasen 39 përfshihet transporti i mallrave tona tek konsumatori , me çfarëdo metode
apo mjeti klasifikohet në Klasa 39. Kjo klasë gjithashtu përfshin paketimin e mallrave për
qëllime transporti ose magazinimi, si dhe magazinimin e mallrave pavarësisht nëse këto
mallra janë në tranzit ose do të mbeten në të njëjtin vend për rikthim të ardhshëm. Qiraja e
hapësirave dhe pajisjeve për magazinim është kështu edhe në klasën 39 nga dhënia me qera
e magazinave në qira të frigoriferit
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(210) KS/M/ 2018/928
(220) 13/07/2018
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) FLAMINGO HOT EXTREME

(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë,
kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për
shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin,
transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate
regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash
magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që
vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që
përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2018/929
(220) 13/07/2018
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) GREEN COLLECTION PRO

(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë,
kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për
shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin,
transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate
regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash
magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që
vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që
përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore
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(210) KS/M/ 2018/930
(220) 13/07/2018
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) EXTREME COLLECTION

(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë,
kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për
shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin,
transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate
regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash
magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që
vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që
përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2018/931
(220) 13/07/2018
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë

(540) ORANGE COLLECTION PRO

(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë,
kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për
shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin,
transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate
regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash
magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që
vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që
përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore
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(210) KS/M/ 2018/932
(220) 13/07/2018
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(591) Ngjyrë e verdhë, ngjyrë e kuqe
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë,
kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për
shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin,
transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate
regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash
magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që
vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që
përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2018/933
(220) 13/07/2018
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(591) Ngjyrë e verdhë, ngjyrë pink, ngjyrë
kafe, e zezë
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë,
kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për
shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin,
transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate
regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash
magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që
vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që
përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore
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(210) KS/M/ 2018/934
(220) 13/07/2018
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(591) Ngjyrë e verdhë, ngjyrë portokalli,
ngjyre vjollce, e zezë
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë,
kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për
shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin,
transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate
regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash
magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që
vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që
përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2018/935
(220) 13/07/2018
(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) VYNCRO

(511) 5 Preparate farmaceutike

(210) KS/M/ 2018/937
(220) 16/07/2018
(731) Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel
, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 3 Artikuj tualeti; preparate dushi; preparate dushi, jo për qëllime mjekësore; Esenca
etereale; vajra eteriale; vajra aromatike; preparate për kujdesin ndaj lëkurës, syve dhe
thonjve veçanërisht preparate për përkujdesjen plagëve në lëkurë
5 Çaj astmatik; fibra dietike; ushqime dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; shtesa
të lëngshëm herbale (bimë); pije mjekësore; çaj mjekësor; preparate me shumë vitamina;
shtesa ushqimore; shtesa vitamine; tableta vitamine; preparate farmaceutike për përdorim
dentar; vitamina dhe shtesa minerale; sapunë mjekësor dhe higjenik dhe detergjentet;
dezinfektues dhe antiseptiket; preparate sanitare sterilizuese; preparatet sanitare për qëllime
mjekësore; kutia e ndihmës së parë, e mbushur; antiseptikët; baktericidet; preparate
mjekësore të tualetit; ilaçe natyrale dhe farmaceutiket; veshje mjekësore, mbulesa dhe
aplikatorët ; preparatet e dushit për qëllime mjekësore; dekongestatët; anestetikë e
përgjithshme; medikamente alergjike; baktere pastruese; antihistamina; mjekësore;
qetësues; sheqerka, mjekësore; preparate kundër inflamacionit; antipiretik; tablete për
dhimbje fyti; bimë mjekësore në formë të tharë ose në formë të konservuar; ekstraktet e
bimëve mjekësore; krem ointments për trajtimin skuqjeve; farmaceutikë homeopatike;
antitusivët; përzierjet për kollitje; çamçakëz për qëllime mjekësore; preparatet e kafeinës
për përdorim mjekësor; bimë mjekësore; preparatet e bimëve për përdorim mjekësore; krem
mjekësor; preparatet mjekësore për kujdesin ndaj flokëve; losionet mjekuese ndaj lëkurës;
preparatet mjekësore për hundë në formë spërkatje; preparatet për trajtimin e sëmundjeve
lëvizëse( ngjitëse); shpërlarësit e hundës; pikat për vesh; pilulë për qëllime mjekësore;
ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike; drogë farmaceutike; farmaceutiket;
preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve të sistemit të tretjes; preparate
farmaceutike; çanta mjekësor, portative, të mbushura; barna mjekësore pa recetë;
ointments për qëllime farmaceutike; preparatet për lehtësimin e dhimbjeve; fasha për lidhje;
fllastera ngjitëse; fasha; fasha lidhëse, mjekësore; fashat kirurgjikale; preparatet për
trajtimin e ftohjes
10 Pajisje për terapi fizike, Veshje mjekësore; aparate dhe instrumente mjekësore dhe
veterinare; ndihmesat ortopedike; aparatet e mesazhit; spinë për vesh [pajisje për mbrojtjen
e veshëve ]; pajisjet diagnostikuese, ekzaminuese dhe monitoruese; fasha, elastike;
termometra klinik; aparate elektrike mesazhi për përdorim personal; shishe për administrim
ne mjekësi; aspiratorët e hundës; aparate dhe instrumente mjekësore ; aparate mjekësor për
analiza për qëllime mjekësore; sphygmomanometera; matësit për matjen e glukozës në
gjak; aparatet diagnostikuese për qëllime mjekësore; matësit e pulsit; termometrat për
qëllime mjekësore; çorape mjekësore; artikuj ortopedik
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(210) KS/M/ 2018/938
(220) 16/07/2018
(731) 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

(210) KS/M/ 2018/939
(220) 16/07/2018
(731) 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
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

176

Buletini Zyrtar Nr. 74 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(210) KS/M/ 2018/940
(220) 16/07/2018
(731) 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

