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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

5

Buletini Zyrtar Nr. 92 i Agjencisë për Pronësi Industriale

Hungary / Hungaria

HU

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

IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT

Jamaica / Xhamaika
Japan / Japonia

JM
JP

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

JO
KZ
KE
KI
KR
KG
KW

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

LA
LV
LB
LS
LR

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

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

NA
NR
NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO

Oman / Omani

OM

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

PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT

Qatar / Katari

QA

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

KS
MD
RS
RO
RU
RW

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

SH
KN
LC
VC

Samoa / Samoa
San Marino / San Marino

WS
SM

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

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

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

Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda

TW
TH

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

TG
TO
TT
TN

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

TR
TM
TC
TV

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

UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ

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

VU
VA
VE
VN
VG

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

YE
ZR
ZM
ZW
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MARKA TREGTARE TË
REGJISTRUARA
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(111) 26490
(151) 24/09/2020
(181) 26/12/2024
(210) KS/M/ 2014/1262
(591) E kuqe, e bardh, e gjelbert, e verdh, e
zeze
(732) BUJAR KRASNIQI ESSI SH.P.K
LLAPUSHNIK - GLLOGOVC, KS

(540)

(511) 30 Spec i bluar i kuq, bojam, kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme,
kafe artificiale: miell dhe preparate të prodhuara prej dridhrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira,
kremë ëmbëlsire: mjaltë, melasë, maja pluhur për pjekje;kripë, mustardë;uthull, salce (për
shije);erëza;akull.

(111) 26413
(151) 14/09/2020
(181) 21/11/2027
(210) KS/M/ 2017/1425
(732) “BARILEVA” SH.P.K. SHYQYRI
SELMANI F.PRUGOFC KOMUNA E
PRISHTINES, KS
(740) SHYQYRI SELMANI BARILEVA”
SH.P.K. F. PRUGOFC KOMUNA E
PRISHTINES

(540)

(511) 22 Litaret spangot, rrjetat,cadrat, tendat, mushamate, velat, thaset dhe qantat,
materialet per mbushje, m,aterialet e paperpunuara fibroze te tekstilit.
30 Kafja qaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale, mielli dhe produktet e
dritherave, buka, brumerat, dhe embelsirat, akulloret, mjalta, melasa, tharmi, pluhuri per
pjekje, kripa,mustada, uthulla, salcat, erezat, akulli.
31 Produktet dhe kokrrat bujqesore, te kop[shtarise dhe te pylltarise qe nuk qe nukjan
perfshi ne klasat tjera, kafshet e gjalla, pemet dhe perimet e fresketa, farat , bimet dhe lulet
natyrore, ushqimi per kafshe, malta
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(111) 26586
(151) 01/10/2020
(181) 03/05/2028
(210) KS/M/ 2018/567
(591) E kaltër.
(732) MALVA KOZMETİK PETR.GIDA
TURİZM İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ. İnönü Mah. Gebze Plastikçiler
Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.
No:39 Gebze/Kocaeli , TR
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 3 Parfumeri; kozmeti;aroma;deodorant për përdorim personal dhe kafshë.

(111) 26266
(151) 05/08/2020
(181) 27/06/2028
(210) KS/M/ 2018/826
(526) ''Ujë Ekologjik Natyral'',
''ECOLOGICAL NATURAL WATER''
(732) SHQIKOS- ARALCO'' SH.A
Avdullah Bajra & Lumturije Murtezaj Fshati
Bujnovc 61000, Kamenic, KS

(540)

(511) 5 Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë;preparatet e sanitarisë dhe për
qëllime mjekësore;substancat dietetike të përshtatura për përdorim
mjekësor, ushqimi për foshnje;emplastër , materialet për lidhje;materialet
për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar;dezinfektuesit;preparatet për
shkatërrimin e parazitëve;fungicidet, herbicidet
32 Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije
frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve
freskuese
33 Pijet alkoolike (përveç birrave)
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(111) 26471
(151) 22/09/2020
(181) 28/06/2028
(210) KS/M/ 2018/849
(732) Fresh & Co fabrika za preradu voća
d.o.o. Beograd Batajnički drum 14-16, 11080
Beograd (Zemun), RS
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) JOY

(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

(111) 26483
(151) 23/09/2020
(181) 21/09/2028
(210) KS/M/ 2018/1250
(732) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino California, 95014, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) APPLE WATCH

(511) 10 Senzorë shëndeti, fitnesi, ushtrimesh dhe mirëqenje (uellnes), monitorë dhe
ekrane; aparatura dhe pajisje medicinale

(111) 26584
(151) 01/10/2020
(181) 04/02/2029
(210) KS/M/ 2019/101
(591) Portokalli, e bardhë, e verdhë, vjollce
e zezë, e gjelber.
(732) Privredno društvo za eksploataciju
mineralne vode i proizvodnju pića ‘’Knjaz
Miloš’’ a.d. Aranđelovac Južna industrijska
zona bb, 34300 Aranđelovac, , RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60

(540)
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Prishtinë

(511) 25 Këpucë, veshje, kapela per kokë
32 Birra; ujë mineral dhe i gazuar dhe pijet tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje
frutash; shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.
33 Pije alkoolike (përveç birrës).

(111) 26583
(151) 01/10/2020
(181) 04/02/2029
(210) KS/M/ 2019/102
(591) e zezë, e bardhë, e kuqe, e verdhë.
(732) Privredno društvo za eksploataciju
mineralne vode i proizvodnju pića ‘’Knjaz
Miloš’’ a.d. Aranđelovac Južna industrijska
zona bb, 34300 Aranđelovac,, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 25 Këpucë, veshje, kapela per kokë
32 Birra; ujë mineral dhe i gazuar dhe pijet tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje
frutash; shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.
33 Pije alkoolike (përveç birrës).

(111) 26312
(151) 07/08/2020
(181) 21/03/2029

(540)
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(210) KS/M/ 2019/321
(591) E verdhe, e portokallte, e kuqe, e
kafte.
(732) “Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir
Pajaziti”, p.n., Podujevë, Kosovë, KS
(740) VetonSahiti Shita& Associates L.L.C.
Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe
preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.
31 Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta.
39 Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.

(111) 26313
(151) 07/08/2020
(181) 21/03/2029
(210) KS/M/ 2019/322
(591) E verdhe, e kuqe, e kafte.dhe e
portokallt
(732) “Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir
Pajaziti”, p.n., Podujevë, Kosovë, KS
(740) VetonSahiti Shita& Associates L.L.C.
Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë

(540)

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe
preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.
31 Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta.
39 Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.
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(111) 26314
(151) 07/08/2020
(181) 21/03/2029
(210) KS/M/ 2019/323
(591) E kuqe, e hirit, e kafte, e bardhe.
(732) “Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir
Pajaziti”, p.n., Podujevë, Kosovë, KS
(740) VetonSahiti Shita& Associates L.L.C.
Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë

(540)

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe
preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.
31 Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta.
39 Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.

(111) 26315
(151) 07/08/2020
(181) 21/03/2029
(210) KS/M/ 2019/324
(591) E kuqe, e bardhe.
(732) “Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir
Pajaziti”, p.n., Podujevë, Kosovë, KS
(740) Shita & Associates L.L.C. Anton Cetta
5a, Prishtine

(540)

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe
preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull
31 Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta
39 Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi
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(111) 26316
(151) 07/08/2020
(181) 21/03/2029
(210) KS/M/ 2019/325
(591) E kuqe, e bardhe, e zeze, e gjelbert.
(732) “Ananas-Impex”Sh.P.K. Rr.”Zahir
Pajaziti”, p.n., Podujevë, Kosovë, KS
(740) VetonSahiti Shita& Associates L.L.C.
Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë

(540)

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe
preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.
31 Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta.
39 Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.

(111) 26462
(151) 22/09/2020
(181) 21/03/2029
(210) KS/M/ 2019/326
(300) 3739011 11/10/2018 ES
(732) Almirall, S.A. Ronda General Mitre
151, 08022 Barcelona, SPAIN, ES
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) RYNUVIAK

(511) 5 “Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe
çrregullimeve të lëkurës; preparate faramceutike për trajtimin e gjendjeve parakanceroze
dhe kanceroze të lëkurës që ndodhi nga shkaqet që rrjedhin nga keratinociti.”
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(111) 26461
(151) 22/09/2020
(181) 21/03/2029
(210) KS/M/ 2019/327
(300) 3739012 11/10/2018 ES
(732) Almirall, S.A. Ronda General Mitre
151, 08022 Barcelona, SPAIN, ES
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) KLISYRI

(511) 5 “Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe
çrregullimeve të lëkurës; preparate faramceutike për trajtimin e gjendjeve parakanceroze
dhe kanceroze të lëkurës që ndodhi nga shkaqet që rrjedhin nga keratinociti.”

(111) 26459
(151) 22/09/2020
(181) 21/03/2029
(210) KS/M/ 2019/328
(300) 3739015 11/10/2018 ES
(732) Almirall, S.A. Ronda General Mitre
151, 08022 Barcelona, SPAIN, ES
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) LUXRAYO

(511) 5 “Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe
çrregullimeve të lëkurës; preparate faramceutike për trajtimin e gjendjeve parakanceroze
dhe kanceroze të lëkurës që ndodhi nga shkaqet që rrjedhin nga keratinociti.”

(111) 26411
(151) 14/09/2020
(181) 21/03/2029
(210) KS/M/ 2019/329
(300) 3739014 11/10/2018 ES
(732) Almirall, S.A. Ronda General Mitre
151, 08022 Barcelona, SPAIN, ES
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,

(540) SIMSAKLIR
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Republika e Kosoves

(511) 5 “Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe
çrregullimeve të lëkurës; preparate faramceutike për trajtimin e gjendjeve parakanceroze
dhe kanceroze të lëkurës që ndodhi nga shkaqet që rrjedhin nga keratinociti.”

(111) 26410
(151) 14/09/2020
(181) 21/03/2029
(210) KS/M/ 2019/330
(300) 3739010 11/10/2018 ES
(732) Almirall, S.A. Ronda General Mitre
151, 08022 Barcelona, SPAIN, ES
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) RAYKLIRA

(511) 5 “Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe
çrregullimeve të lëkurës; preparate faramceutike për trajtimin e gjendjeve parakanceroze
dhe kanceroze të lëkurës që ndodhi nga shkaqet që rrjedhin nga keratinociti.”

(111) 26393
(151) 09/09/2020
(181) 21/03/2029
(210) KS/M/ 2019/331
(732) GABA International Holding GmbH
Grabetsmattweg, 4106 Therwil, CH
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) ELMEX

(511) 3 “Produkte të kujdesit për gojë duke përfshirë pastë për dhëmbë, gargarë, preparate
për zbardhjen e dhëmbëve.”
5 “Produkte mjekësore të kujdesit për gojë, pastë mjekësore për dhëmbë, gargarë
mjekësore; preparate farmaceutike për kujdesin e gojës dhe atë dentar.”
21 “Brusha për dhëmbë, penjë për pastrimin e dhëmbëve, pastrues ndërdhëmbësh.”
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(111) 26302
(151) 06/08/2020
(181) 27/03/2029
(210) KS/M/ 2019/351
(732) GIUFRA S.R.L. VIA VENETO 152
FRAZIONE Z.IND.LE PIAN DI PORTO
06059 TODI (PG), IT
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 3 “ Ujë tualeti (kolonjë); ngjitës arti për thonj; preparate nga aloe vera për qëllime
kozmetike; preparate për rrezitje në diell (kozmetikë); preparate kozmetike për larje;
kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; preparate kozmetike për qerpikë; qerpikë të rremë;
grim pudër; kozmetikë; kremëra kozmetik; transfere dekorative për qëllime kozmetike; ujë
tualeti; qumësht bajamesh për qëllime kozmetike; pastrues nga qumështi për qëllime
tualeti; faculeta që përmbajnë losione kozmetike; losione për qëllime kozmetike; shkëlqyes
për buzë; maskarë; lapsa kozmetik; leshi pambuku për qëllime kozmetike; preparate
kozmetike për kujdesin ndaj lëkurës; thonjtë e rremë; parfumeri; parfume; buzëkuq;
shkëlqyes për thonj; kozmetikë për vetulla; lapsa vetullash; preparate për grim; faculeta që
përmbajnë preparate për heqjen e grimit; preparate për heqjen e grimit; preparate për
kujdesin e thonjve; heqës të llakut të thonjve; sete kozmetike; llak i thonjve”.

(111) 26317
(151) 11/08/2020
(181) 10/04/2029
(210) KS/M/ 2019/456
(732) Edona Group SH.P.K. Rr. Tahir
Sinani nr. 220, Vushtrri, Republika e
Kosovës, KS
(740) Avokat Kushtrim Bytyqi Rr. Isa
Boletini nr. 59 Prishtinë, Republika e
Kosovës

(540) EDONA

(511) 3 Preparatet zbardhuese dhe substancat tjera për përdorim në lavanderi; preparatet
për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esenciale, kozmetika,
losionet për flokë, pastat e dhëmbëve.
29 Mishi, peshku, shpendët dhe shpendët e egra; ekstraktet e mishrave; frutat dhe perimet
e konservuara, të ngrira, të thara ose të ziera; xhelatinat, marmelatat, kompotet; vezët,
qumështi dhe produktet e qumështit; vajrat dhe yndyrat ushqimore.
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30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, miell palme, kafe artificiale; miell dhe përgatitje
të bëra nga ushqimi thatë prej drithi; bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase;
maja, pudër e pjekur, kripë, mustard, uthull,salca (erëza), djegëse, akullore.
31 Produkte bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë dhe drithëra që nuk përfshihen në
klasa të tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; farëra, bimë dhe lule natyrale;
gjëra ushqimore për kafshët, maltë.
35 Reklama; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionim zyre; shërbime të shitjes
me shumicë dhe pakicë, duke përfshirë shitjen e drejtpërdrejtë, nga një rrjet kompjuterik
(shërbimet e tregtisë elektronike), të mallrave nga klasat 1 deri 34, të Klasifikimit
Ndërkombëtar të Mallrave dhe Shërbimeve për qëllime të regjistrimit të markave tregtare
(Klasifikimi i Nica-s); shërbime ndërmjetësimi biznesi; agjensi import-eksporti; përpunimi
administrativ i porosive të blerjes; arendimi i hapësirave për reklama; publiciteti; publikimi
i teksteve për publicitet; reklama të drejtpërdrejta në një rrjet kompjuterik; shërbime të
ekspozimit për qëllim reklame; kërkime biznesi;anketime biznesi; hetime biznesi; këshillim
për organizim biznesi; informacion tregtar dhe informacion për konsumatorët (dyqan për
informim të konsumatorit); kërkim tregu; studime marketingu; paraqitje e mallrave në
komunikime media për qëllimi shitje me pakice; shfaqje të mallrave; shpërndarje të
materialit publicitar; organizim panairesh dhe ekspozitash për qëllime tregtare dhe reklame.

(111) 26392
(151) 09/09/2020
(181) 11/04/2029
(210) KS/M/ 2019/466
(300) 89098 07/02/2019 KZ
(732) Bank of America Corporation
(a corporation organized under the laws of
Delaware, United States of America)
100 North Tryon Street, Charlotte, North
Carolina 28255, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 9 “Softuer kompjuterik për hulutime financiare, informata financiare, analiza
financiare, planifikim financiar, menaxhim financiar, menaxhim të investimeve, shërbime
bankimi, tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve elektronike të
transfereve të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave elektronike,
transaksioneve financiare, transfere të fondeve elektronike; softuer kompjuterik të
shkarkueshëm për hulumtime financiare, informata financiare, analiza financiare,
planifikime financiare, menaxhime financiare, menaxhime të investimeve, shërbime
bankimi, tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve elektronike të
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transfereve të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave elektronike,
transaksioneve financiare, transfere të fondeve elektronike; softuer i shkarkueshëm në
formë të aplikacionit mobil për hulumtime financiare, informata financiare, analiza
financiare, planifikime financiare, menaxhime financiare, menaxhime të investimeve,
shërbime bankimi, tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve
elektronike të transfereve të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave
elektronike, transaksioneve financiare, transfere të fondeve elektronike”.
36 “Hulumtime financiare; informata financiare; analiza financiare; këshillime financiare;
planifikim financiar; konsultime financiare; menaxhim financiar; shërbime brokerimi
(ndërmjetësimi) për investime; konsultime për investime; menaxhim të investimeve;
këshilla për investime; investime të fondeve tër përbashkëta; shërbime bankimi; shërbime
të kredit kartelave dhe debit kartelave; tregti me letra me vlerë, të aksioneve, të këmbimeve
me bursa të huaja, mallrave, mundësive dhe produkteve tjera derivative për tjerët;
planifikime financiare për pensionim; informata financiare dhe shërbime që ofrohen online
nga një databazë kompjuterike apo rrjet global kompjuterik”.
42 “Programim kompjuterik;shërbime konsultimi lidhur me softuerin kompjuterik;analiza
të sistemeve kompjuterike;ofrime të softuerit kompjuterik online;ofrim online të softuerit të
pa-shkarkueshëm për hulutime financiare, informata financiare, analiza financiare,
planifikim financiar, menaxhim financiar, menaxhim të investimeve, shërbime bankimi,
tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve elektronike të transfereve
të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave elektronike, transaksioneve
financiare, transfere të fondeve elektronike;dizajnim, mirëmbajtje, zhvillim dhe përditësim i
softuerit kompjuterik për hulutime financiare, informata financiare, analiza financiare,
planifikim financiar, menaxhim financiar, menaxhim të investimeve, shërbime bankimi,
tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve elektronike të transfereve
të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave elektronike, transaksioneve
financiare, transfere të fondeve elektronike.”

(111) 26390
(151) 09/09/2020
(181) 11/04/2029
(210) KS/M/ 2019/467
(732) Bruno Farmaceutici S.p.A., Via delle
Ande, 15 - 00144 Rome, Italy, IT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) CITRAK

(511) 5 „Produkte farmaceutike, substanca dietale për përdorim mjekësor“.
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(111) 26325
(151) 11/08/2020
(181) 12/04/2029
(210) KS/M/ 2019/478
(300) 33933 29/03/2019 AD
(732) Philip Morris Products S.A. Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) IQOS DUO

(511) 34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike
për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë
cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën
buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të
duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit,
këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak,
shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike
dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinëspërmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në
cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si
zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me
përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të gojës,
produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike;
pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e
cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur;
kutija elektronike për mbushjen e cigareve; këllef mbrojtës, mbulesa dekorative dhe kuti
për mbajtjen e cigareve elektrike, pajisjet për ngrohje të duhanit dhe pajisjet elektronike për
pirjen e duhanit; mbajtëse levizëse makine dhe mbajtëse makine për cigare elektronike,
pajisjet për ngrohje të duhanit dhe pajisjet elektronike për pirjen e duhanit; kontejnerët për
asgjësimin e shkopinjve të përdorur të duhanit të ndezur; pastruesit; preparatet pastruese,
veglat e pastrimi dhe brushat e pastrimi për cigare elektronike, pajisjet për ngrohje të
duhanit dhe pajisjet elektronike për pirjen e duhanit.

(111) 26335
(151) 12/08/2020
(181) 16/04/2029
(210) KS/M/ 2019/481
(732) BONATTI D.O.O. Bulevar Vojvode
Mišića 41, 11000 Beograd, RS
(740) Xhemajl Krasniqi 007 AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540) BONATTI
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(511) 24 Tekstil dhe prodhime tekstili të cilat nuk janë përfshirë në klasa tjera, mbulesa
për krevate dhe tavolina.
25 Veshje, mbathje, mbulesa për kokë.