(210) KS/M/ 2018/941
(220) 16/07/2018
(300) 4420712 18/01/2018 FR
(731) LOUIS VUITTON MALLETIER
2 rue du Pont-Neuf 75001 PARIS, FR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 3 Preparate për zbardhje dhe substancat e tjera për përdorim në lavanderi, preparate
për pastrim, lustrim dhe largimin e yndyres, preparate pastrimi, vajra pastrimi, produkte për
ruajtjen e lëkurës (shkëlqyese), produkte për zbardhjen e lëkurës, krem për lustrim, krem
për lëkurë, kremra këpucësh, shkëlqyes për këpucë, shkëlqyes këpucësh, dyll për këpucë;
produkte parfumerie; parfume; ujë tualeti; uji parfumi; ujë kolonje; baza për parfum;
ekstrakte lulesh; vajra esenciale; preparate për aromatizimin e ajrit; aroma nga lulet e thara
dhe erëza (parfume), temjan; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës dhe të buzëve;
përgatitje kozmetike për qëllime dobësimi; kremra për qëllime kozmetike; maska bukurie;
kozmetikë për duart, fytyrën dhe trupin; pregatitje për kujdesin e flokëve produkte për
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flokë; kremra për flokë; heqësit e ngjyrave të flokëve; ngjyra e flokëve; kremra apo xhel
për fiksimin e flokëve; llaqet e flokëve; kremet depiluese, dyll depilues; produktet e
rruajtjes; sapun për rruajtje; krem për rruajtje; produktet që përdoren pas rruajtjes; preparate
për rrezitje në diell dhe për qëllime kozmetike; preparate për bllokimin e diellit
[kozmetikë]; preparate për vetë-rrezitje për qëllime kozmetike; produkte toaleti; pastë
dhëmbësh; sapun; shampon; xhel për dush; xhel për banjo; vajëra për banjo; kripëra për
banjo; produkte me fluska; perla për banjo; pudër pluhur për banjo; qumësht toaleti;
deodorantë; produkte për grim; buzëkuq; maskarë për qerpikë; produkte për faqe; pudër
grimi; llajner për sy; laps për grim; preparate për heqjen e grimit; artikuj dekorues për
qëllime kozmetike; tatuazhe të përkohshme për trupin dhe thonjtë, artikuj kozmetik;
preparate për kujdesin dhe zbukurimin e thonjve; shkëlqyes të thonjve, mbrojtës të thonjve,
llaqet e thonjve, heqësit e manikyrëve të thonjve; thonj fals për duart dhe këmbët, artikuj
për thonj fals, ngjitës për thonj fals
9 Aparate dhe instrumente shkencore, detare, mbikqyrëse, fotografike, kinematografike,
optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrëse), aparate dhe instrumente
për shpëtimin e jetës dhe për mësim; aparate për regjistrim, transmetim, riprodhim të
tingujve ose imazheve, media regjistrimi magnetike, disqe zëri; çanta dhe mbajtëse për
kamera ose video kamera; kompakt disqe, DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi;
makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të informacionit, kompjuterët dhe pajisjet për
kompjuterë; shtresa për maus; softuerë; shkopinj USB, ditarë elektronikë, softuere lojë,
programe kompjuterike të regjistruara, programe kompjuterike dhe telefonike mobile
(softëare të shkarkueshëm) dhe publikime elektronike që mund të shkarkohen on-line ose
nga interneti; syze, syze, syze dielli, syze për sport, korniza të syzeve; Lente (thjerrëza) të
syzeve, lentet e kontaktit; mbulues për syze ose lentet e kontaktit; dylbi (optika); mbajtëse
laptopi; çanta të dizajnuara për laptopë; aparat fotografik; vozë sinjalizuese; vozë me
shenjim; telefona, telefona celularë, telefona të mençur, tableta, PDA dhe MP3 plejer;
pajisje për telefona, telefona celularë, smartfonë, tableta, PDA dhe MP3 plejer, domethënë
pajisje pa duar për telefonat, bateritë, mbulesat, mbajtëse, fasada, mbushës, shiritat e duarve
ose litar të shkurtër, kufje; çanta dhe mbajtëse për telefonat mobil dhe pajisjet telefonike
14 Bizhuteri dhe produkte bizhuterie (duke përfshirë bizhuteri të modës); gurë të çmuar
ose gjysëm të çmuar; perla; mbajtëse të bizhuterive [kasketa]; unaza, vathë, pranga,
bylyzyk, sharme, broshë, zinxhirë, qafore, varëse për qafe, unaza çelësash [unaza të ndara
me xhingël ose zhinxhir dekorative], kunja lidhëse, medalione, medalje, bizhuteri për çanta;
kuti bizhuterish; trofe të metaleve të çmuara; produkte të orës dhe instrumente
kronometrikë, orë, orë dore, shirita dore, orë me alarm, kronometër, orë muri, mbajtëse ose
mbajtëse për artikujt e orëve; orët (pjesë të orëve)
16 Produkte prej letre ose kartoni, domethënë çanta dhe letër mbështjellëse , çanta dhe kuti
prej letre ose kartoni, kuti për kapele, akuarela, vizatime, set per inskenim, modele të
arkitektit; materiale të shtypura, domethënë postera, albume, atlase, broshura, harta
gjeografike, kartolina, katalogë, etiketa jo nga tekstili, materiale të shtypura, libra, gazeta,
revista, botime të shtypura, revista (periodike), ditar, shirita; material libralidhës;
fotografitë; materiale për zyre në veçanti, blloqet e printimit, shtresa për vizatime, regjistra,
libra për shkrim ose vizatim, kalendarët, fletoret, zarfat, letër për shkrime, indekse; ngjitëse
për zyrë ose për qëllime shtëpiake; materiale për artistët; brusha për vizatim, makina
shkrimi dhe paisje për zyre; (përveç mobiljeve), në veçanti shkrimin e fletëve, mbajtëse për
vula ose vulat, tabelat e letrës, hapësit e letrave, lapsat, mbajtësit e ngjyrës, mbajtësit e
178

Buletini Zyrtar Nr. 74 i Agjencisë për Pronësi Industriale

bojës së shkrimit, peshues të letrave, mbajtësit e lapsit, mbajtësit e stilolapsit mbajtës që
vendoset në tavolinë, stilolapsa fontanë; topa dhe pendë për stilolapsa; material udhëzues
ose mësimdhënës (përveç aparateve); materialet plastike për paketim (nuk përfshihen në
klasa të tjera); materiale të shtypura; blloqe printimi
18 Lëkure dhe imitim lëkure; koferë dhe valixhe; çanta udhëtimi, çanta sportive; çanta
dore, çanta shpine; çanta plazhi, çanta shkollore, çanta, çanta për pazar; valixhe udhëtimi;
çanta udhëtimi për veshje dhe këpucë; mbajtëse ngjitëse dhe mbajtësit e dokumenteve,
mbajtëse e dokumenteve, valixhe (mallrat e lëkurës); çanta dore, kuletat, mbajtës të
kartelave (kuletat), kuletat e monedhave jo prej metalit të çmuar, mbajtëse të qelësave
(mallra lëkure); kuti prej lëkure ose imitim lëkure; set udhëtimi (mallra lëkure), kuti të
destinuara për artikuj higjiene të njohura si "mbajtëse të vaniteteve"; çanta lëkurë, çanta
dore (çanta e mbrëmjes); parasols; obrella shiu dhe obrella për mbrojtje nga dielli; veshje
për kafshë, çanta për mbajtjen e kafshëve

(210) KS/M/ 2018/942
(220) 16/07/2018
(300) 4420698 18/01/2018 FR
(731) LOUIS VUITTON MALLETIER
2 rue du Pont-Neuf 75001 PARIS, FR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 3 Preparate për zbardhje dhe substancat e tjera për përdorim në lavanderi, preparate
për pastrim, lustrim dhe largimin e yndyres, preparate pastrimi, vajra pastrimi, produkte për
ruajtjen e lëkurës (shkëlqyese), produkte për zbardhjen e lëkurës, krem për lustrim, krem
për lëkurë, kremra këpucësh, shkëlqyes për këpucë, shkëlqyes këpucësh, dyll për këpucë;
produkte parfumerie; parfume; ujë tualeti; uji parfumi; ujë kolonje; baza për parfum;
ekstrakte lulesh; vajra esenciale; preparate për aromatizimin e ajrit; aroma nga lulet e thara
dhe erëza (parfume), temjan; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës dhe të buzëve;
përgatitje kozmetike për qëllime dobësimi; kremra për qëllime kozmetike; maska bukurie;
kozmetikë për duart, fytyrën dhe trupin; pregatitje për kujdesin e flokëve produkte për
flokë; kremra për flokë; heqësit e ngjyrave të flokëve; ngjyra e flokëve; kremra apo xhel
për fiksimin e flokëve; llaqet e flokëve; kremet depiluese, dyll depilues; produktet e
rruajtjes; sapun për rruajtje; krem për rruajtje; produktet që përdoren pas rruajtjes; preparate
për rrezitje në diell dhe për qëllime kozmetike; preparate për bllokimin e diellit
[kozmetikë]; preparate për vetë-rrezitje për qëllime kozmetike; produkte toaleti; pastë
dhëmbësh; sapun; shampon; xhel për dush; xhel për banjo; vajëra për banjo; kripëra për
banjo; produkte me fluska; perla për banjo; pudër pluhur për banjo; qumësht toaleti;
deodorantë; produkte për grim; buzëkuq; maskarë për qerpikë; produkte për faqe; pudër
grimi; llajner për sy; laps për grim; preparate për heqjen e grimit; artikuj dekorues për
qëllime kozmetike; tatuazhe të përkohshme për trupin dhe thonjtë, artikuj kozmetik;
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preparate për kujdesin dhe zbukurimin e thonjve; shkëlqyes të thonjve, mbrojtës të thonjve,
llaqet e thonjve, heqësit e manikyrëve të thonjve; thonj fals për duart dhe këmbët, artikuj
për thonj fals, ngjitës për thonj fals
9 Aparate dhe instrumente shkencore, detare, mbikqyrëse, fotografike, kinematografike,
optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrëse), aparate dhe instrumente
për shpëtimin e jetës dhe për mësim; aparate për regjistrim, transmetim, riprodhim të
tingujve ose imazheve, media regjistrimi magnetike, disqe zëri; çanta dhe mbajtëse për
kamera ose video kamera; kompakt disqe, DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi;
makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të informacionit, kompjuterët dhe pajisjet për
kompjuterë; shtresa për maus; softuerë; shkopinj USB, ditarë elektronikë, softuere lojë,
programe kompjuterike të regjistruara, programe kompjuterike dhe telefonike mobile
(softëare të shkarkueshëm) dhe publikime elektronike që mund të shkarkohen on-line ose
nga interneti; syze, syze, syze dielli, syze për sport, korniza të syzeve; Lente (thjerrëza) të
syzeve, lentet e kontaktit; mbulues për syze ose lentet e kontaktit; dylbi (optika); mbajtëse
laptopi; çanta të dizajnuara për laptopë; aparat fotografik; vozë sinjalizuese; vozë me
shenjim; telefona, telefona celularë, telefona të mençur, tableta, PDA dhe MP3 plejer;
pajisje për telefona, telefona celularë, smartfonë, tableta, PDA dhe MP3 plejer, domethënë
pajisje pa duar për telefonat, bateritë, mbulesat, mbajtëse, fasada, mbushës, shiritat e duarve
ose litar të shkurtër, kufje; çanta dhe mbajtëse për telefonat mobil dhe pajisjet telefonike
14 Bizhuteri dhe produkte bizhuterie (duke përfshirë bizhuteri të modës); gurë të çmuar
ose gjysëm të çmuar; perla; mbajtëse të bizhuterive [kasketa]; unaza, vathë, pranga,
bylyzyk, sharme, broshë, zinxhirë, qafore, varëse për qafe, unaza çelësash [unaza të ndara
me xhingël ose zhinxhir dekorative], kunja lidhëse, medalione, medalje, bizhuteri për çanta;
kuti bizhuterish; trofe të metaleve të çmuara; produkte të orës dhe instrumente
kronometrikë, orë, orë dore, shirita dore, orë me alarm, kronometër, orë muri, mbajtëse ose
mbajtëse për artikujt e orëve; orët (pjesë të orëve)
18 Lëkure dhe imitim lëkure; koferë dhe valixhe; çanta udhëtimi, çanta sportive; çanta
dore, çanta shpine; çanta plazhi, çanta shkollore, çanta, çanta për pazar; valixhe udhëtimi;
çanta udhëtimi për veshje dhe këpucë; mbajtëse ngjitëse dhe mbajtësit e dokumenteve,
mbajtëse e dokumenteve, valixhe (mallrat e lëkurës); çanta dore, kuletat, mbajtës të
kartelave (kuletat), kuletat e monedhave jo prej metalit të çmuar, mbajtëse të qelësave
(mallra lëkure); kuti prej lëkure ose imitim lëkure; set udhëtimi (mallra lëkure), kuti të
destinuara për artikuj higjiene të njohura si "mbajtëse të vaniteteve"; çanta lëkurë, çanta
dore (çanta e mbrëmjes); parasols; obrella shiu dhe obrella për mbrojtje nga dielli; veshje
për kafshë, çanta për mbajtjen e kafshëve
25 Veshje, puloverë, xhaketa, këmisha, bluza, pantallona, xhaketa, kostume, pallto,
mantele kundër shiut, pallto të mëdha, pallto me kapuq, funde, fustane, pantallona të
shkurtra; pizhame; fustane të gjata, fustane për mbrëmje, penjuar, kapele, kapele (kackete),
doreza (veshje), kravatë, rripa (veshje), rripa lëkure, shalle, mantel (veshje), shalle, shall të
hollë, çorape, çorape të gjata deri te gjuri, triko, stole (shall i gjate); të brendshme, artikuj të
brendshme; bikini; këpucë, pantofla, çizme dhe çizme deri në kyçin e këmbës
35 Shërbime reklamimi; dhënia me qira e hapësirës reklamuese; shpërndarja e materialit
reklamues; reklamat postare; Reklamim me postë të drejtpërdrejtë (broshura, prospekte,
materiale të shtypura, mostra); Rregullimi i abonimeve të gazetave për të tjerët; publikimi i
teksteve reklamuese; menaxhimin e biznesit; administrim komercial; shpërndarja e
prospekteve, mostrave; këshilla biznesi, informacion ose informacion biznesi; hulumtimi i
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biznesit; asistimi i menaxhimit të ndërmarrjeve tregtare apo industriale; vlerësim në punët
komerciale ose industriale; kontabiliteti; riprodhimi i dokumenteve; zyrat e punësimit;
menaxhimi i dosjeve kompjuterike; futja e të dhënave dhe shërbimet e përpunimit të të
dhënave, dhënia me qira e dosjeve kompjuterike; organizata ekspozuese për qëllime
komerciale ose reklamuese; reklamim online në një rrjet kompjuterik; dhënia me qira e
kohës së reklamimit në çdo mjet komunikimi; marrëdhëniet me publikun; shërbim
modelimi për reklamim ose promovim të shitjeve; shfaqja, dekorimi i dritareve; promovimi
i shitjeve për të tjerët; promovimi i produkteve përmes televizionit, internetit, katalogëve
me një ofertë për të shitur; organizimi i ngjarjeve komerciale; menaxhimi administrativ i
vendeve të ekspozimit; prezentimi i mallrave në çdo mjet komunikimi për shitjen me
pakicë; informacionin e konsumatorit dhe këshillën e biznesit; licencimin komercial të
produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e abonimit në shërbimet e telekomunikacionit për të
tjerët, grupimi për të mirën e të tjerëve i mallrave të ndryshme prej lëkure, bizhuteri,
bizhuteri, ora, syze, materiale për zyrë, stilolapsa, çadra, mallra sportive, artikuj duhani,
artikujt e veshjeve dhe kepuceve, dhe aparatet e telekomunikacionit (me perjashtim te
transportit te tyre), duke i lejuar konsumatoret t'i shohin ato dhe t'i blejnë ne menyre te
përshtatshme ne dyqan; shitjen me shumicë dhe pakicë të artikujve prej letre, artikuj lëkure,
bizhuteri, bizhuteri, orë, syze, stilolapsa, çadra, mallra sportive, artikuj duhani, artikuj
veshjesh dhe këpucësh, artikuj telekomunikimi, libra
38 Shërbime komunikimi dhe shërbime të telekomunikacionit, veçanërisht për terminalet
kompjuterike, periferikët ose pajisjet elektronike dhe / ose digjitale; transmetimin dhe
shpërndarjen e imazheve, tingujve, të dhënave, informacionit nëpërmjet terminaleve
kompjuterike ose me ndonjë mjet tjetër të telekomunikacionit, dhe në veçanti nëpërmjet
internetit; shërbimet e komunikimit interaktiv, transmetimi i programeve multimediale
(formatimi i teksteve dhe / ose imazhe akoma të animuara dhe / ose tinguj muzikorë);
sigurimi i dhomave të bisedave në internet; shërbimet e lidhjes së internetit ose bazat e të
dhënave nëpërmjet telekomunikacionit; sigurimin e qasjes në një vend në një rrjet
kompjuterik global për shpërndarjen e informacionit dhe dokumenteve të çdo lloji
41 Aktivitete sportive, si krijimi dhe organizimi i ngjarjeve sportive, garave, garave dhe
demonstrimeve; film, televizion dhe radio; shërbimet argëtuese dhe informative në lidhje
me lundrimin me anije me vela, konkurse për lundrim me anije me vela dhe paisje detare;
publikimi i librave; publikimi i teksteve të ndryshme nga tekstet e reklamimit; botimi
elektronik i librave online; shërbimet e kohës për ngjarjet sportive; publikimi i
informacionit në lidhje me lundrimin me vela; sigurimin e lokaleve, qarqeve dhe objekteve
të tjera për ngjarjet sportive, garat, garat dhe demonstrimet; organizimi i ekspozitave për
qëllime kulturore ose edukative; raportet fotografike; organizimi i shfaqjeve të modës për
qëllime argëtimi
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(210) KS/M/ 2018/943
(220) 16/07/2018
(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Alterra