(111) 26304
(151) 07/08/2020
(181) 16/04/2029
(210) KS/M/ 2019/484
(591) E kuqe
(732) Lulzim Huqi “Mulliri i Vjetër”
SH.P.K Adresa pranë Urës LimuthitBerxull, Tiranë, AL
(740) Agron SELIMAJ “SELIMAJ Legal
Consulting” SH.P.K rr. Garibaldi, hyrja 3,
kati 2, nr.7/1 Prishtinë

(540)

(511) 30 kafe, çaj, sheqer, oriz, tapioke, miell palme, kafe artificiale, miell dhe përgatitjet
e bëra nga drithëra, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, mjaltë melasë, maja pjekje – pluhur, krip,
mustardë, uthull, sallat (condiments) erëza, akull.

(111) 26305
(151) 07/08/2020
(181) 16/04/2029
(210) KS/M/ 2019/485
(591) E kuqe dhe e zezë
(732) Lulzim Huqi “Mulliri i Vjetër”
SH.P.K Adresa pranë Urës LimuthitBerxull, Tiranë, AL
(740) Agron SELIMAJ “SELIMAJ Legal
Consulting” SH.P.K rr. Garibaldi, hyrja 3,
kati 2, nr.7/1 Prishtinë

(540)

(511) 30 kafe, çaj, sheqer, oriz, tapioke, miell palme, kafe artificiale, miell dhe përgatitjet
e bëra nga drithëra, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, mjaltë melasë, maja pjekje – pluhur, krip,
mustardë, uthull, sallat (condiments) erëza, akull.
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(111) 26472
(151) 22/09/2020
(181) 19/04/2029
(210) KS/M/ 2019/491
(300) 18052259 16/04/2019 EU
(732) Reign Beverage Company LLC, 1547
N. Knowles Ave., Los Angeles, California
90063, USA, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) REIGN

(511) 32 "Pije për fitnes".

(111) 26303
(151) 07/08/2020
(181) 23/04/2029
(210) KS/M/ 2019/500
(591) E kuqe, e përhimët, e kaltër.
(732) Gokhan Goç “SANUS CLINIC”
SH.P.K Lagje Kalabria, Kom. EXDC–4, rr.
Fadil Hoxha kati 1, Prishtinë, KS
(740) Agron SELIMAJ “SELIMAJ Legal
Consulting” SH.P.K rr. Garibaldi, hyrja 3,
kati 2, nr.7/1 Prishtinë

(540)

(511) 10 Aparate dhe instrumente kirurgjike mjekësore, aparate për matjen e tensionit të
gjakut dhe monitorë për kursin e zemrës, pajisje për masazh; aparate për masazh, material
për qepje plage, doreza antiseptike për qëllime mjekësore, pajisje kirurgjike për qepje, pene
kirurgjik për qepje, vaska sterilizuese për instrumente mjekësore.
35 Këshilla për organizimin nga lëmia e reklamimit dhe marketingut promovues,
shërbimet e këshillimit të menaxhimit dhe organizimit të bizneseve, organizimin e
panaireve për qëllime komerciale apo reklamimi, menaxhim biznesi, administrim biznesi,
funksione zyre, hulumtim tregu, informata dhe këshilla komerciale për konsumatorët,
shërbimet e marrëdhënieve me publikun, produkte te manifestimeve dhe shërbimet e
produkteve te paraqitjeve, ofrim i hapësirës reklamuese, kohës dhe medieve, asistencë e
biznesit, menaxhim dhe shërbime administrative, analizë e biznesit, kërkime dhe shërbime
informacioni, tregti me shumicë dhe pakicë, tregti me shumicë dhe pakicë në dyqane të
specializuara dhe jo të specializuar, veprimtari e shpalljeve, publikimi i teksteve
reklamuese, promovimi i shitjes, shpallje reklamuese indirekte, funksione zyrash.
41 arsimimi, ofrimi i trajnimeve, dëfrim, aktivitete sportive, mbajtje e kurseve te trajnimit
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dhe instruksioneve nga fusha mjekësore, sportive, informacion arsimimi dhe argëtimi,
organizim dhe drejtim seminaresh, konferencave dhe kongreseve, organizim ekspozitash
për qëllime arsimimi, planifikim te ngjarjeve sociale, trajnim, stërvitje, organizim
mbrëmjesh, shërbime edukimi dhe argëtimi, shërbime te klubit te shëndetit, trajnim për
shëndet dhe fitnes, ofrim i aktiviteteve sportive.
42 Shërbime hulumtimi, zhvillimi dhe konsulencë në lëminë e mjekësisë, farmaceutikës
dhe të bio teknologjisë, shërbime shkencore, shërbime kërkimore mjekësore dhe te fushave
tjera.
44 Shërbime mjekësore te praktikes se përgjithshme, shërbime te mjekësisë se
specializuar, kujdes higjienik dhe të bukurisë për qenie njerëzore, shërbime të këshillimit
dhe konsulencës lidhur me fushat mjekësore, farmaceutike dhe kozmetike, sigurimi i
informatave nga lëmi i shëndetësisë dhe mjekësisë.
45 Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve, shërbimet
personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve

(111) 26446
(151) 22/09/2020
(181) 23/04/2029
(210) KS/M/ 2019/501
(732) Suzhou Dake Machinery Co., Ltd. No.
45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park,
Suzhou City, Jiangsu Province, P.R. China,
CN
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë

(540)

(511) 6 “Metale të zakonshme ose gjysëm të përpunuara; tuba nga metali; mbështjellëse
[artikuj metali]; pajisje metali për ndërtim; material për hekurudhë nga metali; shirit nga
metali për qëllime të lidhjes; kapëse nga metali për kablla dhe tubacione; pajisje të vogla
metalike; tokëz nga metali i zakonshëm [artikuj metalikë]; gozhda; pajisje nga metali për
mobilje; zile dere jo-elektrike nga metali; bravë nga metali, tjetër përpos elektrik; dry; celsa
nga metali; kasaforta [kuti të forta]; mengene për shtrëngim nga metali; arkë e thatë nga
metali për pajisje; etiketa nga metali; zile për kafshë; shufra metalike për saldim; spirancë;
rrathë dore nga metali për identifikim; tregues moti-apo ere nga metali; mbrojtës të pemëve
nga metali; kurthe për kafshë të egra; vepra arti nga metlet e zakonshme; mineral hekuri;
monumente ng ametali; pranga nga metali; helikë nga metali; bërryl nga metali për tuba;
kryqëzime nga metali për tuba; valvula nga metali, përpos atyre që janë pjesë e makinave;
material përforcuese nga metali për tuba; lidhje nga metali për shtrëngimin apo fiksimin e
tubave; shkallë nga metali; ndërtesa të transportueshme nga metali; gardh nga metali;
material ndërtimore nga metali; skela nga metali; tel celiku; litar nga metali; prize muri nga
metali; vida metalike; nyje nga metali; grepa [artikuj metali]; sistem rrotullimi nga metali,
për të tjera përpos për maqina.”
11 “Llampa elektrike; aparatura dhe instalime ndricimi; tuba për llampa dielli; drita për
automjete; llampa mikrobëvrasëse për pastrim të ajrit; llampa që përdridhen; llampa vaji;
25
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aparatura dhe instalime për gatim; gurë llave për përdoprim në pjekje skare; pajisje dhe
instalime të ftohjes; aparate dhe maqina për pastrim të ajrit; ventilator [kondicioner];
tharëse elektrike për flokë; aparate për ngrohje elektrike; maqinë e mjegullës; cezme; tuba
[pjesë të instalimeve sanitare]; instalime të ujitjes automatike; instalimet e banjës; aparatura
dhe instalime sanitare; instalime për pastrim të ujit; kalorifer elektrik; fenerë; instalime
polimerizuese; poq elektrik; prozhektor; pishtarë elektrikë; pajisje dhe instalime frigoriferi;
instalime të ajrit-të kondicionuar; aparate dhe maqina për pastrim të ujit; ngrohës xhepi.”
35 “Reklamim;reklamimin online në rrjetin kompjuterik;ndihmë për menaxhim
biznesi;organizimin e ekspozitave për qëllime komerciale apo reklamimi;administrim
komercial për licencimin e mallërave dhe shërbimeve për të tjerët;shërbimet e agjencioneve
të import-eksportit;promovimin e shitjeve për të tjerët;shërbimet e prokurorimit për të tjerët
[blerjen e mallërave dhe shërbimeve për biznese të tjera];konsultimin për menaxhimin e
personelit;shërbimet e zhvendosjes për biznese;sistemimin e të dhënave në dtabaza
kompjuteri;maqina dhe pajisje zyreje për dhënie me qira;mbajtjen- e librave;dhënien me
qira të maqinave shitëse;kërkimin e sponzorizimit;dhënien me qira të stendave të
shitjes;shërbimet e shitjes me pakicë për preparatet farmaceutike, veterinare dhe sanitare
dhe furnizimet medicinale;shërbimet e shitjes me shumicë për preparatet farmaceutike,
veterinare dhe sanitare dhe furnizime medicinale;agjencioni për punësim;shërbimet e
agjencisë së informimit komercial;marketing;ofrimin e tregjeve online për blerësit dhe
shitësi e mallërave dhe shërbimeve.”

(111) 26329
(151) 12/08/2020
(181) 23/04/2029
(210) KS/M/ 2019/502
(591) Kaltër dhe e kuqe
(732) Jens Reichenbach IQ TO LINK Dega
në Kosovë Zija Shemsiu nr. 14, Ulpianë,
Prishtinë, KS
(740) Florin Lata “Judex” Firmë e Avokatisë
Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1,
Prishtinë

(540)

(511) 35 Menaxhimi i qendrave të thirrjeve telefonike në emër të të tjerëve.
38 Shërbimet e komunikimit telefonik që ofrohen për linjat telefonike dhe qendrat e
thirrjeve.
39 Shërbimet e këshillimit në fushën e udhëtimit të ofruara nga qendrat e thirrjeve
telefonike dhe linjat telefonike.
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(111) 26330
(151) 12/08/2020
(181) 23/04/2029
(210) KS/M/ 2019/503
(526) IQ
(732) Jens Reichenbach IQ TO LINK Dega
në Kosovë Zija Shemsiu nr. 14, Ulpianë,
Prishtinë, KS
(740) Florin Lata “Judex” Firmë e Avokatisë
Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1,
Prishtinë

(540) IQ TO

(511) 35 Menaxhimi i qendrave të thirrjeve telefonike.
38 Shërbimet e komunikimit telefonik që ofrohen për linjat telefonike dhe qendrat e
thirrjeve.
39 Shërbimet e këshillimit në fushën e udhëtimit të ofruara nga qendrat e thirrjeve
telefonike dhe linjat telefonike.

(111) 26331
(151) 12/08/2020
(181) 23/04/2029
(210) KS/M/ 2019/504
(526) IQ-L
(591) Kaltër dhe e kuqe
(732) Jens Reichenbach IQ TO LINK Dega
në Kosovë Zija Shemsiu nr. 14, Ulpianë,
Prishtinë, KS
(740) Florin Lata “Judex” Firmë e Avokatisë
Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1,
Prishtinë

(540) IQ-L

(511) 35 Menaxhimi i qendrave të thirrjeve telefonike në emër të të tjerëve.
38 Shërbimet e komunikimit telefonik që ofrohen për linjat telefonike dhe qendrat e
thirrjeve.
39 Shërbimet e këshillimit në fushën e udhëtimit të ofruara nga qendrat e thirrjeve
telefonike dhe linjat telefonike.

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

26332
12/08/2020
23/04/2029
KS/M/ 2019/505

(540) TO LINK
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(526) TO LINK
(732) Jens Reichenbach IQ TO LINK Dega
në Kosovë Zija Shemsiu nr. 14, Ulpianë,
Prishtinë, KS
(740) Florin Lata “Judex” Firmë e Avokatisë
Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1,
Prishtinë
(511) 35 Menaxhimi i qendrave të thirrjeve telefonike në emër të të tjerëve.
38 Shërbimet e komunikimit telefonik që ofrohen për linjat telefonike dhe qendrat e
thirrjeve.
39 Shërbimet e këshillimit në fushën e udhëtimit të ofruara nga qendrat e thirrjeve
telefonike dhe linjat telefonike.

(111) 26333
(151) 12/08/2020
(181) 23/04/2029
(210) KS/M/ 2019/506
(526) IQ TO LINK
(732) Jens Reichenbach IQ TO LINK Dega
në Kosovë Zija Shemsiu nr. 14, Ulpianë,
Prishtinë, KS
(740) Florin Lata “Judex” Firmë e Avokatisë
Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1,
Prishtinë

(540) IQ TO LINK

(511) 35 Menaxhimi i qendrave të thirrjeve telefonike.
38 Shërbimet e komunikimit telefonik që ofrohen për linjat telefonike dhe qendrat e
thirrjeve.
39 Shërbimet e këshillimit në fushën e udhëtimit të ofruara nga qendrat e thirrjeve
telefonike dhe linjat telefonike.

(111) 26389
(151) 09/09/2020
(181) 26/04/2029
(210) KS/M/ 2019/525
(732) N.T.P. "ICN & BM" Rr. Emrush
Miftari, nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

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

(111) 26385
(151) 09/09/2020
(181) 26/04/2029
(210) KS/M/ 2019/528
(732) N.T.P. "ICN & BM" Rr. Emrush
Miftari, nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) Lactisa

(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike.

(111) 26324
(151) 11/08/2020
(181) 30/04/2029
(210) KS/M/ 2019/541
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska
industrija, dioničko društvo Jukićeva 53
71000 Sarajevo, BA
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1
lam 11/5 Prishtinë

(540) D3 SPRAY

(511) 5 Produkte farmaceutike

(111) 26323
(151) 11/08/2020
(181) 30/04/2029
(210) KS/M/ 2019/542
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska
industrija, dioničko društvo Jukićeva 53
71000 Sarajevo, BA
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena
Tereze 47/5, Prishtine

(540) D3 SPRAY KID
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(511) 5 Produkte farmaceutike

(111) 26397
(540)
(151) 14/09/2020
(181) 02/05/2029
(210) KS/M/ 2019/547
(591) C:25 M:100 K:25 C:0 M:100 Y:100
K:0 E Kuqe e mbyllur; C:0 M:100 Y:100 K:0
E Kuqe e hapur; C:0 M:70 Y:98 K:0
Portokalli e hapur; C:0 M:88 Y:97 K:0
Portokalli e mbyllur.
(732) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 10,000
Prishtinë, KS
(740) Ekrem Ilazi Koordinator Ligjor
rr. Ismet Asllani, Torinë, Lipjan.

(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.
16 Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e
tjera;material i printuar;material për libërlidhje;fotografi;letër;ngjitës për letër apo qëllime
shtëpiake;materiale artistësh;brusha për pikturim;makina shkrimi dhe pajisje të zyrës
(përveç mobileve);materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave);materiale
plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera);kallëp printimi;bllok printimi;programe
kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).

(111) 26373
(540)
(151) 08/09/2020
(181) 02/05/2029
(210) KS/M/ 2019/548
(591) C:0 M:100 Y:100 K:0 E Kuqe
(732) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 10,000
Prishtinë, KS

(511) 30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje
nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste;
kripë; mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz; Cakes.
30
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32 Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe
pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).
33 Pije alkoolike (përveç birrave).

(111) 26372
(540)
(151) 08/09/2020
(181) 03/05/2029
(210) KS/M/ 2019/555
(591) E kaltër - C: 100 M: 100 Y: 0
K:
0 E verdhë - C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0
E bardhë – C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0
(732) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 10,000
Prishtinë, KS

(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.
29 Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura,
ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të
qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga
drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë;
mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz; Cakes.
32 Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe
pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).

(111) 26419
(540)
(151) 16/09/2020
(181) 03/05/2029
(210) KS/M/ 2019/556
(591) E HIRTË - C: 0 M: 0 Y: 0 K: 35
E ZEZË - C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100
E VERDHË - C: 0 M: 0 Y: 100 K: 0
(732) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 10,000
Prishtinë, KS
(740) Ekrem Ilazi Koordinator Ligjor
rr. Ismet Asllani, Torinë, Lipjan.
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(511) 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).
21 Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim);
materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i
papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina,
porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera.

(111) 26418
(540)
(151) 16/09/2020
(181) 03/05/2029
(210) KS/M/ 2019/557
(591) C:00 / M:00 / Y:00 / B:00 #FEFEFE E
Bardhë; C:30 / M:55 / Y:70 / B:00 #Ba8465
E Kaftë e hapur; C:00 / M:10 / Y:90 / B:00
#FFDE3D E Verdhë; C:100 / M:90 / Y:00 /
B:00 #FCBB55 E Portokalltë e hapur;
C:30 / M:75 / Y:80 / B:40 #7F493C E kaftë e
mbyllur; C:00 / M:80 / Y:100 / B:00
#F16136 E Portokalltë e mbyllur.
(732) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 10,000
Prishtinë, KS
(740) Ekrem Ilazi Koordinator Ligjor
rr. Ismet Asllani, Torinë, Lipjan.
(511) 29 Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të
ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe
produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga
drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë;
mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz; Cakes.
32 Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe
pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).
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(111) 26319
(151) 11/08/2020
(181) 03/05/2029
(210) KS/M/ 2019/561
(300) 40-2018-0151975 05/11/2018 KR
(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD. 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONGGU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO,
REPUBLIC OF KOREA, KR
(740) Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000
Prishtinë/Kosovë

(540) POWERstick Jet200

(511) 7 Thithese (pastruese) me ajër robotike; Makina enëlarëse për qëllime shtëpiake;
makina larëse për qëllime shtëpiake; thithëset elektrike; thasë për thithëse elektrike;

(111) 26320
(151) 11/08/2020
(181) 06/05/2029
(210) KS/M/ 2019/562
(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD. 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONGGU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO,
REPUBLIC OF KOREA, KR
(740) Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000
Prishtinë/Kosovë

(540) Turbo Action Brush

(511) 7 Miksera elektrik për qëllime shtëpiake; Makina larëse elektrike për qëllime
shtëpiake; Pastrues elektrik për qëllime shtëpiake; Thithëse (pastruese) me ajër robotike;
Enëlarëse; thasë për thithëse elektrike; Thithëse (pastruese) me ajër elektrike

(111) 26576
(151) 30/09/2020
(181) 06/05/2029
(210) KS/M/ 2019/564
(732) Birkenstock Sales GmbH Rheinstraße
10 53560 Vettelschoss, DE
(740) Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C"
Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë

(540) BIRKENSTOCK
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Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5,
Prishtinë
(511) 10 Paisje për terapi fizikale; aparate dhe instrumente medicinale dhe veterinere;
mobilje mjekësore dhe mbulesa shtrati, paisje për çvendosjen e pacientëve; rroba për
mjekësi; ndihmëse ortopedike, ndihmëse për lëvizje, posaçërisht të mbathura ortopedike
dhe të mbathura për rehabilitim, për gjimnastikë dhe terapi të këmbës (shputës) dhe po
ashtu edhe për qellime tjera mjekësore dhe pjesë për to (sikurse që janë mbathjet
ortopedike, sandalet dhe papucet, këpucë me shtresa mbështetëse ortopedike, mbështetëse
ortopedike për shputë dhe këpucë, shtresa ortoprdike, shtresa ortopedike për shputa dhe
këpucë dhe pjesët e tyre, sikurse që janë pjesë të mbathjeve dhe pjesët e futura - ndërtuara
në këpucë për përshtatje ortopedike të shputës, shtresa mbështetëse, jastëk kompresiv,
mbështës në formë pyke për thembër dhe nyje, shtresa mështetëse për përshtatjen e këpucës
formës së shputës, jastëktha, jastëktha nga shkuma, jastëktha kompresiv nga shkuma,
shtresa mështetëse të formësuar sipas formave të shputave, shtresa plastike me pjesën
shkelëse ortopedike); pjesë dhe paisje për të gjitha produktet e përmendura më lartë të cilat
janë përfshirë në këtë klasë, posaçërisht thurje tekstilesh për mbulojë dhe material
mbështetës për shtresat ortopedike, pllaka tape për këpucë ortopedike.
18 Çadra dhe çadra dielli; valixhe, torba, kuleta dhe çanta tjera, lëkura dhe imitim i
lëkurës, gëzof dhe lëkurë kafshësh, dhe produkte të punuara nga këto material, kryesisht
rripa, breza, takëme shalërimi (parzmore), lidhëse, lëkura e regjur, mbulesa lëkure për
mobilje, lëkurë për mobilje, lëkura për këpucë, kuti të punuara nga lëkura, kuti të punuara
nga lëkura për dokumente, mbajtësit e kartelave të punuar nga lëkura, fletëza nga lëkura për
perdorim në prodhimtari, kuti kapelash, mbajtës të kartelave, kontejnerë për paketime,
etiketa për çanta të golfit, kutia për çelësa, etiketa, çanta për shoping, jastëktha për tavolina,
çanta dore, qeska për monedha; pjesë dhe paisje për të gjitha produktet e përmendura më
sipër të cilët janë përfshirë në këtë klasë.
25 Mbulesa për kokë, posaçërsiht kapela; veshje, posaërisht breza, shall për qafë, çarapë;
mbathje, posaçërisht këpucë, këpucë të cekta, këpucë me lidhëse, këpucë të rrafshta, atlete
(patika), këpucë të lehta, papuçe, këpucë për banjo, sandale, klompe, çizme; pjesë dhe
paisje për të gjitha produktet e përmendura më sipër të cilat përfshihen në këtë klasë,
posaçërisht shollë e brendshme, shollë e jështëme (xhyn), çarapë të brendshme, thembra
(shtresa të poshtëme) të derdhura (në kallupe), pllaka për ndëtimin e pykës së thembrave
dhe pllaka për ndertimin e ngritjeve të shtresave të thembrave, shtresa të tapës për thembra,
shirita për riparimin e thembrave, pllaka për ndertimin e shollës (xhynit), pllaka për
ndertimin e shtesës së mesme të shollës, sandale me një gisht, mbulesa dhe mbulesa
pelhurash mbulim të shtresës së këmbës (shputës).