(511) 3 Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike; artikuj tualeti; preparate për pastrim dhe
aromë;
Preparate për pastrimin e trupit dhe preparate për përkujdesjen nda bukurisë; parfumeri dhe
aromatizues; preparatet për higjienë orale; balsam, përveçse atyre për qëllime mjekësore;
preparatet aloe vera për qëllime kozmetike; vaj bergamoti; gurë gërryes; yndyrë për qëllime
kozmetike; Këna [ ngjyrë kozmetike]; komplete kozmetike, këllëf i mbushur me palloma
me losion kozmetike; xhel masazhi përveçse atyre për qëllime mjekësore; vaj për qëllime
kozmetike; tampon pambuku për qëllime kozmetike; lesh pambuku për qëllime kozmetike;
preparate kozmetike për përkujdesje ndaj trupit; shkumës për përdorim kozmetik; vaj
masazhe; krem i thonjve; krem qetësues i thonjve; xhel aloe vera për qëllime kozmetike;
pastat e dhëmbëve; shirita pastrues te dhëmbëve; spërkatës freskues për frymëmarrje;
shirita pastrues të gojës; gargarë, jo për qëllime mjekësore; pastë dhembesh; ujë tualeti;
preparatet e tymosjes [parfume]; parfume; parfumeri; ujë livando; ekstraktet
bimore[parfume]; grim; preparatet për grim; preparate personale dushi për qëllime sanitare
ose deodorante [tualeti]; preparate të ngopura me përmbajtës për largimin e grimit;
ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; preparatet e kolagjenit për qëllime kozmetike;
ngjyra kozmetike; gjel dushi për banjë; shkumë dush dhe shkumë vaske; palloma hedhëse
me kompozime mbushëse pastrimi për përdorim në fytyrë; preparatet për kujdesin e
lëkurës; krem kozmetike dhe losione; kozmetik për kujdesin e bukurisë; serume bukuri;
preparate për dush; preparate për heqjen e flokëve dhe për rrojë; deodorantët dhe
antiperspirantët; preparatet e flokëve dhe trajtimi; sapun dhe xhel; preparatet për kujdesin e
lëkurës, syrit dhe thonjve; maskara; preparatet kozmetike për qerpik; maska bukurie; pudër
për grim; këllëf për buzëkuq; buzëkuq; shkëlqyes buzësh; laps kozmetike; laps i vetullave;
preparate për largimin e grimit; kozmetik e vetullave; krem kozmetik; hijezues fytyre;
losion për largimin e grimit; qumësht për largimin grimit; grim i syve; lajner i syve; lapës
lajner i syve; pluhur solid kompakt[kozmetik]; pluhur solid kompakt(kozmetik); ngjitëse
për qerpikët e rremë, flokë, dhe thonj, pudër fytyre e shtypur; pudër fytyre lose; hijezues
për qepalla; përmirësues i pjesës se poshtme te syve; lapsa blush; grim për fytyrë dhe trup;
shkumës për grim; preparate për grim dhe trup; laps grimi; preparate për vete
rrezitje[kozmetik]; transferuesit dekorative për qëllime kozmetike; ngjyra te vetullave; gel i
vetullave; lapës i syve; krem i zbukurimin e dukjes; ngjyra te faqeve; pudër fytyre; bazë
kremi i but; pudër për grim; buzëkuq rouge; sapun; sapun për djersitje të këmbëve; sapun
kundër djersës; pastrues personal për qëllime te higjienës intime, jo mjekësore; krem për
larje; krem sapun; sapun kozmetike; xhel dushi; xhel banje; kripërat banje jo mjekësor;
qumësht për banje; vaj për banje; krip për banje, jo për qëllime mjekësore; sapun për
banje; shkumë për banje; flluska për dush; preparatet kozmetike për banje; preparate banje,
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jo për qëllime mjekësore; kundër djersitjes për përdorim personal; kundër djersitjes
[tualeti]; sapunë deoderant; astringjent për qëllime kozmetike; krem zbardhjen e lëkurës;
thonj te rrem; qerpikë te rreme; preparate kozmetike për përkujdesje lëkure; llak i thonjve;
larguesit e llakut te thonjve; preparate për përkujdesjen e thonjve; qumësht pastrues për
qëllime tualeti; preparate për mbrojtje nga dielli; ngjyra e flokëve; losion i flokëve;
spërkatës i flokëve; shpërlarësit e flokëve [shampo-kondicionues]; shapon; shapo i thatë;
shapon për bebe; drejtues flokësh; xhel stilizues; vaj për kondicionimin e flokëve;
kondicionuest e flokëve për bebe; preparatet për depilim; preparatet e rrojës; vaje rose;
aromatizuesit[vajra esencial]; vajrat për parfume dhe aroma; vajra etereal; exfoliant;
preparatet për kujdesin e buzëve jo mjekësore; balsam i buzëve [jo mjekësore]; krem i
duarve; maska dore për kujdesin e lëkurës
21 Brusha dhe artikuj për bërjen e brushave; kozmetik dhe pajisje tualeti dhe artikuj për
banjo; brusha grimi; pajisje për kozmetik; pajisje për grim te syve; mallrat e brushave
35 Shitje me pakicë; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë; shpërndarja me shumicë
po ashtu edhe nëpërmjet internetit; shërbimet shitjes me pakicë dhe me shumicë në veçanti
preparatet e pastrimit të aromave dhe kozmetikës