(111) 26306
(151) 07/08/2020
(181) 06/05/2029
(210) KS/M/ 2019/570
(732) C. Bechstein Pianoforte AG Kantstr.
17, D-10623 Berlin/ Germany (DE), DE

(540) C. BECHSTEIN
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(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000, Prishtinë
(511) 15 Instrumenta muzikorë dhe pjesë dhe tela për to; piano, piano të mëdha.

(111) 26307
(151) 07/08/2020
(181) 06/05/2029
(210) KS/M/ 2019/571
(732) C. Bechstein Pianoforte AG Kantstr.
17, D-10623 Berlin/ Germany (DE), DE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000, Prishtinë

(540) W. HOFFMANN

(511) 15 Instrumenta muzikorë dhe pjesë dhe tela për to; piano, piano të mëdha.

(111) 26308
(151) 07/08/2020
(181) 06/05/2029
(210) KS/M/ 2019/572
(732) C. Bechstein Pianoforte AG Kantstr.
17, D-10623 Berlin/ Germany (DE), DE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000, Prishtinë

(540) ZIMMERMANN

(511) 15 Instrumenta muzikorë dhe pjesë dhe tela për to; piano, piano të mëdha.

(111) 26328
(151) 11/08/2020
(181) 07/05/2029
(210) KS/M/ 2019/573
(591) E Bardh, e zezë
(732) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k Therande
Brigada 123 p.nr , KS

(540) ENERGY EAGLE
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(511) 25 Veshmbathje , kepuce, kapele.
32 Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra
dhe pergaditje të tjera per te bere pije.
33 Pije alkoolike (perjashtuar birat).

(111) 26327
(151) 11/08/2020
(181) 07/05/2029
(210) KS/M/ 2019/574
(591) E Bardh, e zezë
(732) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k Therande
Brigada 123 p.nr , KS

(540) POWER EAGLE

(511) 25 Veshmbathje , kepuce, kapele.
32 Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra
dhe pergaditje të tjera per te bere pije.
33 Pije alkoolike (perjashtuar birat).

(111) 26334
(151) 12/08/2020
(181) 07/05/2029
(210) KS/M/ 2019/575
(732) Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k Therande
Brigada 123 p.nr , KS

(540) FLY EAGLE

(511) 25 Veshmbathje , kepuce, kapele.
32 Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra
dhe pergaditje të tjera per te bere pije.
33 Pije alkoolike (perjashtuar birat).

(111) 26417
(540)
(151) 15/09/2020
(181) 07/05/2029
(210) KS/M/ 2019/576
(591) E Kaltër - C: 100 M:100 Y: 0 K:
0 Pembe - C: 0
M: 100 Y: 0 K: 0
(732) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 10,000
Prishtinë, Republika e Kosovës, KS
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(740)
(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.

(111) 26449
(151) 22/09/2020
(181) 07/05/2029
(210) KS/M/ 2019/581
(732) Swixx Biopharma Ltd. Neuhofstrasse
5A, 6340 Baar, CH
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) Swixx Biopharma

(511) 5 Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare për qëllime
mjekësore; ushqimet dietetike dhe substancat e përshtatura për përdorim mjekësor ose
veterinar, ushqim për bebet; shtesa dietetike për njerëzit dhe kafshët; llaqe, materiale për
veshje; materiale për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; përgatitjet për
shkatërrimin e parazitëve; fungicide.
10 Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrët
artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes; pajisje terapeutike dhe
ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparat për masazh; aparatet,
pajisjet dhe artikujt për kujdesin ndaj foshnjave; aparatet, pajisjet dhe artikujt e aktivitetit
seksual.
35 Shitja me pakicë ose shërbimet me shumicë për përgatitjet farmaceutike dhe furnizimet
mjekësore; organizimi i ngjarjeve, ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve për qëllime
komerciale, promovuese dhe reklamuese; reklamat; shërbimet reklamuese dhe promovuese
dhe shërbimet e informacionit lidhur me to; shërbimet reklamuese, promovuese dhe të
marrëdhënieve me publikun; menaxhimin e biznesit dhe shërbimet e konsulencës;
konsultimi profesional i biznesit; marketing produktesh; shpërndarja e produkteve për
qëllime reklamimi; konsulencë në lidhje me strategjinë e biznesit; analiza e çmimeve të
kostos; analiza e reagimit ndaj reklamave; përgatitjen e raporteve të analizës së tregut;
marketingut, hulumtimit të tregut dhe analizës së tregut; analiza statistikore dhe shërbime
raportimi; përpilimin e statistikave për qëllime biznesi ose komerciale; përpilimi i
informacionit statistikor; përpilimi i statistikave; rregullimin e kontratave, për të tjerët, për
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blerjen dhe shitjen e mallrave; menaxhimin e biznesit të programeve të rimbursimit për të
tjerët; rregullimin dhe lidhjen e transaksioneve tregtare për të tjerët; menaxhimi dhe
administrimi i projektit të biznesit; studimet e fizibilitetit të biznesit; shërbimet kërkimore
në lidhje me biznesin; hulumtimi i marketingut; studimet e marketingut; kryerjen e
studimeve të marketingut dhe analizën e tregut; administrimin e biznesit dhe konsulencën e
biznesit; menaxhimi dhe administrimi i biznesit; shërbimet e menaxhimit të biznesit dhe
administratës; menaxhimin e biznesit të programeve të rimbursimit për të tjerët;
organizimin dhe drejtimin e panaireve, ngjarjeve dhe ekspozitave tregtare për qëllime
komerciale ose reklamuese; parashikimi ekonomik; funksionet e zyrës.

(111) 26455
(151) 22/09/2020
(181) 07/05/2029
(210) KS/M/ 2019/582
(732) Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf,
Germany, DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) GOT2B

(511) 3 “Sapun; produkte parfumerike, vajëra esencial, kozmetikë, pasta dhëmbësh,
produkte kozmetike, preparate dhe produkte për kujdesin ndaj lëkurës, duarve, këmbëve,
trupit dhe fytyrës, preparate jo-mjekësore për kujdesin ndaj flokëve dhe preparate për
stilizimin e flokëve”.

(111) 26309
(151) 07/08/2020
(181) 07/05/2029
(210) KS/M/ 2019/584
(732) Gordan Miralem Augusta Brauna 14,
71000 Sarajevo, BA
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena
Tereze 47/5, Prishtine

(540)

(511) 6 Kasaforta metalike, dyer (dry nga metali për dyer); Dry; Dyer (panele për dyer
metalike).
9 Shtresë mbrojtëse për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, mbathje për mbrojtje
nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; Doreza mbrojtëse për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi
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dhe zjarri; Doreza mbrojtëse për mbrojtje nga aksidentet në punë; Priza (mbrojtës për
priza); Priza elektrike.
11 Pajisje për ndriçim; Lampa; Lampa LED, dhe trupa tjerë për ndriçim.
16 Ruletë për dhëmballë, shiritat e tylit (vija me ngjyra për dhëmballë dhe punë të tjera).
17 Materiale për mbyllje, materiale për mbyllje dhe izolim, veçanërisht shkumë, shkumë
për mbyllje, material për mbyllje, mbyllje dhe izolim nga silikoni.

(111) 26394
(151) 09/09/2020
(181) 10/05/2029
(210) KS/M/ 2019/589
(732) Red Bull GmbH Am Brunnen 1,
5330 Fuschl am See, AT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) GIVES YOU WINGS

(511) 32 “Birra; ujë mineral; ujë i gazuar; pije jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash;
sirupe për bërjen e pijeve; preparate jo-alkoolike për përgatitjen e pijeve; pije energjike.”

(111) 26456
(151) 22/09/2020
(181) 10/05/2029
(210) KS/M/ 2019/590
(732) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino California, 95014, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) MAINSTAGE

(511) 9 “Softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për kontrollim, përshtatje, dhe
performim të instrumenteve softuerike virtuale dhe audio efekteve; softuer kompjuterik për
përpunimin e kontrolluesve MIDI dhe USB; softuer kompjuterik për përshtatjen dhe
kontrollimin e tingullit të gitarës; softuer kompjuterik për simulimin e përforcuesve, audio
efekteve, dhe formësimin e tonit; softuer kompjuterik për kontrollimin dhe miksimin
(përzierjen) e audio sinjaleve; softuer kompjuterik për monitorimin e informacioneve të
hyra MIDI, pëdorimin e procesorit, dhe alokimin e memories; softuer kompjuterik për
akordim (tuning); softuer kompjuterik për redaktimin, zmadhimin, kontrollimin,
manipulimin, ruajtjen, organizimin, miksimin, prodhimin dhe transmetimin e audio
regjistrimeve; softuer kompjuterik për të luajtur dhe për audio regjistrim; softuer
kompjuterik për krijimin dhe regjistrimin e muzikës; softuer kompjuterik për miksimin dhe
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sintetizimin e zërit; softuer kompjuterik për prodhim audio dixhital, procesim, dhe montim.

(111) 26457
(151) 22/09/2020
(181) 10/05/2029
(210) KS/M/ 2019/591
(591) E kuqe, e kaltërt
(300) 4517815 22/01/2019 FR
(732) SANOFI 54, rue La Boétie - 75008
PARIS - FRANCE, FR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 5 “Produkte farmaceutike në fushën e onkologjisë”.

(111) 26318
(151) 11/08/2020
(181) 10/05/2029
(210) KS/M/ 2019/593
(732) BERLIN-CHEMIE AG Glinicker
Weg 125, D-12489 Berlin, GERMANY, DE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1, Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) FLOSIN

(511) 5 Produkte farmaceutike; substanca dietike të përshtatura për përdorim mjeksor.

(111) 26326
(151) 11/08/2020
(181) 10/05/2029
(210) KS/M/ 2019/596
(300) 33986 23/04/2019 AD
(732) Philip Morris Products S.A. CQuai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike
për pirjen e duhanit;Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar;produktet e duhanit;perfshirë
cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit);snus (produkt i duhanit për vendosje nën
buzë);zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë);artikuj të
duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit,
këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak,
shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike
dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinëspërmbajtjes aerosol për inhalacion;solucionet e nikotinës se lëngshme për përdorim në
cigare elektronike;paisje elektronike duhanpirëse;cigare elektronike;cigare elektronike si
zëvendësuese të cigareve tradicionale;pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me
përmbajtje aerosol;paisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të gojës,
produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit;artikuj duhani për cigare elektronike;pjesë
dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34;pajisje për shuarjen e
cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të
ndezur;kutija elektronike për mbushjen e cigareve.

(111) 26290
(151) 06/08/2020
(181) 14/05/2029
(210) KS/M/ 2019/605
(732) Spartan Race, Inc. 234 Congress
Street, 5th Floor, Boston, MA 02110, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 28 ''Mallra sporti, aparate, pajisje, makina dhe mjete për ngritje të peshave, fuqizim,
atletikë, fitnes fizik, stërvitje, kondicionim të fitnesit fizik, gjimnastikë dhe trajnimin e
trupit, gjegjësisht shufra të peshëngritjes, shtangë dore, pesha për stervitje, pesha për dorë,
pllaka të peshuara, manikotë dhe mengene të shufrave të peshëngritjes për përdorim me
shufra të peshëngritjes, dhe që shiten si një njësi me shufra të peshëngritjes, shkumës për
peshëngritje, vazo të shkumësit për peshëngritje dhe mbajtëse të shkumësit për përdorim
me shkumës për peshëngritje, rafte të magazinimit të paisjeve atletike, litar kërcimi, rripa
për peshëngritje, rulo shkume për stervitje, thasë rëre të bëra nga neoprene për stërvitje të
fitnesit fizik, mbështjellëse të kyçit të dores për peshëngritje, mbështjellës të gjurit për
peshngritje, mbështjellës të brrylit për peshngritje, mbështjelles të kërcit dhe pulpit të
këmbës për peshëngritje, litarë kërcimi nga një këmbë në tjetrën, litarë për alpinizem, litarë
trajnimi, litarë të kondicionimit për fitnes fizik, shufra për ngritje, mulli me shirit për ecje,
rulo shkume për stërvitje të këmbëve, rulo shkume për stërvitjen e muskujve, top hekuri
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me dorëz, topa mjekësor, topa përplasës, topa për stërvitje, trajnim dhe zhdërvjelltësi,
makina kanotazhi, bicikleta të palëvizshme, rrogoz abdominal, rrota abdominale, rrogoz për
makina stërvitjeje, to[pa stabiliteti për stërvitje, topa refleksi për stërvitje jo për qëllime
mjekësore, topa mjekësor, topa balansimi, kuti pliometrike, unaza gjimnastike, rripa
stimulimi elektrik për forcimin e muskujve, pesha për nyje të këmbëve, pesha për kyçe të
dores, dorëza për peshëngritje, dorëza për stërvitje, dorëza për ushtrime, shirita zgjatës për
stërvitje, rripa dhe shirita të ngulitur në dyer apo objekte pë përformancen e ushtrimeve të
ndryshme të fitnesit fizik, shirita rezistence, tubacione rezistence, shirita force, kona për
shpejtësi dhe trajnim të shkathtësive, shkallë për ngritje, pengesa për trajnime të kurseve
me pagesa, garave të shpejtësis dhe konkurrimeve , gjegjësisht pengesa pistës dhe
shpejtësis, shtylla zhdërvjelltësie, dorëza ballafaqimi, jastëk për shkelmim për përdorim në
artet luftarake, mbrojtëse për duar për përdorim në atletikë, mbrojtëse kyçi për përdorim në
atletikë, mbrojtëse parakrahu për përdorim në atletikë, mbrojtëse pulpi të këmbëve për
përdorim në atletikë, mbrojtëse kërci dhe qafës së këmbëve për përdorim në atletikë, shtiza
për hedhje për përdorim në gara atletike, dhe çanta të përshtatura posaçërisht për paisje
sporti ''

(111) 26289
(151) 06/08/2020
(181) 14/05/2029
(210) KS/M/ 2019/606
(732) Spartan Race, Inc. 234 Congress
Street, 5th Floor, Boston, MA 02110, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 25 “Veshje; veshje sporti; kapela; kasketë; triko (pulovër); xhaketa; shalla; rroba të
brendshme; jelekë; pantollona sporti; këmisha sporti; fanella; veshje noti; këpucë sporti;
këpucë; mbulesa për kokë”

(111) 26288
(151) 06/08/2020
(181) 15/05/2029
(210) KS/M/ 2019/611
(300) 88321 12/12/2018 KZ
(732) Bank of America Corporation (a
corporation organized under the laws of
Delaware, United States of America) 100
North Tryon Street, Charlotte, North
Carolina 28255, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC

(540) BOFAS
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove
(511) 9 “Softuer kompjuterik; softuer kompjuterik, softuer i shkarkueshëm në formë të
aplikacionit mobil për hulumtime financiare, informata financiare, analiza financiare,
planifikime financiare, menaxhime financiare, menaxhime të investimeve, shërbime
bankimi, tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve elektronike të
transfereve të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave elektronike,
transaksioneve financiare, transfere të fondeve elektronike”
36 “"Sigurime; punët financiare; punët monetare; punët për patundshmëritë; hulumtime
financiare; informata financiare; analiza financiare; këshilla financiare; planifikime
financiare; konsultime financiare; menaxhime financiare; investime agjentësh; investime
konsultimesh; investime menaxhimi; investime këshilluese; investime të fondeve të
përbashkëta; shërbimet bankare; shërbimet e kredit dhe debit kartelave; tregtimin e letrave
me vlerë, aksioneve, tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, mallërave, opsioneve dhe
porduketve te tjera derivative për të tjerët; planifikimin financiar për për penzionim;
informata dhe shërbimet financiare të ofruara online nga një kompjuter databazë apo rrjetit
global kompjuterik”
42 Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe dizajnimi për to;
anailizimin industrial dhe shërbimet e hulumtimeve; dizajnimin dhe zhvillimin e harduerit
dhe siftuerit kompjuterik; programim kompjuterik; shërbime konsultimi lidhur me softuerin
kompjuterik; analiza të sistemeve kompjuterike; ofrime të softuerit kompjuterik online;
Ofrim online të softuerit të pa-shkarkueshëm për hulutime financiare, informata financiare,
analiza financiare, planifikim financiar, menaxhim financiar, menaxhim të investimeve,
shërbime bankimi, tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve
elektronike të transfereve të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave
elektronike, transaksioneve financiare, transfere të fondeve elektronike; dizajnim,
mirëmbajtje, zhvillim dhe përditësim i softuerit kompjuterik për hulumtime financiare,
informata financiare, analiza financiare, planifikim financiar, menaxhim financiar,
menaxhim të investimeve, shërbime bankimi, tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve,
ofrime të procesimeve elektronike të transfereve të fondeve elektronike, ACH, çeqeve
elektronike dhe pagesave elektronike, transaksioneve financiare, transfere të fondeve
elektronike”

(111) 26391
(151) 09/09/2020
(181) 16/05/2029
(210) KS/M/ 2019/615
(732) N.T.P. "ICN & BM" Rr. Emrush
Miftari, nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) KATOPIL
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(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike

(111) 26287
(151) 06/08/2020
(181) 16/05/2029
(210) KS/M/ 2019/617
(732) Colgate-Palmolive Company a
Delaware Corporation 300 Park Avenue,
New York, New York 10022, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove
(511) 3

(540) CATALYST

“Pasta dhëmbësh jo-mjekësore dhe shpërlarëse të gojës jo-mjekësore”

(111) 26285
(151) 06/08/2020
(181) 16/05/2029
(210) KS/M/ 2019/618
(300) 88/389902 17/05/2019 US
(732) Reign Beverage Company LLC, 1547
N. Knowles Ave., Los Angeles, California
90063, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) YOUR REIGN,YOUR RULES

(511) 32 “Pije jo-alkoolike.”