(210) KS/M/ 2018/944
(220) 17/07/2018
(731) Austrotherm GmbH Peter SchmidGasse 1 7423 Pinkafeld, AT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) AUSTROTHERM

(511) 17 Pllaka për izolim nga të ngrohtit dhe izolim të zërit të punuara nga shkumë e
ashpër (të përfshira në këtë klasë)
19 Pllaka për izolim nga të ngrohtit dhe izolim të zërit të punuara nga shkumë e ashpër si
material ndërtimorë (të përfshira në këtë klasë); Pllaka të ashpra nga shkuma të mbështjella
në të dy anët si shtresa të mbështjellura

(210) KS/M/ 2018/945
(220) 17/07/2018
(731) Austrotherm GmbH Peter SchmidGasse 1 7423 Pinkafeld, AT
(591) zezë, bardhë, verdhë, kuqe, kaltër
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

183

Buletini Zyrtar Nr. 74 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(511) 17 Pllaka për izolim nga të ngrohtit dhe izolim të zërit të punuara nga shkumë e
ashpër (të përfshira në këtë klasë)
19 Pllaka për izolim nga të ngrohtit dhe izolim të zërit të punuara nga shkumë e ashpër si
material ndërtimorë (të përfshira në këtë klasë); Pllaka të ashpra nga shkuma të mbështjella
në të dy anët si shtresa të mbështjellura

(210) KS/M/ 2018/946
(220) 17/07/2018
(300) 18/4 421 994 17/07/2018 FR
(731) CHANEL 135 avenue Charles de
Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, FR
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) PARIS-RIVIERA

(511) 3 buzëkuq; shkëlqyes për buzë; brushë për buzë; produktet për kujdesin e buzëve;
lapsat për buzë; produkte të kujdesit për thonjtë; llaqet e thonjëve; pastrues thonjsh; produkt
largimin e llakut të thonjve; laps për vetull; laps për sy; hijet e syve; maskarat; vijëzues i
syrit; qerpik artificaial; thonjë artificial; pluhurat për makiazh; skuqes; kremra dhe pastrues;
sapunët; parfumet; vajra esenciale; aromatizues të shtëpisë; deodorantët personal;
qumështët kozmetik; kremra për dush; shamponët, losionet për banjë; kripëra vaske (jo
për qëllime mjekësore); kremra për flokë; llaqet e flokëve; xhelët e flokëve; zbutës për
flokë; sapunët për rruajtje; xhelet dhe sapunët për rruajtje; kremra pas rroje; vajra të trupit;
losione dhe kremra të trupit; emulsione të trupit; kremra kozmetike, losionet, produkte dhe
pluhura për përkujdes të lëkurës së fytyrës dhe trupit; maska të bukurisë. Të gjitha këto
produkte janë me origjinë frënge ose janë bërë në Francë

(210) KS/M/ 2018/947
(220) 17/07/2018
(300) 4421999 23/01/2018 FR
(731) CHANEL 135 avenue Charles de
Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, FR
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) PARIS-DEAUVILLE

(511) 3 buzëkuq; shkëlqyes për buzë; brushë për buzë; produktet për kujdesin e buzëve;
lapsat për buzë; produkte të kujdesit për thonjtë; llaqet e thonjëve; pastrues thonjsh; produkt
largimin e llakut të thonjve; laps për vetull; laps për sy; hijet e syve; maskarat; vijëzues i
syrit; qerpik artificaial; thonjë artificial; pluhurat për makiazh; skuqes; kremra dhe pastrues;
sapunët; parfumet; vajra esenciale; aromatizues të shtëpisë; deodorantët personal;
qumështët kozmetik; kremra për dush; shamponët, losionet për banjë; kripëra vaske (jo
për qëllime mjekësore); kremra për flokë; llaqet e flokëve; xhelët e flokëve; zbutës për
flokë; sapunët për rruajtje; xhelet dhe sapunët për rruajtje; kremra pas rroje; vajra të trupit;
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losione dhe kremra të trupit; emulsione të trupit; kremra kozmetike, losionet, produkte dhe
pluhura për përkujdes të lëkurës së fytyrës dhe trupit; maska të bukurisë. Të gjitha këto
produkte janë me origjinë frënge ose janë bërë në Francë