(111) 26286
(151) 06/08/2020
(181) 16/05/2029
(210) KS/M/ 2019/619
(300) 88/389914 17/05/2019 US
(732) Reign Beverage Company LLC, 1547
N. Knowles Ave., Los Angeles, California
90063, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC

(540) REFUEL. REFRESH.RECOVER

44

Buletini Zyrtar Nr. 92 i Agjencisë për Pronësi Industriale

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove
(511) 32 “Pije jo-alkoolike”

(111) 26336
(151) 12/08/2020
(181) 20/05/2029
(210) KS/M/ 2019/630
(732) Atlantik Group 10500
Preoce/Gracanice, KS
(740) Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C"
Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë
Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5,
Prishtinë

(540) ChikChak

(511) 29 Mishi,peshku,shpendët dhe kafshët e gjahut;ekstrakte mishi;frutandhe perime të
konservuara, të thara dhe të gatshme;pelte,recel,komposto; vezë, qumësht dhe produkte
qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrëra
30 Kafe,caj,kakao,sheqer,oris, tapiokë,miell palme,kafe artificiale,miell dhe preparate të
prodhuara prej drithrave,bukë, torta dhe ëmbëlsira,kremë ëmbëlsire,bombone;
akullore;mjaltë, melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë,musardë;uthull, salca (për shije);
erëza; akull

(111) 26322
(151) 11/08/2020
(181) 20/05/2029
(210) KS/M/ 2019/631
(732) Atlantik Group 10500
Preoce/Gracanice, KS
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540) MomentRoma

(511) 30 Kafe, caj, kako, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe
preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire,
bombone; akullore; mjaltë, melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca(
përshije); erëza; akull

45

Buletini Zyrtar Nr. 92 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(111) 26301
(151) 06/08/2020
(181) 20/05/2029
(210) KS/M/ 2019/642
(732) Joint Stock Company Donskoy Tabak
1-ya Lugovaya 17 344002 Rostov-on-Don ,
RU
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) RICHMOND

(511) 34 Duhani, qofte i perpunuar ose i paperpunuar; duhan per pirje,duhan tub,duhan qe
mbeshtjellet me dore, duhane pertypes,duhan snus; cigare, cigare elektronike,puro,
cigarillos,burnot; artikujt e duhanpiresve te perfshire ne klasen 34; letrat e cigareve, tubat e
cigareve dhe shkrepesa

(111) 26384
(540)
(151) 09/09/2020
(181) 20/05/2029
(210) KS/M/ 2019/644
(591) E kuqe, e kafte, e bardhë, ari, e verdhë,
e verdhë e hapur, e verdhë, e verdhë mbyllur,
e kalter, kater e hapur, e kalter e mbyllur, e
gjelbert, e gjelbert e hapur, vjollce,
portokallë.
(732) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn Dardani,
20000 Prizren, KS
(511) 30 kafe,çajë kakao ,bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, pjekje pluhr ,
akull,past bajamesh, ,biskota ,biskota me çokollade ,biskota qe sherbehen me qymeshte,
tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz, produkte të kakaos , shërbime ushqimore
,biskota me gjalp,biskota me mjalt, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë
sheqer i karamelizuar

(111) 26383
(540)
(151) 09/09/2020
(181) 20/05/2029
(210) KS/M/ 2019/645
(591) E kuqe, e kafte, e bardhë, ari, e verdhë,
e verdhë e hapur, e verdhë, e verdhë mbyllur,
e kalter, kater e hapur, e kalter e mbyllur, e
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gjelbert, e gjelbert e hapur, vjollce,
portokallë.
(732) N.T.P “LIRI” Ukë Bytyqi pn Dardani,
20000 Prizren, KS

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

(111) 26300
(151) 06/08/2020
(181) 21/05/2029
(210) KS/M/ 2019/648
(591) E verdhë, e kaltërt, e bardhë dhe e
zezë
(300) 88/207168 27/11/2018 US
(732) Reign Beverage Company LLC 1547
N. Knowles Ave., Los Angeles, California
90063, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 32 ''Pije për fitnes“

(111)
(151)
(181)
(210)
(300)
(732)

26299
06/08/2020
21/05/2029
KS/M/ 2019/649
88/207138 27/11/2018 US
Reign Beverage Company LLC 1547

(540)
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N. Knowles Ave., Los Angeles, California
90063, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(511) 32 ''Pije për fitnes“.

(111) 26298
(151) 06/08/2020
(181) 21/05/2029
(210) KS/M/ 2019/650
(732) CCI R&D 1, rue Robert Dumont ZA
des Pâtis, 27400 ACQUIGNY, FR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 3 “Produkte kozmetike për kujdes të lëkurës; krema, qumësht, losione, xhele dhe
pluhur (jo për përdorim mjekësor) për fytyrë, trup dhe duar; emulsion lagështuese; pomadë
për përdorim kozmetik; produkte parfumerike; parfuma; ujë tualeti; ujë kolonje; ujë i
parfumosur; vajra esenciale; qumësht pastrimi dhe vajra për qëllime tualeti; pluhur talk për
përdorim higjienik; qumësht dhe vaj bajamesh për përdorim kozmetik; vajra dhe losione
për përdorim kozmetik; krema kozmetike; faculeta të mbushura me losione kozmetike;
preparate kozmetike dhe kripra banjosh (jo për përdorim mjekësor); sapune, duke përfshirë
sapune të lëngshme; sapunë tualeti; maska bukurie; krema për rrezitje dhe pas-rrezitje,
qumësht, xhel dhe vaj për përdorim kozmetik; preparate kozmetike për rrezitjen e lëkurës;
produkte për mbrojtje nga dielli për përdorim kozmetik; shampona; serume dhe losione për
flokë (jo për përdorim mjekësor); shkuma dhe balsame për kujdes të flokut; xhele dhe dyll
për flokë; dyll për mustaqe; sprej për flokë; produkte rroje; losione për pas-rrojë; deodorant
për trup; deodorant për përdorim personal (parfumeri); lule të thara dhe erëza (aroma);
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produkte makijazhi dhe për largimin e makijazhit; largues makijazhi për fytyrë dhe sy;
vijëzues për sy; buzëkuq; shkëlqyes buzësh (shkëlqim); lapsa për vijëzimin e buzëve;
maskarë; lapsa për përdorim kozmetik; kozmetikë për qëpalla; lapsa për vetulla dhe
qëpalla; lapsa për vijëzimin e syve; fshehës; furçë blusher; hijëzues për sy; pluhur
makijazhi; bazë fytyre; transfere dekorative për përdorim kozmetik; takëme kozmetike;
preparate kozmetike për dobësim; krema forcuese; lesh pambuku për përdorim kozmetike;
shkopinjë pambuku për përdorim kozmetike; lapsa korrigjues; produkte kozmetike për
zbardhjen e lëkurës; emulsione për zbardhjen e lëkurës; produkte për kujdes të thonjëve;
krema për thonjë; lapsa të bardhë për thonjë; forcues thonjësh; llak dhe ngjyrë për thonjë;
produkte për largimin e ngjyrës së thonjëve; thonjë artificial; ngjitës për ngjitjen e thonjëve
artificial; preparate për valëzimin e flokut; ngjyra për flokë; preparate zbardhuese
(çngjyrues) për përdorim kozmetik; produkte depilimi; dyll depilimi; qese për parfumosjen
e pëlhurave; pastë dhëmbësh; xhel për zbardhje dentare; produkte për kujdes të gojës (jo
për përdorim mjekësor)”
25 “Veshje; robdishan pune; këmisha; përparëse (veshje); çorapë trikotazhi; ndërresa të
brendshme (veshje të brendshme grash); këmisha të brendshme (ndërresa të brendshme);
kominoshe pa këmbë (kostum një pjesësh trupi); sutjena; rripa për sutjena; mbrojës të
rripave të sutjenave; korsete (veshje të brendshme); jelek grash; breza (veshje të
brendshme); kilota për veshje; pantollona të shkurtra të brendshme; brekë; çorapë
trikotazhi; çorapë; geta; triko; grykasha (jo nga letra); pajë të fëmijëve të porsalindur
(veshje); veshje noti; kapela noti; mantel për banjo (veshje); kapela dushi; pizhama;
robdëshambër (rrobë grash); maska gjumi; rripa (veshje); dorëza (veshje); dorashka; shalla;
shirita për veshje; petrahil gëzofi; qafore gëzofi (boa); shalla qafe (shall); shalla; çallma
(veshje); shami (shall); shirita koke (veshje); mbulesa koke; mbulesa kokë për veshje;
kapela (veshje koke); bereta; kapela letre (veshje); kësulë koke; kapuç (veshje); veshore
(veshje); strehë kaskete (veshje koke); vello (veshje); gjysëm-vello (veshje); këpucë;
pantofla për dhomë gjumi; pantofla; këpucë esparto; sandale”
44 “Kujdes higjienik dhe të bukurisë për njerëz; shërbime të ilixhës shëndetësore;
shërbime të balneoterapisë; shërbime saune; ofrimë të premisave të ilixhave; shërbime të
aroma terapive; shërbime të terapisë fizike; shërbime të olfakto-terapisë; sallone bukurie;
shërbime të rregullimit të flokëve (duke përfshirë në shtëpi); shërbime të ndihmesës
mjekësore; shërbime të konsulencës mjekësore; shërbime të klinikave mjekësore; shërbime
të pushimit në shtëpi; shërbime mjekësore; shërbime të konsulencës farmaceutike”

(111) 26297
(151) 06/08/2020
(181) 21/05/2029
(210) KS/M/ 2019/651
(732) CCI R&D 1, rue Robert Dumont ZA
des Pâtis, 27400 ACQUIGNY, FR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) OZALYS
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(511) 3 Produkte dhe shërbime: “Produkte kozmetike për kujdes të lëkurës; krema,
qumësht, losione, xhele dhe pluhur (jo për përdorim mjekësor) për fytyrë, trup dhe duar;
emulsion lagështuese; pomadë për përdorim kozmetik; produkte parfumerike; parfuma; ujë
tualeti; ujë kolonje; ujë i parfumosur; vajra esenciale; qumësht pastrimi dhe vajra për
qëllime tualeti; pluhur talk për përdorim higjienik; qumësht dhe vaj bajamesh për përdorim
kozmetik; vajra dhe losione për përdorim kozmetik; krema kozmetike; faculeta të mbushura
me losione kozmetike; preparate kozmetike dhe kripra banjosh (jo për përdorim mjekësor);
sapune, duke përfshirë sapune të lëngshme; sapunë tualeti; maska bukurie; krema për
rrezitje dhe pas-rrezitje, qumësht, xhel dhe vaj për përdorim kozmetik; preparate kozmetike
për rrezitjen e lëkurës; produkte për mbrojtje nga dielli për përdorim kozmetik; shampona;
serume dhe losione për flokë (jo për përdorim mjekësor); shkuma dhe balsame për kujdes të
flokut; xhele dhe dyll për flokë; dyll për mustaqe; sprej për flokë; produkte rroje; losione
për pas-rrojë; deodorant për trup; deodorant për përdorim personal (parfumeri); lule të thara
dhe erëza (aroma); produkte makijazhi dhe për largimin e makijazhit; largues makijazhi për
fytyrë dhe sy; vijëzues për sy; buzëkuq; shkëlqyes buzësh (shkëlqim); lapsa për vijëzimin e
buzëve; maskarë; lapsa për përdorim kozmetik; kozmetikë për qëpalla; lapsa për vetulla dhe
qëpalla; lapsa për vijëzimin e syve; fshehës; furçë blusher; hijëzues për sy; pluhur
makijazhi; bazë fytyre; transfere dekorative për përdorim kozmetik; takëme kozmetike;
preparate kozmetike për dobësim; krema forcuese; lesh pambuku për përdorim kozmetike;
shkopinjë pambuku për përdorim kozmetike; lapsa korrigjues; produkte kozmetike për
zbardhjen e lëkurës; emulsione për zbardhjen e lëkurës; produkte për kujdes të thonjëve;
krema për thonjë; lapsa të bardhë për thonjë; forcues thonjësh; llak dhe ngjyrë për thonjë;
produkte për largimin e ngjyrës së thonjëve; thonjë artificial; ngjitës për ngjitjen e thonjëve
artificial; preparate për valëzimin e flokut; ngjyra për flokë; preparate zbardhuese
(çngjyrues) për përdorim kozmetik; produkte depilimi; dyll depilimi; qese për parfumosjen
e pëlhurave; pastë dhëmbësh; xhel për zbardhje dentare; produkte për kujdes të gojës (jo
për përdorim mjekësor).”
25 “Veshje; robdishan pune; këmisha; përparëse (veshje); çorapë trikotazhi; ndërresa të
brendshme (veshje të brendshme grash); këmisha të brendshme (ndërresa të brendshme);
kominoshe pa këmbë (kostum një pjesësh trupi); sutjena; rripa për sutjena; mbrojës të
rripave të sutjenave; korsete (veshje të brendshme); jelek grash; breza (veshje të
brendshme); kilota për veshje; pantollona të shkurtra të brendshme; brekë; çorapë
trikotazhi; çorapë; geta; triko; grykasha (jo nga letra); pajë të fëmijëve të porsalindur
(veshje); veshje noti; kapela noti; mantel për banjo (veshje); kapela dushi; pizhama;
robdëshambër (rrobë grash); maska gjumi; rripa (veshje); dorëza (veshje); dorashka; shalla;
shirita për veshje; petrahil gëzofi; qafore gëzofi (boa); shalla qafe (shall); shalla; çallma
(veshje); shami (shall); shirita koke (veshje); mbulesa koke; mbulesa kokë për veshje;
kapela (veshje koke); bereta; kapela letre (veshje); kësulë koke; kapuç (veshje); veshore
(veshje); strehë kaskete (veshje koke); vello (veshje); gjysëm-vello (veshje); këpucë;
pantofla për dhomë gjumi; pantofla; këpucë esparto; sandale.”
44 “Kujdes higjienik dhe të bukurisë për njerëz; shërbime të ilixhës shëndetësore;
shërbime të balneoterapisë; shërbime saune; ofrimë të premisave të ilixhave; shërbime të
aroma terapive; shërbime të terapisë fizike; shërbime të olfakto-terapisë; sallone bukurie;
shërbime të rregullimit të flokëve (duke përfshirë në shtëpi); shërbime të ndihmesës
mjekësore; shërbime të konsulencës mjekësore; shërbime të klinikave mjekësore; shërbime
të pushimit në shtëpi; shërbime mjekësore; shërbime të konsulencës farmaceutike”
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(111) 26296
(151) 06/08/2020
(181) 22/05/2029
(210) KS/M/ 2019/652
(300) 02089/2019 14/02/2019 CH
(732) F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) ROZLYTREK

(511) 5 "Preparate farmaceutike"

(111) 26295
(151) 06/08/2020
(181) 22/05/2029
(210) KS/M/ 2019/653
(732) Red Bull GmbH Am Brunnen 1, 5330
Fuschl am See, AT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) DEMI I KUQ

(511) 32 "Birra; ujë mineral; ujë i gazuar; pije jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash;
sirupe për bërjen e pijeve; preparate jo-alkoolike për përgatitjen e pijeve; pije energjike

(111) 26465
(151) 22/09/2020
(181) 22/05/2029
(210) KS/M/ 2019/655
(732) ISHIHARA SANGYO KAISHA,
LTD. 3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku,
Osaka, JP
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) ZENBY
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(511) 5 Fungicidet si kimikate agrokulture; insekticide; nematicide(nematicide eshte nje
lloj i pesticideve kimike qe perdoren per te vrare nematoda bimore-parazitare); herbicide;
pesticide

(111) 26464
(151) 22/09/2020
(181) 22/05/2029
(210) KS/M/ 2019/656
(732) ISHIHARA SANGYO KAISHA,
LTD. 3-15, Edobori, 1-chome, Nishi-ku,
Osaka, JP
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) KRYOR

(511) 5 Fungicidet si kimikate agrokulture; insekticide; nematicide ( nematicide eshte nje
lloj i pesticideve kimike qe perdoren per te vrare nematodat bimore-parazitare); herbicide;
pesticide

(111) 26321
(151) 11/08/2020
(181) 23/05/2029
(210) KS/M/ 2019/658
(732) “Banja Komerc Bekament” DOO
Banja Arandjelovac, RS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 1 Ngjitës per ndërtimtari; shtresa veshje prej polimeri gjysmë-shpërndarëse dhe
shpërndarëse; silikone
2 Bojëra, vernik dhe llak për përdorim industrial dhe manual në punimet ndertimore të
pjesëshme dhe finale të lyerjeve, përgatitje anti-korrozive
17 Materiale për mbyllje te papërshkueshme, vulosje/taposje dhe izolim të
papërshkueshëm, posaçërisht polistiren i fryrë, rrjetëza, shkumë poliuretani
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19 Llaç per fasada; llaç për pompë llaçi; materiale ndërtimi që nuk janë prej metali,
posaçërisht flutura(upa) vidash, polisteren i fryrë, rrjetëza, shkumë poliuretani
37 Punët kontraktuese ose nënkontraktuese për projektimin dhe ndërtimin e strukturave të
përhershme, projektimin dhe ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, urave

(111) 26294
(151) 06/08/2020
(181) 23/05/2029
(210) KS/M/ 2019/659
(732) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino, California 95014, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 9 “Kompjuterë;pajisjet periferike kompjuterike;harduer kompjuterikl kompjuterë që
mbahen në dorë;kompjuterë tablet;ndihmës personal dixhital;organizues elektronik;bllok
shënimesh elektronik;lexues elektronik I lobrave;pajisje dixhitale elektronike që mbahen në
dorë, kryesisht telefona mobilë, telefona të mencur, kompjuter tablet dhe aparat për lojëra
mediale dhe softuer në lidhje me të njejtat;pajisje dixhitale mobile që mbahen në dorë të
afta për të siguruar qasje në internet dhe për të dërguar, pranuar, dhe ruajtur thirjet
telefonike, fakest, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera dixhitale;njësitë elektronike që
mbahen në dorë për pranuesit e rrjetit pa tela (ëireless), ruajtjen dhe/apo bartjen e të
dhënave dhe mesazheve, dhe pajisjet elektronike që u mundesojnë përodruesve të mbajnë
gjurmët e apo të menaxhojnë informatat personale;aparate për regjistrimin dhe ripordhimin
e zërit;MP3 dhe formate të tjera dxhitale të audio player-ëve;regjistrues dixhital i
zërit;regjistrues dixhital të videove dhe player;regjistrues audio kaset dhe player;regjistrues
video kaset dhe player;regjistrues kompakt disqe dhe player;regjistrues dixhital I disqeve tq
gjithanshme dh eplayer;regjistrues dixhital I audio kasetave dhe player;raio, transmetim I
radios, dhe pranuesit;Pajisje dixhitale për shkrirjen e sinjaleve të pranuara (mixer) audi dhe
video;përforcues zëri;marrës zëri;aparte për zë në veturë;kufje,
ndëgjojse;altoparlant;mikrofon;komponentë dhe aksesorë zëri;modem;aparate për
komunikim të rrjetit;pajisje dhe instrumente për komunikim elektronik;aparatura
audiovizuale për mësimëdhënje;aparte dhe instrumente optike;aparate dhe instrumente
telekomunikimi;pajisje të sistemit për pozicionim global (GPS);telefonë;pajisje të
komunikimit pa tela (ëireless) për bartjen e zërit, të dhëna apo imazheve;kablla;aparte për
ruajtjen e të dhënave;të dhënat mediale magnetike;qipa, disqe dhe kaseta që mbajnë apo
për regjistrimin e programeve dhe softuerëve kompjuterik;maqina
faksi;kamera;bateri;televizionë;pranues televiziv;ekran televizori;kuti konfigurimi;suftuer
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kompjuterik;lojëra kompjuterike (softuer);suftuer kompjuterik I sitemeve të pozicionimit
global (GPS);softuer kompjuterik për udhëtim dhe turizëm, planifikim udhëtimi,
navigacion, planifikim të rrugës së udhëtimit, informatave gjeografike, destinacioneve,
transportit dhe trafikut, udhëzimet për vozitje dhe ecje, hartat e personalizuara të
lokacioneve, informacione atlas të rrugës, shfaqje të hartave elektronike, dhe informacione
të destinimit;softuer kompjuterik për krijimin, autorin, shpërndarjen, shkarkimin,
transmetimin pranimin, lëshiminm redaktimin, nxjerrjen, kodimin, dekodimin, shfaqjen,
ruajtjen dhe organizimin e tekstit, të dhënave, grafikave, imazheve, zërit, videos, dhe
përmbajtejve të tjera multimediale, publikimet elektronike, dhe lojërat elektronike;softuer
kompjuterik për përdorim në regjistrim, organizim, transmetim, manipulim, dhe rishikimin
e tekstit, të dhënave, osjeve audio, dosjeve video dhe lojërave elektronike në lidhje me
kompjuterët, televizionet, kutive të konfigurimit për tëlëvizorë, audio-player-ëve, video
player, media player, telefonëve dhe pajisjeve elektronike dixhitale që mbahen në
dorë;softuer kompjuterik që mundësonë përdoruesve që të programojnë dhe shpërndajnë
tekstin, të dhënat, grafikat, imazhet, udio, video dhe përmajtje të tjera multimediale përmes
rrjetit të komunikimit global dhe kompjuterëve të tjerë, rrjetete elektronike dhe të
komunikimit;softuer kompjuterik për identifikimin, gjetjen, grupimin, shpërndarjen, dhe
menaxhimin e të dhënave dhe lidhjeve në mes të serverëve kompjuterik dhe përdoruesve të
lidhur në rrejetin e komunikit global dhe rrjeteve të tjera të komunikimit elektronik
kompjuterik;softuer kompjuterik për përdorim në pajisjet dixhitale eltkronike që mbahen në
dorë dhe elektrnikave të tjera të përdoruesve;softuer I publikimit elektronik;softuer për
lexim të publikimeve elektronike;softuer kompjuterik për menaxhimin e informatave
personale;përmbajtje e para regjistruar audio dhe audiovizuale që shkarkohet,
informacione, dhe përshkrim;libra elektronikë të shkarkueshëm, revista, gazeta periodike,
buletine, gazeta, ditare, dhe publikime të tjera;softuer për menxhimin e databazës;softuer
për njohjen e karakteerëve;softuer për njohjen e zërit;softuer për postë elektronike dhe
mesazhe;softuer kompjuterik për qasjen, shfletimin dhe kërkimin e databazave
online;tabelat e buletineve elektronikë;softuer për sinkronizimin e të dhënave;softuer për
zhvillimin e aplikacioneve;doracakë përdorimi në formë elektronike, format e lexueshme
për makina apo kompjuter për përdorim me, dhe shitur si njësi e të gjitha mallërave të
lartpërmendura;lidhës elektrik dhe elektronikë, bashkues, tela, kabllo, ngarkues, doket,
stacione të lidhjes, ndërfaqe dhe ngarkues për përdorim me apo për të gjitha mallërat e
lartpërmendura;aparate elektronike me funksionim multimedial për përdorim me të gjitha
mallërat e lartëpërmendura;aparate elektronike me funksion interaktiv për përdorim me të
gjitha mallërat e lartëpërmendura;aksecorë, pjesë, pajisje, dhe aparate testimi për përdorim
me të gjitha mallërat e lartëpërmendura;mbulesa, canta dhe këllëf të përshtatur apo të
formuar të përmbajnë të gjitha mallërat e lartëpërmendura;instrumente lundrimi;aparate për
të kontrolluar vulën postare;regjistër kace;aparate mekanizmat e të cilëve operojnë me
futjen e monedhave në to;maqina diktimi;shënuesit hemlinë;maqinat e votimit;etiketimin
elektronik për mallra;aparatet dhe instrumentet e peshimit;masat;tabela elektronike
njoftimi;aparat matës;ëafers [feta silikoni];qarqe të integruara;ekranet fluoreshente;aparate
të kontrollit të largët;drita që drejtojnë filamente [fibra optike];instalimet elektrike për
kontrollin e largët të operacioneve industriale;shkarkuesit e rrufeve;electrolyzers;fikese
zjarri;aparate radiologjike për qëllime industriale;aparatet dhe pajisjet e kursimit të
jetës;alarmet e bilbilave;syze;karikaturat e animuar;veze-candlers;zhurmat e qenve;magnet
dekorativ;gardhe të elektrizuara;çorape elektrike të nxehta;alarmet, sensorët e alarmit dhe
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sistemet e monitorimit të alarmit;sistemet e sigurisë dhe të survejimit të banimit;detektorë
të tymit dhe monoksidit të karbonit;termostatët, monitorët, sensorët dhe kontrollet për
pajisjet dhe sistemet e ajrit të kondicionuar, ngrohjes dhe ventilimit;bllokada elektrike dhe
elektronike e derës dhe e dritareve;kontrollet e ndriçimit;softuer kompjuterik i sistemit
operativ”
35 “Menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbimet e konsultimeve për biznese;
ofrimin g e funkisoneve të zyrës; shërbimet e agjencioneve reklamuese; reklamim,
marketing, dhe shërbtimet pormovuese; reklamim dhe konsultime marketing; shërbimet e
promovimit të shitjeve; promovimin e mallërave dhe shërbimeve për të tjerët; kryerjen e
hulumtimeve të tregut; analizimin e përgjigjeve të rklamimeve dhe hulumtimin e tregut;
hulumtimin, krijimin, përgaditjen, dhe shpërndarjen e reklamave dhe materialeve
reklamuese për të tjerët; shërbimet e planfikimit të mediave; administrimin e programeve
për besnikërinë e konsumatorëve; organizimin dhe kryerjen e programeve nxitëse të
shpërblimeve për të promovuar shitjen e mallërave dhe shërbimeve; databazat e
kompjuterizuara dhe menaxhimi i dosjeve; shërbimet eprocesimit të të dhënave; krijimin e
indekseve të informatave, faqeve dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global
kompjuterik dhe rrjetet të tjera elektronike të komunikimit për të tjerët; ofrimin,
hulumtimin, shfletimin dhe gjetjen e informatave, faqeve, dhe burimeve të tjera të qasshme
në rrjetin global kompjuterik dhe rrjetet e tjera elektronike të komunikimit për të tjerët nga
lëmia e reklamimit, marketingut, menaxhimit të biznesit, administrimit të biznesit dhe
shërbimeve me pakicë; organizimin e përmbajtjes së informatave sipas preferencave të
përdoruesve të ofruara përmes një rrjeti global kompjuterik dhe rrjeteve të tjera elektronike;
ofrimin e informatave biznesore, konsumatorëve dhe komerciale përmes rrjetit kompjuterik
dhe rrjetit të komunikimit global; shërbimet biznesore, kryesisht, ofrimin e databazave
kompjuterike në lidhje me blerjen dhe shitjen e një llojllojshmërie të madhe të produkteve
dhe shërbimeve për të tjerët; përmbledhjen e direktivave për publikimin e të njejtave në
interenet dhe rrjete të tjera elektronike, kompjuterike dhe të komunikimit; shërbimet e
dycaneve të shitjes me pakicë dhe shërbimet online të dycaneve të shitjes me pakicë në
lidhje me kopmjuterët, produktet elektronike dhe të zbavitjes; shërbimet e dycaneve të
shitjes me pakicë dhe shërbimet online në lidhje me kompjuterët, produktet elektronike dhe
të zbavitjes të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe
të komunikimit; shërbimet e dycaneve të shitjes me pakicë dhe shërbimet online nga fusha
e kompjuterëve, kompjuterëve tablet; harduerëvë kompjuterik, softuerëve kompjuterik,
pjesëve periferike pë rkompjuterë, elektronikave të konsumatorëve, telekomunikimit dhe
mallërave dhe aksesorieve multimediale, telefonave mobilë, pajisjeve mobile dixhitale
elektronike që mbahen në dorë, dhe të tjera elektroika të konsumatorëve dhe aksesorie,
pjesë periferike dhe kuti bartëse për këto produkte, dhe demonstrimin e produkteve në
lidhje me to; shërbimet e shitoreve të shitjes me pakicë ngë lëmia e kompjuterëve,
kompjuterëve tablet, harduerëve kompjuterik, softuerëve kompjuterik, pjesëve periferike
kompjuterike, elektronikave për konsumatorë, telekomunikim dhe mallërat dhe aksesoriet
multimediale, telefonë mobilë, pajisje mobile dixhitale që mbahen në dorë, dhe elektornika
të tjera të konsumatorëve dhe aksesorie, pjesë periferike dhe kuti për bartjen e këtyr
eprodukteve dhe demonstrimin e produkteve në lidhje me to, t ëofruar përmes internetit dhe
rrjeteve të tjera të komunikimit elektronik përmes kompjuterit; shërbime të dyqaneve të
shitjes me pakicë në fushën e argëtimit që përfshijnë muzikë, video, film, libra, revista,
periodike, gazeta, revista dhe botime të tjera në një gamë të gjerë temash me interes të
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përgjithshëm, televizion, lojëra, sporte, filma, programe televizive, , veprat audio dhe
audiovizuale të para-regjistruar, dhe produktet elektronike të lidhura me muzikën; dyqan
me pakicë dhe shërbime të dyqaneve në internet në fushën e argëtimit që përfshijnë muzikë,
video, film, libra, revista, revista, gazeta, revista dhe botime të tjera në një gamë të gjerë
temash me interes të përgjithshëm, televizion, lojëra, , veprat muzikore, veprat audio dhe
audiovizuale të para-regjistruar dhe produktet elektronike të lidhura me muzikën, të ofruara
nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit;
shërbime të dyqaneve me pakicë në fushën e argëtimit që përmbajnë filma, programe
televizive, ngjarje sportive, vepra muzikore dhe vepra audio dhe audiovizuele, të ofruara
nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit;
shërbimet e dyqanit me pakicë që përmbajnë aparate telekomunikimi, telefona celularë,
pajisje elektronike dore dhe mobile për dërgimin dhe pranimin e thirrjeve telefonike,
fakseve, postës elektronike, video, mesazheve të menjëhershme, muzikës, audiovizive dhe
punimeve të tjera multimediale dhe të dhënave të tjera dixhitale, pajisje, periferikësh , dhe
mbajtja e rasteve leshon pajisje të tilla; shërbime të dyqaneve me pakicë që përmbajnë
pajisje kompjuterike, elektronike dhe argëtuese, aparate telekomunikimi, telefona celularë,
pajisje elektronike dixhitale portative dore, domethënë telefona celularë, smartphones,
kompjutera tabletë dhe lojtarë mediatikë, produkte elektronike me muzikë dhe elektronike
të tjera të konsumit, softuer kompjuterik dhe pajisje, periferikësh, dhe mbajtjen e rasteve
për produkte të tilla, të ofruara nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike,
elektronike dhe të komunikimit; demonstrimet e produkteve të ofruara në dyqan dhe
nëpërmjet rrjeteve të komunikimit global dhe rrjeteve të tjera elektronike dhe të
komunikimit; shërbimet e abonimit, gjegjësisht, sigurimin shërbimet e abonimit,
domethënë, sigurimin e pajtimeve për tekstin, të dhënat, imazhin, audio, video dhe
përmbajtjen multimediale, të ofruara nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera elektronike
dhe të komunikimit; sigurimin e një teksti, të dhënave, të imazhit, audio, video dhe
multimediale të para-regjistruar të shkarkueshme për një tarifë ose parapagim paraprak,
nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera elektronike dhe të komunikimit që përmbajnë
kompjutera, kompjutera tabletë, pajisje kompjuterike, softuer kompjuterik, kompjuter
periferikësh, elektronikë të konsumit, telekomunikacion dhe mallra multimediale dhe
aksesorë, telefon celular, pajisje dixhitale digjitale mobile dhe pajisje të tjera elektronike të
konsumit, periferikësh dhe mbajtëse për produkte të tilla dhe demonstrim të produkteve që
lidhen me to; organizimi dhe realizimi i konferencave, shfaqjeve dhe ekspozitave tregtare,
tregtare dhe afariste; shërbim asistent personal, gjegjësisht, ofrimin e shërbimeve personale
të portierëve për të tjerët në natyrën e bërjes së aranzhimeve dhe rezervave personale dhe të
biznesit të kërkuar; shërbim asistent personal, gjegjësisht, ofrimin e shërbimeve personale
të portierëve për të tjerët në natyrën e ofrimit të informacionit specifik të klientit për të
plotësuar nevojat individuale në fushën e objekteve të biznesit dhe ndërtesave të zyrave;
shërbim asistent personal duke ofruar shërbime organizative për oraret dhe kalendarët
personale dhe afariste; shërbimet e asistencës personale duke ofruar konsulencë dhe
rekomandime në qendrat tregtare dhe në fushat e tjera të mallrave dhe shërbimeve të
konsumit; shërbimet e asistencës personale, përkatësisht organizimi i bazës së të dhënave
dhe përmbajtja e informacionit; sigurimin e telefonit dhe informacione të tjera të kontaktit
për qëllime biznesi; shërbimet e menaxhimit të të dhënave personale; shërbime asistente
personale, përkatësisht dërgimi dhe marrja e thirrjeve telefonike, fakseve, postës
elektronike dhe të dhënave të tjera digjitale; shërbime asistente personale, gjegjësisht,
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ofrimin e informacionit të biznesit, konsumatorit dhe komercial mbi rrjetet kompjuterike
dhe rrjetet e komunikimit global; informacione, shërbime këshilluese dhe konsulence në
lidhje me të gjitha ato që u përmendën më sipër”
37 “Shërbimet e instalimit, mirëmbëjatjes, konsultimit dhe shërbimet e mbështetjes
teknike për sa i përket ndricimit, kondicionerëvë të ajrit, ventilimit, ngrohjes, alarmit,
sigurimit, mbikqyrjes, dhe pajisjeve automatizike shtëpiake, kontrollin dhe sistemet.”
42 “Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe projektet që lidhen me to;
analiza industriale dhe shërbime kërkimore; programimi kompjuterik; projektimi dhe
zhvillimi i pajisjeve dhe programeve kompjuterike; projektimin, zhvillimin dhe
mirëmbajtjen e softuereve kompjuterike të pronarit në fushën e gjuhës natyrore, fjalës,
folësit, gjuhës, njohjes së zërit dhe njohjes me zë; qiraja e aparaturave dhe pajisjeve
kompjuterike të pajisjeve dhe programeve kompjuterike; shërbimet e konsulencës së
pajisjeve kompjuterike dhe softëare; shërbimet e mbështetjes dhe konsultimit për zhvillimin
e sistemeve kompjuterike, bazave të të dhënave dhe aplikacioneve; sigurimi i informatave
kompjuterike ose informacionit kompjuterik në internet; krijimin e faqeve të internetit,
shërbimet e projektimit dhe mirëmbajtjes; shërbimet e uebfaqes së internetit; shërbime të
ofruesve të shërbimeve të aplikimit (ASP) që përfshijnë aplikacionet softuerike
kompjuterike të aplikacioneve të të tjerëve; (ASP) që përmban softuer për krijimin,
krijimin, shpërndarjen, shkarkimin, transmetimin, marrjen, luajtjen, redaktimin, nxjerrjen,
kodimin, dekodimin, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin e tekstit, grafisë, imazheve, audio,
video dhe përmbajtje multimediale , dhe botimet elektronike; shërbime të ofruesve të
shërbimeve të aplikimit (ASP) që përfshijnë softuer për përdorim në lidhje me softuerin për
njohjen e zërit dhe aplikacionet softuerike me zë; sigurimi i softuerit jo të shkarkueshëm në
internet; sigurimi i motorëve të kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet internetit dhe
rrjeteve të tjera të komunikimeve elektronike; ruajtjen elektronike të të dhënave, tekstit,
imazheve, audio dhe video; kartografi dhe shërbimet e hartës; shërbime të konvertimit të
fjalëve në tekst; informacione, shërbime këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha
ato që u përmendën më sipër”

(111) 26293
(151) 06/08/2020
(181) 23/05/2029
(210) KS/M/ 2019/660
(732) Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.
KG Herzbergstraße 3 61138
Niederdorfelden , DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) SINOLPAN

(511) 5 ''Preparate farmaceutike dhe veterinarke; preparate sanitare për qëllime
medicinale; substanca dietale të përshtatura për përdorim medicinal; ushqime dhe shtojca
ushqimore për kafshë; ushqim për beba; leukoplast; material për fashim
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(111) 26284
(151) 06/08/2020
(181) 23/05/2029
(210) KS/M/ 2019/661
(732) Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.
KG Herzbergstraße 3 61138
Niederdorfelden, DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) SINUPAN

(511) 5 '' Produkte dhe preparate farmaceutike; produkte veterinare; preparate sanitare për
qëllime medicinale; ushqime dhe substanca dietale të përshtatura për përdorim medicinal
apo veterinarik; ushqim për beba shtojca ushqimore dietale për përdorim tek njerzit dhe
kafshët; leukoplast; material për fashim"

(111) 26292
(151) 06/08/2020
(181) 24/05/2029
(210) KS/M/ 2019/669
(732) Victorinox AG Schmiedgasse 57 6438
Ibach, CH
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 3 "Parfumeri, sapunë, vajra esenciale, kozmetikë, llosionë për flokë"
8 "Vegla dore( që përdoren me dorë) dhe instrumente, përfshirë pincat,sëpatat, kaqavidat,
fëndyell, sharrë peshku,prerës të telit të peshkimit,hapëse për kanaqe(joelektrike),mashë,lima(pajisje) dhe limë për thonjë,gërshërë të mëdha me shumë qëllime të
përdorimit,gërshërë pë përdorim shtëpiak,gërdhërë për qepje dhe gërshërë për thonjë; thika
xhepi dhe thika që palosen; takëm, pirunë dhe lugë; këllëf thikash"
9 " Aparate dhe instrumente për mbikqyrjen,optike,peshuese, matëse, sinjalizues,
kontrollues( vëzhgues) dhe jetë- shpëtuese; rregulli i matjes,xham zmadhues,syze
dielli,tregues automatik të lartesis dhe aparatura për matjen e distancës,barometër; dioda te
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emetimit te drites(LED); aparature per regjistrim,transmetim apo ripodukim te zerit apo
imazheve,perfshireMP3 dhe player të kompakt disqeve; aparatura telefoni,perfshire aparatet
e telefonav mobil; bartesit magnetik te te dhenave;disqe per regjistrimin e zerit,pajisje
portabel per memorie te kompjuterit,harduer i percjellsve serial universal(USB), USBflash
drive,stik i memories; CD'të(kompakt disqe),DVD'Të dhe mediat e tjera dixhitale per
regjistrim; mbeshtjelles per llaptop,qanta per llaptop"
14 "Metalet e qmuara dhe aliazhet e tyre; artikuj argjendarie,gure te qmuar; oremates dhe
instrumente kronometrike"
18 "Lekure dhe imitim lekure,perfshire kellef lekure per thika dhe thika xhepi; kasa
bartese,kuti biznesi,valixhe dhe qanta udhetimi;qanta plazhi,canta per kamp,canta per
blerje,canta dore,canta udhetimi,canta shkolle,cante shpine,ombrelle,ombrelle per mbrojtje
nga djelli dhe shkopinj per ecje"
25 "Rroba,perfshire rrobat per sport,veshmbathje,perfshire qizmet per sport,mbules koke
per veshje,perfshir kapelat dhe kacketat