(210) KS/M/ 2018/948
(220) 17/07/2018
(731) The Gillette Company LLC
One Gillette Park Boston Massachusetts
02127, US
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) CROSSACTION

(511) 21 Brusha per dhembe, brusha per mishin e dhembeve dhe pjese dhe pajisje per goje,
brusha elektrike per dhembe; brusha dhe material per prodhimin e brushave, rremojsa per
dhembe, materiale dhe instrumente per pastrimin dhe lustrimin e dhembeve natyral ose
artificial, shampo, mbajtesit dhe tabakate per perdorim shtepiak dhe banjo, te cilet nuk jane
nga metali i cmuar

(210) KS/M/ 2018/949
(220) 18/07/2018
(731) Farmacevtska hemiska kozmetička
industrija ALKALOID AD Skopje
Bul.Aleksandar Makedonski br. 12
1000 Skopje, MK
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman
Vokshi nr.20/8, Prishtinë

(540) Dopezal

(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2018/950
(220) 18/07/2018
(731) Vitaminka Trade sh.p.k.
Marigona Rezidence, Graçanicë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) HEKTAR

(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; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akull
31 Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë
në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet
natyrore; ushqimi për kafshë; malta, kokrra drithërash, elb, susam, pemë dhe perime të
freskëta, arra dhe thelpinj arrash, duke përfshirë arrat, lajthit, bajamet, arra kokosi dhe
kikirikë, krunde

(210) KS/M/ 2018/951
(220) 18/07/2018
(731) Vitaminka Trade sh.p.k.
Marigona Rezidence, Graçanicë, KS
(591) Gjelbër dhe bardhë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët,
qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akull
31 Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë
në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet
natyrore; ushqimi për kafshë; malta, kokrra drithërash, elb, susam, pemë dhe perime të
freskëta, arra dhe thelpinj arrash, duke përfshirë arrat, lajthit, bajamet, arra kokosi dhe
kikirikë, krunde

(210) KS/M/ 2018/952
(220) 18/07/2018
(731) Vitaminka Trade sh.p.k.
Marigona Rezidence, Graçanicë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) mello

(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; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akull
31 Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë
në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet
natyrore; ushqimi për kafshë; malta, kokrra drithërash, elb, susam, pemë dhe perime të
freskëta, arra dhe thelpinj arrash, duke përfshirë arrat, lajthit, bajamet, arra kokosi dhe
kikirikë, krunde

(210) KS/M/ 2018/953
(220) 18/07/2018
(731) Vitaminka Trade sh.p.k.
Marigona Rezidence, Graçanicë, KS
(591) Kaltër dhe bardhë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut;ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera;xhelatinat, reçelet, kompostot;vezët,
qumështi dhe produktet e tij;vajrat dhe yndyrat për ushqim
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akull
31 Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë
në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet
natyrore; ushqimi për kafshë; malta, kokrra drithërash, elb, susam, pemë dhe perime të
freskëta, arra dhe thelpinj arrash, duke përfshirë arrat, lajthit, bajamet, arra kokosi dhe
kikirikë, krunde

(210) KS/M/ 2018/954
(220) 19/07/2018
(731) Biocon Limited 20th KM, Hosur
Road, Electronic City, Bangalore - 560100,
IN
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) CANHERA

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe medicinale
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(210) KS/M/ 2018/955
(540) WINDSOR SMITH
(220) 19/07/2018
(731) Windsor Smith Pty Ltd 78 Western
Avenue WESTMEADOWS, VIC, 3049, AU
(740) Nora Makolli, SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves
(511) 25 Mbathje për këmbë; rroba; mbulesat për kokë

(210) KS/M/ 2018/956
(220) 19/07/2018
(731) Windsor Smith Pty Ltd
78 Western Avenue WESTMEADOWS,
VIC, 3049, AU
(740) Nora Makolli, SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 25 Mbathje për këmbë; rroba; mbulesat për kokë

(210) KS/M/ 2018/957
(220) 19/07/2018
(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) PIQRAY

(511) 5 Preparate farmaceutike
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(210) KS/M/ 2018/958
(220) 20/07/2018
(731) ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina”
Nr.2, Prishtine, KS
(591) E bardhe, e kalter, gjelber, e kafte dhe
kreme
(740) Ahmet Tahiri ZOG & ZOG sh.p.k
Rr. “Delvina” Nr.2 Prishtine

(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)

(210) KS/M/ 2018/959
(220) 20/07/2018
(731) ZOG & ZOG sh.p.k, Rr. “Delvina”
Nr.2, Prishtine , KS
(591) E bardhe, e kalter, e verdhe dhe
Kreme
(740) Ahmet Tahiri, ZOG & ZOG sh.p.k
Rr. “Delvina” Nr.2 Prishtine

(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
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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)

(210) KS/M/ 2018/960
(220) 20/07/2018
(731) ZOG & ZOG sh.p.k Rr. “Delvina”
Nr.2, Prishtine , KS
(591) E bardhe, e kalter,dhe gjelber
(740) Ahmet Tahiri, ZOG & ZOG sh.p.k
Rr. “Delvina” Nr.2 Prishtine

(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)

(210) KS/M/ 2018/961
(220) 20/07/2018
(300) 074231 22/01/2018 JM
(731) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino California, 95014, US
(591) Vjollce dhe e bardhe
(740) Nora Makolli, SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,

(540)
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Republika e Kosoves

(511) 9 Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë;
kompjuter aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefonë; telefonë mobilë; telefona të
mencur; pajisje komunikimi pa tela (wireless) për transmetimin e zërit, të dhënave,
imazheve, audio, video, dhe asaj multimedia; aparate per rrjetet e komunikimit; 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 mencura; syze të mencura; unaza të mencura; gjurmues aktivitetesh që vishet; byzylyk i
lidhur [instrument matës]; lexues i librave elektornik; softuer kompjuterik; softuer
kompjuterik për përdorim në rishikim, ruajtjen, organizimin, dhe luajtjen e përmbajtjeve
audio dhe video; softuer kompjuterik për përdorim në organizimin, transmetimin,
manipulimi, riprodukimin, procesimin, lëshimin (streaming), luajtjen dhe rishikimin e
audio, video, imazheve dhe përmbajtjeve të tjera multimediale në pajisjet elektronike
dixhitale; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat kompjuterike;
shkarkimin e audio, vide dhe përmbajtejev etë tjera multimediale të pa-regjistruara;
shkarkimin e lajmeve (webcast) dhe zerit dixhital (podcast) me përmbajtje të audio, video,
dhe transmetimeve të tjera multimediale të shkarkueshme nga lëmia e muzikës,
televizionit, filmit, librave, lajmeve, koncerteve, radiove, sporteve, lojërave, evenimenteve
kulturore, dhe zbavitjeve-në lidhje me dhe programet edukative; dosje të shkarkueshme
audio dixhitale, video dhe dosje multimediale dhe regjistrime me përmbajtje të muzikës,
televizionit, filmave, librave, lajmeve, koncerteve, radio, sporteve, lojërave, evenimenteve
kulturore, dhe zbavitjeve-në lidhje me dhe programet edukative; pajisje periferike për
kompjuterë; pjesë periferike për kompjuterë, telefona mobilë, pajisjet elektronike për
mobilë, pajisjet elektornike që mund të vishen, ora të mencura, syze të mencura, kufje,
ndëgjojse, televizione, kuti instalimi (set up boxes), dhe audio dhe video pllejer
(repordukues) dhe regjistrues; aparate për identifikim dhe vërtetim/autenticitet biometrik;
akselerometer (matës i rritjes së shpejtësisë); altimeter (matës i lartësisë); aparate për
matjen e distancës; aparate për regjsitrimin e distancës; pedometer (matës i hapave); aparat
për matjen e presionit; indikatorë presioni; monitorë, ekran, ekranë montues, dhe kufje me
mikrofonë pqë përdorim me kompjuterë, telefona të mencur, pajisjet elektronike mobil,
pajisjet elektronike që mund të vishen, orat e mencura, size të mencura, televizione, kuti
instalimi, dhe ppleyer dhe regjistrues audio dhe video; ekrane virtuale dhe me realitet të
shtuar, syza sporti, controller, dhe kufje; size 3D; syza; syza diellu; lense kontakti; xham
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optic; mallëra optike; apaarte optike dhe instrumente; kamera; blic për kamera; tastaturë,
mouse, mbajtës mouse, printer, drive disk, dhe hard drives; apaarte për regjistimin dhe
riprodhimin e zërit; dixhital audio dhe video pllejer dhe regjistrues; altoparlantë zëri;
zmadhues zëri dhe pranues; aparate zëri për autmojete motorrike; aparet për regjistrimin
dhe njohjen e zërit; kufje, ndëgjojse mikrofonë; televizionë; pranues televizioni dhe
monitor; kuti instalimi; radio; radio transmetues dhe pranues; përdorues të ndërfaqeve
(interfaces) për-brenda kompjuterëve të automjeteve motorrike dhe pajisjeve elektronike,
kryesisht panelet e kontrollit elektronik, monitorët, ekranet me prekje, kontrollimin nga
distakca, stacionet ndalimi, konektorë, ndërprerës (switches) dhe kontrollimin me
aktivizim-të zërit;sistemet e pozicionimit global (GPS pajisje); instrumente navigimi;
aparate navigimi për automjete [kompjuterët brenda]; kontrollimin nga distanca për
kompjuterët e kontrollit, telefonat mobilë, pajisjet elektronike mobilë, pajisjet elektronike
që mund të vishen, orat e mencura, syzet e mencura, kufjet, ndëgjojset, audio dhe pllejer
dhe regjistrues, televizionë, kuti instalimi, altoparlantë, zmadhues zëri, sisteme të teatrit
shtëpiak, dhe sisteme të argëtimit; pajsije që mund të vishen për kontrollimin e
kompjuterëve, telefonave mobilë, pajisjeve elektronike mobilë, orave të mencura, syzeve të
mencyra, kufjeve, ndëgjijseve, audio dhe video pllejerëve dhe regjistruesve, televizioneve,
kutive të instalimit, altoparlantëve, zmadhuesve të zërit, sistemeve të tetarit shtëpiak, dhe
sistemeve të argëtimit; apaarte për ruajtjen e të dhënave; cipa kompjuterik; bateri; mbushës
për bateri; konektorë elektrik dhe elektronikë, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione
ndalëse, dhe mbushës për përdorim me kompjuterë, telefona mobilë, kompjuterë që mbahen
në dorë, pjesët periferike të kompjuterëve, telefonat mobil, pajisjet elektronike mobilë,
pajisjet elektronike që mund të vishen, ora të mencura, syze të mencura, kufje, ndëgjuese,
audio dhe video pllejerë dhe regjistrues, televizionë, dhe kuti të instalimit; ekran me prekje
ndërfaqësore; ndërfaqe për kompjuterë, ekran kompjuteri, telefona mobilë, pajisjet
elektronike mobilë, pajisjet elektronike që mund të vishen, ora të mencura, syze të
mencura, televizionë, kuti të instalimi, dhe audio dhe video pllejerë dhe regjistrues; filma
mbrojtës të përshtatur për ekranë të kompjuterëve, ekrane të telefonave mobilë, dhe ekrane
tëo rave të mencura; pjesë dhe aksesorë për kompjuter, pjesët periferike për kompjuterë,
telefonat mobilë, pajisjet elektronike mobilë, apjisjet elektronike që mund te vishen, ora të
mencura, syze të mencura, kufje, ndëgjojse, audio dhe video pllejer dhe regjistrues,
televizione, dhe kuti të instalimit; mbulesa, canta, kuti, ceska, shirita dhe litar të vegjël për
kompjuterë, telefona mobilë, pajisjet elektronike mobilë, pajisjet elektronike që vishen, orat
e mencura, syzet e emencura, kufjet, ndëgjojset, kutit e instalimit, dhe audio dhe video
pplejer dhe regjistrues; shkop për fotografimin e vetes (selgie sticks); mbushës për cigaret
elektronike; qafore elektronike për trajnimin e kafshëve; agjenda elektronike; aparate për
kontrollimin e vulosjes së postës; regjistrues të të hollave; mekanizma për aparate që
funksionojnë me monedha; makina diktimi; shënjues vijës së palës së rrobave; makina
votimi; etiketa elektronike për mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina
faksimili; aparate dhe instrumente për peshim; matës; tabela elektronike të njoftimit;
aparate për matje; naforë [pjesë silikoni]; qarqe të integruara; ekrane fluoreshente;
kontrollues nga distance; filament për përçimin e dritës [fibra optike]; instalime elektrike
për kontrollimin nga distanca të operacioneve industriale; ndalues të rrufesë;
elektrolizatorë; makina për fikjen e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industriale;
aparate dhe instrumente jetëshpëtuese; alarme fishkëlluese; karikatura të animuara;
mbajtëse qiri në formë të vezëve; fishkëllima për qenë; magneta zbukurues; gardhe të
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elektrifikuara; frenues portativ me telekomandë për vetura

(210) KS/M/ 2018/962
(540) MULTI-TABS
(220) 20/07/2018
(731) Ferrosan A/S (Incorporated under the
Laws of Denmark) Lautrupvang 8, DK-2750
Ballerup, DK
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo
(511) 5 Preparate farmaceutike, substanca dietike të adaptuara për përdorim mjekësor,
preparate nga vitaminat dhe mineralet, ilaçe natyrale për qëllime mjekësore

(210) KS/M/ 2018/963
(220) 20/07/2018
(731) Vitaminka Trade sh.p.k.
Marigona Rezidence, Graçanicë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) 2you