(111) 26403
(151) 14/09/2020
(181) 27/05/2029
(210) KS/M/ 2019/670
(732) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel , DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 3 Artikuj tualeti; preparate për pastrimi i trupit dhe për kujdesin e bukurisë;
preparatet e flokëve dhe trajtuesit e flokëve; sapun dhe xhel; preparate dushi; preparate për
kujdesin e lëkurës; preparatet e pastrimit dhe aromatizuesve; shapon; kozmetikë për fëmijë;
xhel dushi; xhel dushi dhe banje; shkumë dushi dhe banje; flluska banje; lëngje shkumuese
të banjave; ngjyra kozmetike; sapun i duarve; sapun; sapun në gjendje të lëngët; llak i
flokëve; kozmetik për përdorim në flokë ; peceta të mbushura me detergjent për pastrim;
faculeta të mbushura me pastrues të lëkurës; faculeta të mbushura me losion kozmetike
5 Dezinfektantët dhe antiseptikët; preparate sanitare dhe artikujt sanitarë
28 Lodra, lojëra, lodra te ndryshme dhe lodra risi ; lodra pishine inflatable (te mbushura
me ajër); lodra vaske; lodra vaske inflatable (te mbushura me ajër); pistoleta të ujit; lodra
të ujit; qant e lodrave; lodra imituese te kozmetikës; kaleidoscope; balona loje; unaza loje;
lodra risi për të luajtur në formë shakaje; flluska sapuni [lodra]; topa për lojë; zar; lodra
inflatable (te mbushura me ajër) për notim në pishinë; lodra që ecin me këmbë; lodra me
figura; lodra prej kafshëve; aparatet elektronike të lojërave; topa e plazhi; modele të
ndryshme të automjeteve; lodra në formë të avionëve
35 Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrimi i biznesit; shërbimet kleriku; promovim
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i produkteve dhe shërbime promovimi për paraqitjen e produkteve; aranzhimi i kontratave,
për të tjerët, për shitjen e mallrave dhe ofrimin e shërbimeve; tregtia komerciale dhe
shërbimet e informacionit të konsumatorëve, përkatësisht për artikuj tualeti, preparatet e
pastrimit dhe aromatizuesve, preparate sanitare dhe artikuj, lodra, lojëra, lodra te ndryshme
dhe lodra risi; asistenca e biznesit, menaxhimi dhe shërbime administrative; analiza të
biznesit, kërkime dhe shërbime informacioni; shërbime me shumicë dhe pakicë në fushën e
pastrimit të trupit dhe preparateve për kujdesin e bukurisë, sapun dhe xhel, preparatet e
flokëve dhe trajtuesit e flokëve, dhe preparate pastrimi dhe aromatizimi

(111) 26291
(151) 06/08/2020
(181) 28/05/2029
(210) KS/M/ 2019/680
(300) 88255430 09/01/2019 US
(732) Bioverativ Therapeutics Inc. 225
Second Avenue, Waltham, MA 02451, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) ENJAYMO

(511) 5 ''Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjes së të ftohjes agglutinin''

(111) 26395
(151) 14/09/2020
(181) 29/05/2029
(210) KS/M/ 2019/686
(732) Gorenje HVAC, d.o.o. Partizanska
cesta 12 3320 Velenje, SI
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 7
pompa për instalimet e ngrohjes (pompat e qarkullimit), pompat e nxehtësisë
(pjesët e makinës); mbledhësit e shkallës së bojlerit për kaldaja makinerie
11 ngrohës të ujit dhe kaldaja, ngrohës te ujit me gaz, ngrohës diellor të ujit, ngrohës
diellor të ujit, qarkullues (ngrohës uji), ngrohës elektrik të ujit, ngrohës te rezervuarve ujit,
frigoriferë dhe ngrohës uji, ngrohës uji për dushe, ngrohës uji për banjë, ngrohës uji për
përdorim industrial, ngrohës elektrik të ujit për përgatitjen e pijeve, ngrohës me gaz të ujit
për përdorim shtëpiak; pompat e nxehtësisë, pompat e nxehtësisë për rimëkëmbjen e
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energjisë, pajisjet e ngrohjes, ventilimin, klimatizimin dhe pastrimin e ajrit; radiatorë me
vaj, radiatorë (ngrohje), radiatorë të gazit, radiatorë të artikuluar, konvektorë (radiatorë),
radiatorë elektrikë, radiatorë (elektrik), radiatorë infra të kuqe, radiatorë për amvisëri,
radiatorë qe ngrohje elektrike, radiatorë të mbushur me vaj, radiatorë për ngrohje qendrore,
radiator te ngrohjes për ngrohjen e ndërtesave, radiatorët elektrikë për ngrohjen e
ndërtesave, radiatorët për sistemet e ngrohjes qendrore, radiatorët për instalimet e ngrohjes
qendrore, radiatorët (për kondicionerët industrialë), radiatorët e sheshtë për instalimet e
ngrohjes qendrore; kaldaja, kaldaja për ngrohje, kaldaja me gas, kaldaja elektrike, kaldaja
për ngrohje, kaldaja për instalime të ngrohjes, pipëza (ndezës), kaldaja dhe ngrohës, kaldaja
për ujë të ngrohët, kaldaja të ngrohjes qendrore, kaldaja për instalimet e ngrohjes qendrore,
kaldaja me gaz për ngrohjen e ujit, kaldaja për ngrohje qendrore, kaldaja elektrike për
ngrohjen e ujit, kaldaja elektrike për sistemet e ngrohjes qendrore, kaldaja për përdorim në
sistemet e ngrohjes, kaldaja që janë pjesë e instalimeve të ngrohjes qendrore, kaldaja me
nxehje me gaz për ngrohje qendrore të amvisërive, kaldaja me gaz për ngrohje të ujit të
ngrohtë shtëpiak, kaldaja për instalimet e furnizimit me ujë të nxehtë, kaldaja me gaz për
sistemet e ujit të ngrohtë për amvisëritë; vende zjarri, vende zjarri me gaz, vende zjarri
elektrike, vend zjarri i bërë prej derdhje metalike, vende zjarri me gaz për amvisëri,
simulator të vendit te zjarrit duke përdorur dru (amvisëri)

(111) 26473
(151) 22/09/2020
(181) 30/05/2029
(210) KS/M/ 2019/688
(732) British American Tobacco(Brands)
Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100
Wilmington DE 19808-1674, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) CREATIONS

(511) 34 Cigare të holla; duhan,i pa pëpunuar apo i përpunuar; duhan për mbështjellje;
duhan për llulla; produkte nga duhani; zëvendësues të duhanit ( të cilat nuk janë për
përdorim mjekësorë); cigare; puro(duhan i mbështjellur me gjethe duhani);cakmak për
cigare të holla; cakmak për cigare; shkrepëse; artikuj për duhanpirës; letër për cigare të
holla; tuba për cigare; filtra per cigare; makina xhepi për mbeshtjelljen e cigareve; makina
dore për mbushjen e tubave të letres me duhan; cigare elektronike; lëng për cigare
elektronike; produkte nga duhani të cilat ngrohën

61

Buletini Zyrtar Nr. 92 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(111) 26466
(151) 22/09/2020
(181) 30/05/2029
(210) KS/M/ 2019/691
(591) E kuqe, e bardhe, kafe,
(732) Koncern Bambi A.D POŽAREVAC
Gjure Gjakoviça p.n, Pozharevc, RS
(740) Besarta Kllokoqi N.SH. Boga &
Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr.
5, 10000 Prishtine

(540)

(511) 30 Çaj, kafe, sheqer, kakao,oriz, sago dhe tapioca, (perberje bimore nga pema sago),
kafe artificiale, miell dhe pergatitje te perbera nga drithera, buke, embelsira, akull, mjalt,
maja, sode buke, kripe, mustarde, uthull molle, salca te ndryshme, ereza akullore

(111) 26414
(540)
(151) 14/09/2020
(181) 03/06/2029
(210) KS/M/ 2019/693
(591) Ngjyrë portokalli, e zezë, e bardhë.
(732) DÜNYA GÖZ HASTANESİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Nispetiye Caddesi, Yanarsu Sokak, No:1
Etiler Beşiktaş - Istanbul / TURKEY, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(511) 44 Shërbime mjeksore; shërbime të kujdesit të bukurisë; shërbime veterinarie,
blektorie, mbarështrimi, vënjes së patkonjëve për kuaj (shërbime nallbani); shërbime të
bujqësisë, hortikulturës, kopshtarisë dhe pylltarisë; dizajnim pejsazhi; këshilla mjeksore në
lëmin e shëndetit personal

(111) 26412
(151) 14/09/2020
(181) 03/06/2029
(210) KS/M/ 2019/694
(732) FLORGARDEN EOOD j.k. Ovcha
kupel, block 26, entr. B, ap. 48
BG-1632 SOFIA, BG

(540)
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(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë
(511) 3 Vajra aromatik; preparate për aroma ajri; ujë parfumi; thupra me aroma; dru
aromatic; esenca të enasonit (yllit); vaj bergami; lustrues buzësh; ekstrate lulesh (parfume);
vajra etrik; vajra esenciale nga druri i kedrit; Vajra esenciale nga limoni; vajra esenciale
nga citron; esenca eterike; vaj jasemini; putpuri (aroma); ionone (parfumeri); amber
(ambergris aromë); takëme kozmetike; kremra kozmetik; maska bukurie; preparate
kozmetike për banjë; preparate kozmetike për kujdes të lëkurës; ujë levande; vaj levande;
Vajra kozmetik; Vajra esenciale; Vajra për qëllime tualeti; vaj gaultheria; mintë për
parfumeri; esenca minte (vajra esenciale); misk (parfumeri); eau de cologne (ujë kolonje);
baza për parfume lulesh; parfumeri; parfume; parfume të lëngshme; parfume solide;
preparate dushi për qëllime personale ose qëllime deodoranti (tualeteri); preparate tymosësh
(parfume); preparate aloe vera për qëllime kozmetike; kundër djersitës (tualeteri); vaj
trëndafili; kripra banj, jo për qëllime mjeksore; spraj flokësh; spraj për freskim të
frymëmarjes; qeska për parfumosjen e çarçafëve; terpen (Vajra esenciale); ujë tualeti;
aromatic për parfume; ekstrakte të parfumeve; sapun; sapun kozmetik; sapun në formë
kremi; sapun tualeti; sapun i lëngshmëm; sapun i parfumosur; sapun për përdorim personal;
sapun likuid për duar dhe fytyrë; sapun lavanderie
18 Stoli të çmuara; qafore; karficë (stoli); unaza (stoli); stoli, orë dhe sahat; stoli të
emailuara; stoli kostumesh; stoli grash; stoli të çmuara; stoli cloisonne; stoli koke; arka
stolish (arka ose kuti); stoli që përmbajnë ari; stoli argjendi; rruza për bërjen e stolive;
kapëse (kopsa) për stoli; rule për stoli; perla (stoli); stoli të cilat janë artikuj nga gurrë të
çmuar; stoli të cilat janë artikuj nga metalet e çmuara; artikuj stolish me gurrë ornamental;
stoli ari; stoli të bëra nga broxa; stoli mode të bërë nga bronxa; stoli mode të bërë nga
metale të jo të çmuara; stoli për zbukurim personal; stoli personale; stoli të bëra nga metale
gjysëm të çmuara; stoli të zbukuruara me diamante; stoli të bëra nga argjendi; stili të bëra
nga kristale; stoli të bëra nga qelqi; stili të bëra nga plastika; stoli kallai dhe plumbi; stoli
fildishi; stoli të zbukuruar me gurrë të çmuar; stoli të bëra nga gurrë të çmuar; stoli
zbukuruese që janë imitim; stoli të cilat janë artikuj nga gurrë të çmuar; stoli mode nga
metale jo të çmuara; stoli mode nga perla të kultivuara; stoli mode nga gurrë gjysëm të
çmuar; stoli të bëra nga materiale gjysëm të çmuara; stoli në formë të rruzave; stoli
kostumesh; ornamente veshësh në formë të stolive matyrale; artikuj dekorativ (xhingërima
ose stoli) për përdorim personal; artiku stolish të mbështjellë me metale të çmuara; zinxhir
çelsash si stoli (xhingërima ose medaljoni); vathë me kapse; byzylyk; rathë (byzylyk);
unaza (stoli); unaza (stoli); zinxhir qafe; stoli litar (të dredhur) zinxhir për bylyzyk; stoli
litar (të dredhur) zinxhir për qafore; stoli (të dredhur) i bërë nga metali i zykonshëm
35 Reklamim; menaxhim biznesi; hulumtim tregu në lëmin e kozmetikës, parfumerisë
dhe produkteve të bukurisë; kosulta biznesi lidhur me tregun; shërbime të shitjes me pakicë
lidhur me stolitë; shërbime të shitjes me shumicë lidhur me stolitë; shërbime reklamimi për
promovim të e-tregut; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime të byrove publicitare;
marëdhënie me publiku; hulumtim tregu; parashikim të çështjeve ekonomike; përgatitje e
informative të tregut; agjenci të inforamtave të tregut; përgatitje e informative për biznesin
e tregut dhe informata për tregun nëpërmjet rrjetit global të kompjuterit; informata të tregut
dhe këshilla për konsumatorët (shitore për këshillimin e konsumatorëve); përpilim dhe
furnizim të tregut dhe çmimit të biznesit dhe informative statistikore; udhëheqje e opinionit
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public; udhëheqje e anketave të tregut; biznis menaxhim dhe organizim i konsultave;
konsulta lidhur me resurset njerzore; shërbime këshilluese për menaxhim biznesi; shërbime
reklamuese të publikimeve tekstuale; reklamime të jashtme; shkruarje e teksteve
publicistike; shërbime orari për qëllime reklamuese; analiza biznesi; hulumtim dhe
shërbime informuese; shërbime reklamimi, marketingu dhe promovimi; demonstrim i
produkteve; demosntrim i mallrave për qëllime promovimi; aranzhim i ekraneve për
qëllime reklamimi; organizim dhe konsulta për prezantimin e produkteve; demonstrim
shitjeje (për të tjerë); prezantim i mallrave në mediat e komunikimit, për qëlime të shitjes
me pakicë; shërbime të shfaqjes për shfaqjen e mallrave; shërbime të shaqjes për mallra;
shërbime distribuim i materialeve promovuese për reklamim dhe marketing; distribuim dhe
desiminim i materialeve reklamuese (trakteve, prospekteve, materialeve të printuara,
mostrave); aranzhim dhe distribuim te mostrave reklamuese; promovim i mallrave dhe
shërbimev të tjerëve nëpërmjet distribuimit të kartelave për zbritje (discount); distribuim i
mostrave për qëllime publicitare; distribuim i produkteve për qëllime reklamuese;
desiminim i reklamimit; desiminim i reklamimit për të tjerë nëpërmjet rrjetit online të
komunikimit në internet; distribuim i reklamimeve dhe njoftimeve të çështjeve reklamuese;
desiminim iI çështjeve reklamuese; distribuim i fletushkave (flyer) reklamuese për të tjerë;
distribuim i njoftimeve reklamuese; desiminim i reklamimeve për të tjerë nëpërmjet
internetit; distribuim i taksave publike; reklamim nëpërmjet porosisë postare; shërbime të
kartelave lojale; shërbime të besueshmërsë së konsumatorëve për qëllime komerciale,
promovimi dhe/ose reklamimi; përditësim i materialeve reklamuese; promovim i biznesit të
kompjuterizuar; marketing i produkteve; shërbime marketing; promovim shitjeje për të
tjerë; reklamim on-line në rjetin kompjuterik; reklamim on-line në rjetin kompjuterik dhe
ueb faqe; reklamim nëpërmjet drejtorisë on-line; optimizim i komunikacionit në ueb faqe;
ofrim të një guid online hulumtuese e cila i shfaq mallrat dhe shërbimet e të tjerëve on-line
shitëse në internet; reklamim në internet për të tjerë; reklamim me banderola (flamuj);
reklamim nëpërmjet mediave elektronike dhe posaqërisht në internet; reklamim nëpërmjet
të gjitha mjeteve publike të komunikimit; reklamim me transmetim të publicitetit online për
pale të treta nëpërmjet rrjetit elektronik të komunikimit; shërbime të reklamimit nëpërmjet
internetit; shërbime të administrimit të biznesit për procesuim të shitjes në internet,
promovim, reklamim dhe marketing në ueb faqe on-line; furnizim i hapsirave në ueb faqe
për reklamim të mallrave dhe sherbimeve; këshillim dhe informim për shërbimet e
konsumatorëve dhe menaxhim të produkteve dhe çmimeve në faqet e internetit lidhje me
shitje të bërë në internet; përpilim i drejtorive për publikim në rrjetin global kompjuterik
ose në internet; shërbime elektronike komerciale, do me thënë, dhënie e informative lidhur
me produktet nëpërmjet rrjetit telekomunikative për qëllime reklamimi dhe shitjeje;
shërbime të biznes informative të dhëna online nga një rrjet global kompjuterik ose internet

(111) 26485
(151) 24/09/2020
(181) 05/06/2029
(210) KS/M/ 2019/696
(732) SUMITOMO RUBBER
INDUSTRIES, LTD. 6-9, Wakinohama-cho

(540) FALKEN
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3-chome, Chuo-ku Kobe-shi,
Hyogo 651-0072, JP
(740) Abedin Mehmeti - Z.J. "EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë
(511) 12 Gomat për automjete; goma për automobila; goma për kamionë; goma për
autobusë; goma për automjete motorike me dy rrota

(111) 26486
(151) 24/09/2020
(181) 05/06/2029
(210) KS/M/ 2019/697
(732) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino California, 95014, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) IPHONE

(511) 36 “Shërbimet financiare; shërbimet e financave; shërbimet bankare; financimin e
kredive; zgjatjen e kredive te vogla; dhënien e kredive për instalime; financimin e qirasë;
shërbimet e debit dhe kredit kartelave; lëshimin e kartave të kreditit; shërbimet e pagesave;
shërbimet e transakcioneve financiare; shërbimet e procesimit të pagesave elektronike;
shërbimet e procesimit të pagesave elektronike duke përdorur teknologjinë biometrike për
identifikim dhe vërtetim; shërbimet financiare, kryesisht, pranimin, procesimin, vërtetimin,
menaxhimin dhe kordinimin e pagesave elektronike dhe transkacioneve elektronike të
pagesave; sigurimin dhe shërbimet e garancionit; ofrimin dhe nënshkrimin e garancioneve
dhe kontratave për zgjatjen e garancionit; kartat dhuratë dhe shërbimet e karatave me
parapagim; ofrimin e zbritjes në njësitë pjesmëarrëse të tjerave përmes përdorimit të kartës
së anëtarësimit;ofrimin e parave të gatshme dhe zbritjeve të tjera për përdorimin e kartave
të kreditit si pjesë e programit të besnikërisë së klientit; shërbimet e bamirësisë për
mbledhje të fondeve; shërbimet e këshillimit financiar; këshillimet financiare dhe shërbimet
konsulence; ofrimin e informatave financiare në lidhje me aksionet; ofrimin e informatave
nga lëmia e investimeve dhe financave”

(111) 26489
(151) 24/09/2020
(181) 05/06/2029
(210) KS/M/ 2019/698
(732) GABA International Holding GmbH
Grabetsmattweg, 4106 Therwil, CH
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC

(540) MERIDOL

65

Buletini Zyrtar Nr. 92 i Agjencisë për Pronësi Industriale

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove
(511) 3 Produkte dhe shërbime: “Produkte të kujdesit për gojë duke përfshirë pastë për
dhëmbë, shpërlarëse për gojë, preparate për zbardhjen e dhëmbëve”
5 Produkte dhe shërbime: “Produkte mjekësore të kujdesit për gojë, pastë mjekësore për
dhëmbë, shpërlarëse mjekësore për gojë; preparate farmaceutike për kujdesin e gojës dhe
atë dentar”
21 “Brusha për dhëmbë, penjë për pastrimin e dhëmbëve, pastrues ndërdhëmbësh”

(111) 26487
(151) 24/09/2020
(181) 05/06/2029
(210) KS/M/ 2019/699
(732) Colgate-Palmolive Europe Sarl
Grabetsmattweg, 4106 Therwil, Switzerland,
CH
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) SANEX