(511) 29 Fruta dhe perime te konservuara, te ngrira, te thara dhe te ziera; pelte, reçele,
compote; qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe yndyrna ushqimore
30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale; miell dhe produkte
drithërash, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akull; mjaltë, melasë; maja, kripë, uthull, salca, erëza
32 Birra; ujërat minerale dhe te gazuara si dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe
lëngje frutash; shurupe

(210) KS/M/ 2018/984
(220) 23/07/2018
(731) "Solid Group" SH.P.K.
Magjistralja Prishtinë-Shkup, km 7-të,
Llapnasellë, KS
(740) Eranda Hasani Magjistralja PrishtineShkup, km 7-te, Llapnaselle

(540)

(511) 6 Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali;
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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; xehe
11 Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,
furnizim me ujë dhe qëllime sanitare
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi
40 Trajtimi i materialeve

(210) KS/M/ 2018/1268
(220) 27/09/2018
(731) N.T.P. Lira P.n., Agim Ramadani,
10000 Prishtinë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) orelli

(511) 11 Shtroje me nxehje, sisteme elektrike ngrohjeje nën dysheme, pompa nxehtësie,
gjeneratorë avulli, tharës, frigoriferë dhe ventilatorë, aparate elektrike shtëpiake dhe
kuzhine veçanërisht furra, shporete elektrikë, furra për pjekje, fërrgues, zgarra, tosterë,
shkrirës dhe pallka nxehëse elektrike, fura mikrovale; aspiratorë dhe kube heqës (për
aspiratorë), tenxhere me presion, furra, pllaka nxehëse elektrike, shufra elektrike, aparate
elektrike për pije, mikser dore, bojlerë (kazanë), ruajtës të ujit të nxehtë
19 Dritare dhe dyer, jo nga metali, materiale ndërtimore, jo nga metali, profile për dritare
dhe dyer, jo nga metali, dërrasa dyshemeje, korniza për dritare, jo nga metali, dritare, jo
prej metali, kornizë jo nga metali dhe ornamente, jo nga metali, grila dritaresh, jo nga
metali, lëndë druri gjysmë të përpunuara (për shembull, binarë, dërrasa, panele), xham
ndërtimi (për shembull, pllaka dyshemeje, pllaka xhami), dërrasa (dru për ndërtim), dërrasa
për shtrim parketesh, dru i modelueshëm, dyer, jo prej metali, dyer të palosshme, jo prej
metali, pllaka qeramike (dyshemeje dhe muri), parkete, laminate, lajsne, panele druri, tapë,
mbulesa muri (jo metalike), materiale ndërtimi prej druri apo zëvendësues të drurit,
ndërtesa të transportueshme jo-metalike, dru gjysëm të përpunuar, panele druri, panele
fibre, veshje druri, veshje druri murale, dysheme me parket, pllaka parketi, dru për ndërtim,
dyer fizarmonikë, jo prej metali, dyer me rrëshkitje, jo prej metali, panele të dyerve (jo prej
metali), komponentë ndërtimi prej druri, plastike dhe materiale të tjera jo-metalike, tavane
(jo prej metali), korniza (jo metalike), parmaqe (jo metalike), shkallë me shin jo-metalike
35 Shpallje, udhëheqje punësh, administrim punësh, hulumtim tregu, shërbime zyre,
hulumtim punësh, administrim biznesi dhe organizim këshillimesh, shërbime lidhur me
qarkullimin e mallrave, shtije me pakicë, shitje me shumicë, import eksport i pllakave
qeramike (dyshemeje dhe muri), parketeve, laminateve, tepihëve, veshjeve të tekstilit për
dysheme, veshjeve për dysheme, qilimave, lajsneve, rogozëve, shtrojeve, tapës, dyerve,
shtresave për fund të tepihëve, shtrojeve për banjë, perdeve, korniza perdesh, tapetave,
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(511) 11 Shtroje me nxehje, sisteme elektrike ngrohjeje nën dysheme, pompa nxehtësie,
gjeneratorë avulli, tharës, frigoriferë dhe ventilatorë, aparate elektrike shtëpiake dhe
kuzhine veçanërisht furra, shporete elektrikë, furra për pjekje, fërrgues, zgarra, tosterë,
shkrirës dhe pallka nxehëse elektrike, fura mikrovale; aspiratorë dhe kube heqës (për
aspiratorë), tenxhere me presion, furra, pllaka nxehëse elektrike, shufra elektrike, aparate
elektrike për pije, mikser dore, bojlerë (kazanë), ruajtës të ujit të nxehtë
19 Dritare dhe dyer, jo nga metali, materiale ndërtimore, jo nga metali, profile për dritare
dhe dyer, jo nga metali, dërrasa dyshemeje, korniza për dritare, jo nga metali, dritare, jo
prej metali, kornizë jo nga metali dhe ornamente, jo nga metali, grila dritaresh, jo nga
metali, lëndë druri gjysmë të përpunuara (për shembull, binarë, dërrasa, panele), xham
ndërtimi (për shembull, pllaka dyshemeje, pllaka xhami), dërrasa (dru për ndërtim), dërrasa
për shtrim parketesh, dru i modelueshëm, dyer, jo prej metali, dyer të palosshme, jo prej
metali, pllaka qeramike (dyshemeje dhe muri), parkete, laminate, lajsne, panele druri, tapë,
mbulesa muri (jo metalike), materiale ndërtimi prej druri apo zëvendësues të drurit,
ndërtesa të transportueshme jo-metalike, dru gjysëm të përpunuar, panele druri, panele
fibre, veshje druri, veshje druri murale, dysheme me parket, pllaka parketi, dru për ndërtim,
dyer fizarmonikë, jo prej metali, dyer me rrëshkitje, jo prej metali, panele të dyerve (jo prej
metali), komponentë ndërtimi prej druri, plastike dhe materiale të tjera jo-metalike, tavane
(jo prej metali), korniza (jo metalike), parmaqe (jo metalike), shkallë me shin jo-metalike
35 Shpallje, udhëheqje punësh, administrim punësh, hulumtim tregu, shërbime zyre,
hulumtim punësh, administrim biznesi dhe organizim këshillimesh, shërbime lidhur me
qarkullimin e mallrave, shtije me pakicë, shitje me shumicë, import eksport i pllakave
qeramike (dyshemeje dhe muri), parketeve, laminateve, tepihëve, veshjeve të tekstilit për
dysheme, veshjeve për dysheme, qilimave, lajsneve, rogozëve, shtrojeve, tapës, dyerve,
shtresave për fund të tepihëve, shtrojeve për banjë, perdeve, korniza perdesh, tapetave,
jastëkve, ngjitësve, masave për nivelizim të sipërfaqeve të dyshemeve, vegla për shtruesit e
dyshemeve
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