(511) 3 Produkte të kujdesit personal, si preparate për pastrimin e lëkurës dhe trupit;
sapun; sapun i lëngshëm për duar; xhel për dush dhe krem; shampon për trup; preparate për
kujdesin ndaj flokëve; deodorant, antiperspirant dhe sprej për nënshqetulla për përdorim
personal; hidratues të trupit dhe lëkurës, losion dhe krem; pudër pluhur; preparate për
rruajtje; preparate kozmetike për rrezitje dhe preparate për të mbrojtur lëkurën nga efektet e
diellit; faculeta me solucion pastrues”

(111) 26491
(151) 24/09/2020
(181) 05/06/2029
(210) KS/M/ 2019/700
(732) Colgate-Palmolive Company 300 Park
Avenue New York, New York 10022, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) FABULOSO

(511) 3 “Pastrues të lëngshëm, preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim
në lavanderi;preparate për pastrim, lustrim, gërryerje, lëmim, sapun, parfume, vajra
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esenciale, kozmetikë, kremra për flokë;pasta për dhëmbë”

(111) 26426
(151) 21/09/2020
(181) 05/06/2029
(210) KS/M/ 2019/704
(732) Ursapharm Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35 66129 Saarbrücken, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) EvoTears OMEGA

(511) 5 Preparate farmaceutike; preparate mjekësore; preparate veterinere; preparate
sanitare për përdorim në mjekësi; ushqim dietal dhe substanca të përshtatura për përdorim
në mjekësi ose për përdorim në veterinari, ushqim për foshnje; shtesa dietale ( shtesa
ushqimore) për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale për lidhje; material për mbushje
dhëmbesh, rrëshira dentare; mjete dezinfektuese; preparate për shkatrrimin e dëmtuesve;
fungicide, herbicide; produkte oftomologjike; preparate oftomologjike; preparate për
pastrim të lenteve të kontaktit ; zbërthyes për lente të kontaktit; zberthyes për shpërlarjën e
lenteve të kontaktit; mjete për dezinfektimin e lenteve të kontaktit; zberthyes për lagëjen e
lenteve të kontaktit; zberthyes për neutralizimin e lenteve të kontaktit

(111) 26514
(151) 28/09/2020
(181) 05/06/2029
(210) KS/M/ 2019/706
(732) Ursapharm Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35 66129 Saarbrücken, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) EvoTears

(511) 5 Preparate farmaceutike; preparate mjekësore; preparate veterinere; preparate
sanitare për përdorim në mjekësi; ushqim dietal dhe substanca të përshtatura për përdorim
në mjekësi ose për përdorim në veterinari, ushqim për foshnje; shtesa dietale ( shtesa
ushqimore) për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale për lidhje; material për mbushje
dhëmbesh, rrëshira dentare; mjete dezinfektuese; preparate për shkatrrimin e dëmtuesve;
fungicide, herbicide; produkte oftomologjike; preparate oftomologjike; preparate për
pastrim të lenteve të kontaktit ; zbërthyes për lente të kontaktit; zberthyes për shpërlarjën e
lenteve të kontaktit; mjete për dezinfektimin e lenteve të kontaktit; zberthyes për lagëjen e
lenteve të kontaktit; zberthyes për neutralizimin e lenteve të kontaktit
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(111) 26358
(151) 27/08/2020
(181) 05/06/2029
(210) KS/M/ 2019/707
(732) OÜ SIREKAR HULGI Liivalao tn 14,
11216 Tallinn, EE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 18 Çanta për alpinistë; Çanta për ecje; Çanta [zarfe, qese] prej lëkure, për paketim;
Çanta sportive; Çanta për përdorim ditorë; Çanta për përdorim ditorë; Çanta plazhi; Veshje
për kafshët shtëpiake; Korniza për çanta dore ; Çanta dore; Çanta shpine shkollore; Çanta
për blerje
25 Brekë për foshnje [veshje]; Sandale për banjë; Pantofla për banjë; veshje për banjë;
kapela për larje; Mbathje për banjë; veshje plazhi; Këpucë plazhi; Rripa [veshje];
Pantallona të shkurtra boksier; Sutjen; Kilota; kamisola(veshje e brendshme për femra);
kasketë; kapela[kapela koke]; Veshje; Veshje për gjimnastikë; Veshje prej imitimeve të
lëkurës; Veshje lëkure; Bustera; Korse;veshje për mbrojtje kundër djersitjeve; Fustane;
Mantelin; Dorashka [veshje]; Këpucë gjimnastike; shtresa të thembrave të çorapeve;
shtresa të thembrave për këpucë; shtresa të thembrave për këpucë;Triko; Xhaketa [veshje];
Xhaketa; Bluzë; Brixhët; Pantallona të shkurtra;Bluzë me thurje[veshje]; veshje për
këmbë; Triko të këmbëve; Pajisje jo rrëshqitëse për këpucë; Veshje të jashtme; Pizhame;
Veshje të gatshme; Veshje; veshje e brendshme ( Të gatshme -) [pjesët e veshjeve];
Sandale; Saris (veshje e gjate) ; sarong (veshje me mbështjellje); Sashes për veshje(veshje
ne formë shiriti); Shall për qafë ; Shall ; Shall për kokë; shami [veshje qafe ]; Përparëse
këmishe; Këmishë yoke; Këmisha; Bluza; Këpucë; Këpucë; Këmisha me mëngë të
shkurtra; Kapela dushi; Çizme të skive; Dorashka për skia; funde të gjëra; funde Culotte;
Kapele të kafkës; Maska gjumi; Pantofla; Slips[ndërresa, të brendshme]; Çorapë me
llastika në formë shiritave; Çorapë; Sholla (shtresa); Sholla (shtresa) për këpuca; këpucë me
qafë pa lidhëse; Këmisha për veshje të përditshme; Këpucë sportive; Këpucë për ushtrime;
Kanotierë; Çorapë me shirita; Çorapë; mbërthyes për këpucë futbolli; Xhaketa prej leshi
[veshje]; Rripa llastiku për përdorim në veshje të meshkujve; Rrip llastik për përdorim në
veshje; Çorapë për absorbimit e djersitjeve; Ndërresa të brendshme për absorbimit e
djersitjeve; Çorapë për absorbimit e djersitjeve; Pulovër; Pulovër; Triko; Buza me krah te
shkurt; Triko; shtresë për maje të këpucëve; Toga; Kapele të gjata; Brekë; Brixhë; çallmat;
Brekë; Valenki [çizme prej shajaku] ; Vello[veshje]; Jelekë; Gjoksore; Veshje të pa
përshkueshme prej kushteve klimatike; shtresa të fundme për këpucë; Kostume noti;
Çorapë të trasha pa shputa; Uniforma; Kostume; Ndërresa të brendshme
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(111) 26357
(151) 27/08/2020
(181) 05/06/2029
(210) KS/M/ 2019/708
(732) OÜ SIREKAR HULGI Liivalao tn 14,
11216 Tallinn, EE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 18 Çanta për alpinistë; Çanta për ecje; Çanta [zarfe, qese] prej lëkure, për paketim;
Çanta sportive; Çanta për përdorim ditorë; Çanta për përdorim ditorë; Çanta plazhi; Veshje
për kafshët shtëpiake; Korniza për çanta dore ; Çanta dore; Çanta shpine shkollore; Çanta
për blerje
25 Brekë për foshnje [veshje]; Sandale për banjë; Pantofla për banjë; veshje për banjë;
kapela për larje; Mbathje për banjë; veshje plazhi; Këpucë plazhi; Rripa [veshje];
Pantallona të shkurtra boksier; Sutjen; Kilota; kamisola(veshje e brendshme për femra);
kasketë; kapela[kapela koke]; Veshje; Veshje për gjimnastikë; Veshje prej imitimeve të
lëkurës; Veshje lëkure; Bustera; Korse;veshje për mbrojtje kundër djersitjeve; Fustane;
Mantelin; Dorashka [veshje]; Këpucë gjimnastike; shtresa të thembrave të çorapeve;
shtresa të thembrave për këpucë; shtresa të thembrave për këpucë;Triko; Xhaketa [veshje];
Xhaketa; Bluzë; Brixhët; Pantallona të shkurtra;Bluzë me thurje[veshje]; veshje për
këmbë; Triko të këmbëve; Pajisje jo rrëshqitëse për këpucë; Veshje të jashtme; Pizhame;
Veshje të gatshme; Veshje; veshje e brendshme ( Të gatshme -) [pjesët e veshjeve];
Sandale; Saris (veshje e gjate) ; sarong (veshje me mbështjellje); Sashes për veshje(veshje
ne formë shiriti); Shall për qafë ; Shall ; Shall për kokë; shami [veshje qafe ]; Përparëse
këmishe; Këmishë yoke; Këmisha; Bluza; Këpucë; Këpucë; Këmisha me mëngë të
shkurtra; Kapela dushi; Çizme të skive; Dorashka për skia; funde të gjëra; funde Culotte;
Kapele të kafkës; Maska gjumi; Pantofla; Slips[ndërresa, të brendshme]; Çorapë me
llastika në formë shiritave; Çorapë; Sholla (shtresa); Sholla (shtresa) për këpuca; këpucë me
qafë pa lidhëse; Këmisha për veshje të përditshme; Këpucë sportive; Këpucë për ushtrime;
Kanotierë; Çorapë me shirita; Çorapë; mbërthyes për këpucë futbolli; Xhaketa prej leshi
[veshje]; Rripa llastiku për përdorim në veshje të meshkujve; Rrip llastik për përdorim në
veshje; Çorapë për absorbimit e djersitjeve; Ndërresa të brendshme për absorbimit e
djersitjeve; Çorapë për absorbimit e djersitjeve; Pulovër; Pulovër; Triko; Buza me krah te
shkurt; Triko; shtresë për maje të këpucëve; Toga; Kapele të gjata; Brekë; Brixhë; çallmat;
Brekë; Valenki [çizme prej shajaku] ; Vello[veshje]; Jelekë; Gjoksore; Veshje të pa
përshkueshme prej kushteve klimatike; shtresa të fundme për këpucë; Kostume noti;
Çorapë të trasha pa shputa; Uniforma; Kostume; Ndërresa të brendshme

(111) 26463
(151) 22/09/2020
(181) 06/06/2029

(540) WUDY POP!
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(210) KS/M/ 2019/712
(732) A.I.A. AGRICOLA ITALIANA
ALIMENTARE S.p.A. Piazzale Apollinare
Veronesi 1, 37036 S.MARTINO BUON
ALBERGO (VR), IT
(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë
Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza"
Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë
(511) 29 Mish,peshk, shpezë dhe kafshë të egra; përpunime nga mishi; salciqe gjermane
nga mishi i pulës dhe gjeldeti; pemë dhe perime të konzervuara të ngrira, të thata dhe të
ziera; gjelatinë, marmelatë, komposto; vezë, qumësht dhe produkte qumështi,vaj për
ngrënje dhe yndyrë

(111) 26362
(151) 27/08/2020
(181) 07/06/2029
(210) KS/M/ 2019/713
(732) NBA Properties, Inc. Olympic Tower
– 645 Fifth Avenue New York, New York
10022, US
(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, përkatësisht çorapë, mbathje, këpucë për basket, atlete për basket,
kanatiere, këmisha, gjysëm kanatiere, dukse, pjësë të poshtëme të tutave, pantolla, kanatiere
me rripa të holla, dresa, pantolla të shkurtes, pizhama, kanatiere sportive, ragbi kanatiere,
xhempera, rripa, këmisha nate të gjumit , kapela (republikë) , kapela, vizir kapela me
strehë, tuta për ngrohje, pjesë të poshtëme të tutave për ngrohje, dresa për ngrohje,
kanatiere për ushtrimin e hudhjeve, xhaketa, xhaketë sportive, kollare (veshje), facoleta
xhepi, facoleta, xhaketa kunder erës(vetrovka), xhaketa me kapele, pallto, Portlete
(përparese; shirita me fjonga; pantofla etj) të foshnjave të cilat nuk janë nga letra, pajisje
për foshnje (veshje), shirita për kokë, shirita dore (veshje), përparese (kecele), ndresa të
poshtëme, boksere-brekë, boksere brekë të ngushta, pantolla të gjëra, mbrojtëse për vesh,
dorashka, dorashka vetëm me gishtin e madh, shalla, kanatiere të thurura dhe qendisura,
fustana nga materiali zherse, fustane, dresa dhe uniforma për tifozë, rroba për notim,
veshje noti, kostume të larjes, bekine, kostume të larjes të holla, brekë për not, brekë të
larjes, shorce për surfim, rroba të gomes për ujë, shamia për plazhë, mbulesa për kostume të
larjes, mbeshjellëse reth qafe për kostume të larjes, sandalle, sandalle për plazhë, kapela
plazhe, mbrojtese të diellit me strehë, kapela për not, kapela për lamje, mbulesa të reja
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koke me figura dekoruese të ngjitura
41 shërbime të argëtimit dhe arsimimit në formë të programeve televizive dhe radio
programeve nga lëmi i basketit dhe shfaqja e drejtëpërdrejtë e lojërave të basketit dhe
shfaqjeve të basketit; shërbimet e produkcionit dhe distribuimit të shou programeve në
radio dhe programeve televizive me ndeshje të basketit, ngjarjeve të basketit dhe
programeve nga lëmi i basketit; shërbimet e udheheqjes dhe organizimit të klinikave dhe
kampeve të basketit, klinikave dhe kampeve për trajnues, klinikave dhe kampeve për
skuadra të vallëzuesve dhe lojërave të basketit; shërbimet e argëtimit në kuptim të
paraqitjeve personale të maskotave të kostumeve ose skuadrave të vallëzuesve në ndeshjet
dhe shfaqjet e basketit, klinika, kampe, promovimeve dhe ngjarjeve tjera lidhur me
basketin, ngjarjeve speciale dhe ahengjeve; sherbimet e klubit të adhuruesve - tifozëve;
shërbimet e argëtimit, përkatësisht ofrimi i veb faqeve me përmbajtje multimediale të cilat
nuk mund të mirren – shkarkohën në kuptimin e ngjarjeve më të rëndesishme televizive të
basketit, ngjarjeve interaktive të rëndësishme televizive, video xhirimeve, video imazheve
të xhiruara, zgjedhjeve interaktive të ngjarjeve më të rëndësishme, radio programeve,
ngjarjeve të rëndësishme në radio dhe audio xhirimeve nga lëmi i basketit; ofrimi i lajmeve
dhe informacioneve në formë statistikore dhe temave tjera nga lëmi i basketit; mundësimi i
lojërave on-lajn të cilat nuk mund të mirren-shkarkohen, përkatësisht lojerave
kompjuterike, video lojërave, video lojërave interaktive dhe lojërave të vogla; shërbimet e
argëtimit në kuptim të skuadrave të imagjinuara të basketit; ofrimi drejtpërdrejtë i bazës
së të dhënave kompjuterike nga lëmi i basketit

(111) 26494
(151) 28/09/2020
(181) 07/06/2029
(210) KS/M/ 2019/714
(591) E Bardhë, e Kuqe, e Gjelbër, e
Verdhë, e Zezë, e Kaltër, Vjollce, Hiri dhe
Portokalli
(732) Delight L.L.C. Rruga Ismet Jashari
Kumanova, Pn., KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla,
P+12, Prishtinë

(540) Delight

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët,
qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim
30 Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet
e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli
32 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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(111) 26493
(151) 25/09/2020
(181) 07/06/2029
(210) KS/M/ 2019/715
(591) Portokalli dhe Kafe
(732) Delight L.L.C. Rruga Ismet Jashari
Kumanova, Pn., KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla,
P+12, Prishtinë

(540)

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

(111) 26363
(151) 27/08/2020
(181) 07/06/2029
(210) KS/M/ 2019/720
(732) ROLEX SA Rue François-Dussaud 35-7, Geneva, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) DEEPSEA CHALLENGE

(511) 14 Kohëmatës, përkatësisht orë (matës kohe), orë dore, pjesë për orë dhe pajisje për
kohëmatës dhe shtesa për orë dhe pajisje për kohëmatës të cilat nuk janë të përfshira në
klasë tjera, orë dhe instrumente tjera kronometrike, kronometra, kronografi (matës kohe),
rripa për orë, numrues [matës kohe], kuti dhe këllëf për ekspozimin e orëve dhe
kohëmatesëve dhe stolive, mekanizma për orë-kohëmatës dhe pjesë të tyre; stoli; gurë të
çmueshëm dhe gurë gjysëm të çmueshem; metale fisnike dhe legurat e tyre; gjilpëra (stoli)

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

26551
29/09/2020
07/06/2029
KS/M/ 2019/721

(540) MASTERS OF PASTA
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(732) Barilla G. e R. Fratelli - Societa per
Azioni Via Mantova 166 Parma PR, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 30 Kafe, çaj; kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioakë dhe sagë; miell dhe produktet
e bëra nga drithërat; bukë, ëmbëlsira dhe pasta; akulli i ngrënshëm; sheqer, mjaltë, melasë shurup; maja, pluhur pjekjeje; kripe te imët; mustard; uthull, salcat - salcat, erëza; akull;
ushqim me bazë me tërshërë; ushqimet e miellit; niseshte për ushqim; anis (erëza); farë
anise; aroma; aroma e kafesë; aromatizues, përveç vajrave esenciale; aromatizues, përveç
vajrave esenciale për pije; aromatizues, përveç vajrave esenciale për ëmbëlsira; tërshëra e
bluar; tërshër e qëruar; pllakëza nga drithërat me proteina të larta; rrënjë e ëmbël
(delikatesë); pije me bazë kakao; pije të bazuara në kafe; pije me çokollatë; pije me bazë
çaji; sode buke; biskota; biskota me mjaltë; biskota petit - beure; ëmbëlsirat [karamele];
simite; pudings; kakao; pije qumështi mekakao; pije qumështi me kafe; kafe e papjekur;
kanellë (aromë); karamel (ëmbëlsirat); melmesa; pjekurina; kuskus (griz); ëmbëlsira; miell
gruri; miell; gjelatin frutash (ëmbëlsirat); akulli i ngrënshëm; pluhur pjekjeje; makarona;
majonezë; bukë e thekur; bukë pa tharmë; thërmiat e bukës; bukë vekne; brumëra; pesto
(salcë); pica; përgatitjet e drithërave; ravioli(pasta italiane); kripë për zierje; salcë domate;
salcë soje; salcat për sallatë; sanduiç; qurë thekre; griz; griz prej misrit; ushqim i shpejtë i
bazuar në drithëra; ushqim i shpejtë i bazuar në oriz; sherbet (i akullt); makarona (spageti);
salca për mish; fijet e petëve per brumëra; pite nga frutat kur është e ëmbël;fije të petëve
për supa; shafran (erëz); xhenxhefil (erëz)
35 Reklamimi; menaxhmenti afarist; administrimi afarist;shërbime të zyrës; licencmi i
mallërave dhe shërbimeve për persona të tretë (administrimi komercial për shërbimet e
cekura); zgjerimi i përmbajtjes reklamuese; prezentimi i mallërave; publikimim përmes
postës; marketing; organizimi i panaireve për nevoja reklamuese apo komerciale;
prezentimi i produkteve përmes mjeteve të komunikimit, me qëllim të shitjes me pakicë;
promovime të shitjes për të tjerët; publikimim i teksteve reklamuese; reklamimi në rjetin e
internetit; reklamimi televiziv; sherbime afariste të shitjes me pakicë dhe shërbimet e shitjes
me pakicë përmes internetit të cilat permbajnë mallërat si në vijim: kafe, çaj; kakao dhe
surogat i kafes; oriz; tapioka dhe sago; miell dhe prepárate të përgaditura nga dritherat;
bukë, pjekurina dhe ëmbëlsira; akull për ushqim; sheqer, mjaltë, melasë – shurup; tharem
bukë,pluhur për pjekurina; krip; senf; uthull, salca – salca, melmesa; akull; ushqim me bazë
tërshëre; ushqime nga mielli; qullë për ushqim; anis; fara të anisit; melmesa; aromatizues
për kafe; aromatizues , përpos vajit esencial; aromatizues, përpos vajit esencial, për pije;
aromatizues, përpos vajit esencial, për torte; tërshërë e bluar; tërshërë e qeruar; pllakëza nga
drithërat me proteine të larta; rrënjë të embëla (embëlsira); pje me bazë kakao; pije me bazë
kafe; pije me bazë çokolate; pije me bazë çaji; soda bikarboni për zierje; biskota; biskota të
njelëmëta; petit-beure biskota; embelsira [bombona]; simite; puding; kakao; pije të
qumshtit nga kakao; pije të qumështit nga kafeja; kafe e pa ferguar; cimet (melmesë);
karamele (embëlsirë); melmesa; pjekurina( kreker); kuskus (griz); torte; miell gruri; miell;
xhelatin frutash (embëlsirë); akull për ushqim pluhur për pjekurina; makarona; majonez;
bukë e thekur; bukë pa tharem; therrime buke; bukë e gjatë- vekne; brumëra; pesto (salcë);
pica; preparatie nga drithërat; katrorë brumi(raviola); krip për zierje; salcë domatesh;salcë
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soje; salca për sallata; sendviça; qullë tërshëre; griz; miell misri; ushqim i shpejt me bazë të
drithërave; ushqim i shpejt me bazë të orizit; sherbet (akullt); makarona-shpageta; salca
mishi (salca); fije petesh – brumëra; pite nga frutat- kuleç të embel; fije petesh për supa;
shafran (melmesë); xhenxhifil (melmesë)
41 mësim, aftësim; përgaditjet për aftësim;shërbime të argëtimit; aktivitete sportive dhe
kulturore; akademi [arsimim]; mesimi praktik [aftësimi përmes demonstrimit]; informimi
lidhur me arsimimin; informata lidhur me rekreacionin; aftesimi gjimnastikorë ; mësimi
nga largësija; organizimi i kurseve të kulinarisë; organizimi i garave; organizimi garave
sportive; organizimi i garave [arsimore apo argëtuese]; organizimi i ekspozitave për nevoja
kulturore apo arsimore; organizimi i shfaqjeve, solemniteteve [sherbime impresive];
organizimi dhe udhëheqëja e koncerteve; organizimi dhe udhëheqëja e konferencave;
organizimi dhe udhëheqëja e kongreseve; organizimi dhe udhëheqëja e kolekfiumeve;
pergaditja dhe udhëheqëheqëja e seminareve; përgaditja dhe udheheqëja e simpoziumeve;
organizimi dhe udhëbheqëja e puntorive [aftësimi]; organizimi i argëtimit [argëtime];
publikimi i librave;publikimi i teksteve, përpos teksteve reklamuese; publikimi i
drejtëpërdrejtë elektronik i librit dhe revistave; publikime elektronike; shfaqëja e shfaqjeve
drejtëpërdrejtë; sherbimet e lojërave të ofruara drejtë për drejtë përms rrjetit kompjuterik
43 Ofrimi i shërbimeve për ushqim dhe pije; strehim i përkohshëm; bare; kafeteri; qiraja e
strehimit të përkohshëm; mensa; rezervimet e hoteleve; rezervimi i strehimit të
përkohshëm; shërbimet e pensioneve; restorante; restorante të vetë-shërbimit; hotele;
shërbime për bare; shërbimet e akomodimit në kampet e pushimeve; furnizim ushqimi,
ushqim dhe pije; motele; bare me pije dhe ushqime të lehta

(111) 26567
(151) 30/09/2020
(181) 10/06/2029
(210) KS/M/ 2019/725
(732) Alba Stojku – shoqëri me përgjegjsi të
kufizuar Durres, Krujë, Fshati Derven, rruga
Derven, ndërtesë private, 1 katëshe, zona
kadastrale nr. 1475, me nr. pasurie 1, AL
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Apratura dhe instrumente për sjelljen, ndezjen, transformimin, akumulimin,
rregullimin ose kontrollin e energjisë; akumulatorë elektrikë; pershtatës elektrikë; antena;
bateri elektrike; furnizues baterish; instrumente kontrolli të bojlerit; kuti të degëzimeve
elektrike; kabëll elektrik; çelës elektrik; mbyllës i qarkut; mbështjellës elektrik; përcjellës
energjie; lidhëse për linja elektrike; lidhje elektrike; kontakte elektrike; panele kontrolli të
energjise elektrike; konvertues elektrik; bashkues elektrik; mbështjellese për prizë
elektrike; tuba elektrike; induktorë elektrike; inverter elektrik; rregullator të ndricimit të
dritës; kufizues të energjisë; mbyllës të qarkut elektrik; instalime elektrike për
telekomandimin e energjisë në operacione industriale; këllëf për kabëll elektrik
11 Aparatura ndriçimi; llamba të çdo lloji; llamba harku; drita tavani; drita në formë
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rrethi; aparatura ndriçuese LED; llamba ndriçuese; llamba ndriçuese për sinjale drejtimi të
makinave; instalime dhe aparatura ndriçimi; drita për makina; drita elektrike për raste
festimesh; llamba për minatorë; llamba sigurie; llamba për ndriçimin e rrugëve

(111) 26364
(151) 27/08/2020
(181) 12/06/2029
(210) KS/M/ 2019/730
(300) 30 2019 001 173.9 22/01/2019 DE
(732) BGP Products Operations GmbH
Turmstrasse 24 6312 Steinhausen , CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) MIAFYBE

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe mjekësore; mjete kontraceptive; produkte
kontraceptive; pilula për ditën e nesërme (kontraceptiv urgjent); mjete kontraceptive orale;
shkumë kontraceptive; shpuza- (sfungjerë) kontraceptiv

(111) 26365
(151) 27/08/2020
(181) 12/06/2029
(210) KS/M/ 2019/731
(300) 30 2019 001 174.7 22/01/2019 DE
(732) BGP Products Operations GmbH
Turmstrasse 24 6312 Steinhausen, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) ULIFIBELLE

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe mjekësore; mjete kontraceptive; produkte
kontraceptive; pilula për diten e nesërme (kontraceptiv urgjent); mjete kontraceptive orale;
shkumë kontraceptive; shpuza - (sfungjerë) kontraceptiv

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

26366
27/08/2020
12/06/2029
KS/M/ 2019/732
Mylan Hrvatska d.o.o. Koranska 2

(540) MOFYLAN
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Zagreb 10 000, HR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 5 Preparate farmaceutike, posaçërisht imunosupresor; barëra imunosupresore;
preparate farmaceutike; preparate medicinale; produktke farmaceutike dhe substanca për
përdorim në medicine

(111) 26367
(151) 27/08/2020
(181) 12/06/2029
(210) KS/M/ 2019/733
(732) Mylan Hrvatska d.o.o. Koranska 2
Zagreb 10 000, HR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) PROTIZOLE

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe preparate për kurimin e sëmundjeve të stomakut;
preparate dhe produkte farmaceutike për kurimin e çrregullimeve gastrointenzive dhe / ose
sëmundjeve gastrointesive; preparate farmaceutike; preparate mjekësore; preparate
farmaceutike; preparate farmaceutike dhe supstanca për përdorim mjekësorë;

(111) 26368
(151) 27/08/2020
(181) 12/06/2029
(210) KS/M/ 2019/734
(732) Mylan Hrvatska d.o.o. Koranska 2
Zagreb 10 000, HR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) LEZELAN

(511) 5 Preparate farmaceutike për kurimin e kancerit të gjoksit; supstanca farmaceutike
dhe produkte për kurimin e kancerit të gjoksit; preparate farmaceutike; preparate
mjekësore; preparate farmaceutike; preparate farmaceutike dhe substanca për përdorim
mjekësorë;
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(111) 26369
(151) 27/08/2020
(181) 12/06/2029
(210) KS/M/ 2019/735
(732) Mylan Hrvatska d.o.o. Koranska 2
Zagreb 10 000, HR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) SOLVEN

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe produkte për kurimin dhe/ose preventimin e
sëmundjeve kardiovaskulare dhe/ose çregullimeve; preparate farmaceutike, supstanca dhe
produkte për kurimin dhe/ose preventimin e sëmundjeve kardiovaskulare dhe/ose
çregullimeve; preparate farmaceutike; preparate mjekësore; preparate farmaceutike;
produkte dhe supstanca farmaceutike për përdorim mjekësorë;

(111) 26370
(151) 27/08/2020
(181) 12/06/2029
(210) KS/M/ 2019/736
(732) Mylan Hrvatska d.o.o. Koranska 2
Zagreb 10 000, HR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) TIAQUIN

(511) 5 Preparate farmaceutike, posaçërisht antipsikotikët; antipsikotik; antipsikotik
(medikamente-barëra); preparate farmaceutike, substanca dhe produkte për kurimin e
çregullimeve psikotike dhe/ose sëmundjeve; preparate farmaceutike; preparate mjekësore;
preparate farmaceutike; preparate farmaceutike dhe substanca për përdorim mjekësorë;

(111) 26540
(151) 29/09/2020
(181) 13/06/2029
(210) KS/M/ 2019/737
(732) Shkelzen Jusaj "Petrol Company"
sh.p.k. Rr. Prishtinë - Fushë Kosovë, KS

(540) Jeto më lirë

(511) 4 Vajra dhe yndyrna industriale, dylli; lubrifikantë; thithjen e pluhurit, kompozimet
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e lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriques; qirinj dhe absorbim për ndriqim

(111) 26539
(151) 29/09/2020
(181) 13/06/2029
(210) KS/M/ 2019/738
(732) Shkelzen Jusaj "Petrol Company"
sh.p.k. Rr. Prishtinë - Fushë Kosovë, KS

(540) Mbushe vet

(511) 4 Vajra dhe yndyrna industriale, dylli; lubrifikantë; thithjen e pluhurit, kompozimet
e lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriques; qirinj dhe absorbim për ndriqim

(111) 26538
(151) 29/09/2020
(181) 13/06/2029
(210) KS/M/ 2019/739
(732) Shkelzen Jusaj "Petrol Company"
sh.p.k. Rr. Prishtinë - Fushë Kosovë, KS

(540) Mbushe vet, jeto më lirë

(511) 4 Vajra dhe yndyrna industriale, dylli; lubrifikantë; thithjen e pluhurit, kompozimet
e lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriques; qirinj dhe absorbim për ndriqim

(111) 26537
(151) 29/09/2020
(181) 13/06/2029
(210) KS/M/ 2019/740
(732) Shkelzen Jusaj "Petrol Company"
sh.p.k. Rr. Prishtinë - Fushë Kosovë, KS

(540) Bëhu pjesë e familjes së madhe
Petrol Company

(511) 4 Vajra dhe yndyrna industriale, dylli; lubrifikantë; thithjen e pluhurit, kompozimet
e lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriques; qirinj dhe absorbim për ndriqim

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

26430
21/09/2020
14/06/2029
KS/M/ 2019/747

(540) PARATONE
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(732) Chevron Intellectual Property LLC
(Delaware limited liability company) 6001
Bollinger Canyon Road San Ramon,
California 94583, US
(740) Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C"
Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë
Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5,
Prishtinë
(511) 1 Bashkëdyzime kimike për përmirsimin e raportit të viskozitetit, temperaturës në
vajrat lubrifikuese
4 Vajra lubrifikues

(111) 26431
(151) 21/09/2020
(181) 14/06/2029
(210) KS/M/ 2019/748
(732) Chevron Intellectual Property LLC
(Delaware limited liability company) 6001
Bollinger Canyon Road San Ramon,
California 94583, US
(740) Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C"
Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë
Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5,
Prishtinë

(540) ISODEW AXING

(511) 4 Vajra dhe yndyrëra për lubrifikim

(111) 26518
(151) 28/09/2020
(181) 14/06/2029
(210) KS/M/ 2019/751
(732) Sheraton International IP, LLC One
StarPoint Stamford, Connecticut 06902, US
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

79

Buletini Zyrtar Nr. 92 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(511) 35 Shërbimet e reklamimit; shërbime ekskluzive, domethënë, ofrimin e ndihmës për
menaxhimin e biznesit në krijimin dhe funksionimin e hoteleve, restoranteve, klubeve të
natës, bare, spa-ve, objekteve rekreative dhe lehtesirave ne fitnes, dyqaneve me pakicë,
godinave ne bashkepronesi, ndërtesave të banimit, qendrave të konferencave dhe
vendpushimet kohore për të tjerët; shërbimet e menaxhimit të biznesit, domethënë,
menaxhimin dhe funksionimin e hoteleve, restoranteve, klubeve të natës, bare, Spa-ve,
lehtesira per objektet rekreative dhe te palestrës, dyqanet e shitjes me pakicë, godinave ne
bashkepronesi, ndërtesat e banimit, qendrat e konferencave, vendpushimet kohore për të
tjerët, klubet rekreative turistike, klubet e pushimeve, klubet, klubet e qëndrimit privat, të
drejtën për të përdorur klubet dhe projektet afatgjata për qira për të tjerët; dyqan me pakicë,
katalog të shitjes me pakicë dhe shërbime në internet me pakicë, domethënë, dhurata,
shërbime të dyqaneve të suvenireve dhe komoditeteve në fushat e produkteve të bukurisë,
tualetit, makinat për përdorim shtëpiak, vegla dore, mallra optike, kamera, CD, DVD,
pajisje, duke përfshirë mallra të bardha, stoli, orë, orë, artikuj shkrimi, botime, çadra, cadra,
valixhe, çanta; dyqan me pakicë, katalog me pakicë dhe shërbime të dyqaneve në internet
me pakicë, domethënë, dhurata, shërbime të dyqaneve të suvenireve dhe komoditeteve në
fushat e mobiljeve, aksesorëve të banjove, kontejnerëve dhe veglave shtëpiake, enëve dhe
pajisjeve të kuzhinës, pajisjeve të kopshtarisë dhe veglave; dyqan me pakicë, katalog me
pakicë dhe shërbime të dyqaneve në internet me pakicë, domethënë, dhurata, shërbime të
suvenireve dhe komoditeteve në fushat e orendi, shtretër, dyshekë, shtroje, shtroja e
krevatit, peshqir, tekstile, veshje, këpucë, kapele, këpucë, lodra dhe lojëra, pajisje sportive,
produkte ushqimore, pije, verëra, lule dhe artikuj lëkure, domethënë, shenjues, çanta, çanta,
kuleta, portofol, valixhe, etiketa valixhesh, kellef celesash dhe mbajtese celesash; shërbimet
online të shitjes me pakicë; shërbimet e katalogut me pakicë; sigurimi i lehtësirave për
përdorimin e pajisjeve të zyrës dhe makinerisë; shërbimet e konsultimit për menaxhimin e
biznesit; shërbimet e administrimit të biznesit
36 Shërbimet e pasurive të paluajtshme, domethënë, menaxhimi, financimi, brokerimi,
dhënia me qira, shitja dhe tregtimi i apartamenteve, banesave, godinave banesore, pronave
banesore; menaxhimin, marrjen me qira dhe dhënien me qira të zyrës dhe hapësirës me
pakicë; shërbimet e pasurive të paluajtshme, domethënë, menaxhimi, financimi, brokerimi,
dhënia me qira, shitja dhe tregtimi i pronave të shumëfishta; shërbime të pasurive të
patundshme te godinave ne bashkepronesi per pushime; rregullimin e ndrrimeve te
godinave ne bashkepronesi me kohë; organizimi e pushimeve me një afat kohor
43 Shërbimet e përkohshme të akomodimit; shërbime hoteliere; restorant, furnizim
ushqimi, bar dhe sherbime koktelesh per pritje; shërbimet e strehimit të turistëve; sigurimi i
lehtësirave të përgjithshme për takime, konferenca dhe ekspozita; sigurimi i ambienteve të
banketit dhe funksioneve sociale për raste të veçanta; dhe rezervimet e shërbimeve për
strehim të hotelit për të tjerët
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(111) 26350
(151) 27/08/2020
(181) 14/06/2029
(210) KS/M/ 2019/759
(732) NOVARTIS AG, 4002 BASEL,
Switzerland NOVARTIS AG, 4002 BASEL,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) LAMPRENE

(511) 5 Preparate farmaceutike

(111) 26351
(151) 27/08/2020
(181) 14/06/2029
(210) KS/M/ 2019/760
(732) NOVARTIS AG, 4002 BASEL,
Switzerland NOVARTIS AG, 4002 BASEL,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) LAMPREN

(511) 5 Preparate farmaceutike

(111) 26310
(151) 07/08/2020
(181) 17/06/2029
(210) KS/M/ 2019/763
(591) kalter, verdhë, kuqe
(732) THE CAPITAL MAHARAJA
ORGANISATION LIMITED of No. 146,
Dawson Street, Colombo 02, LK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)
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(511) 9 Aparate dhe instrumente shkencore, nautike, shpëtim, fotografike,
kinematografike, optike, peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikqyerje), shpëtim-jete
dhe mësim; aparate dhe instrumente për transmetim, kalim, transformim, akumulim,
regullim ose kontrollim të elektricitetit; aparate për regjistrim, transmetim ose reprodukim
të zërit dhe imazhit; transportuesit e të dhënave magnetike, regjistrimi i disqeve; kompakt
disqeve, DVDs dhe regjistrimi i mediave tjera digjitale; mekanizmatë aparateve për
operimin me monedha; makina llogaritëse në kesh, makina kalkuluese, pajisje për
përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softuere kompjuterike; aparat për shuarjën e zjarrit

(111) 26311
(151) 07/08/2020
(181) 17/06/2029
(210) KS/M/ 2019/764
(591) kuqe, hirit, zezë dhe bardhë
(732) THE CAPITAL MAHARAJA
ORGANISATION LIMITED of No. 146,
Dawson Street, Colombo 02, LK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 9
Aparate dhe instrumente shkencore, nautike, shpëtim, fotografike,
kinematografike, optike, peshim , matje, sinjalizim, kontrollim (mbikqyerje), shpëtim-jete
dhe mësim; aparate dhe instrumente për transmetim, kalim, transformim, akumulim,
regullim ose kontrollim të elektricitetit; aparate për regjistrim, transmetim ose reprodukim
të zërit dhe imazhit; transportuesit e të dhënave magnetike, regjistrimi i disqeve; kompakt
disqeve, DVDs dhe regjistrimi I mediave tjera digjitale; mekanizmat tëm aparateve për
operimin me monedha ; makina llogaritese ne kesh, makina kalkuluese, pajisje për
përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softuere kompjuterike; aparat për shuarjën e zjarrit.
zjarrit
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(111) 26468
(151) 22/09/2020
(181) 18/06/2029
(210) KS/M/ 2019/768
(591) ngjyra e kuqe, ngjyrë ari, ngjyra e
zezë
(732) Corporación Habanos, S.A. Carretera
Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril
Final, Guanabacoa, La Habana, CU
(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, duke përfshirë puro, cigare, cigarillos, duhan i grirë për llullë; artikujt
për duhanpirës, posaçërisht taketuke, thikëza për puro, kuti për qibrit, kuti për puro; qibrit;
kuti humidor për vendosjen e puros

(111) 26467
(151) 22/09/2020
(181) 18/06/2029
(210) KS/M/ 2019/771
(732) Automobiles CITROËN 7 rue Henri
Sainte-Claire Deville 92500 RUEILMALMAISON, FR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) CITROËN

(511) 11 Aparat ndriçimi për automjete; llamba treguese të drejtimit për automjetet; dritat
e motorit; dritat e pasme për automjetet, dritat pozicioni dhe përmbysëse për automjetet
tokësore; dritat e makinave; fenerët e automjeteve; reflektorët për automjetin
12 Automjetet, aparaturat për lëvizje nga toka, automjete automobilistike, sidomos
kamionët; furgonë; motoçikleta; biçikleta me motor; biçikleta; biçikleta elektrike të
asistuar; komponentët e tyre, përkatësisht amortizues suspendues për automjete; susta
amortizuese për automjete; motorë për automjete tokësore; kuti të shpejtësisë për
automjetet tokësore; shasi për automjete; pajisje për automjete; boshtet e transmetimit për
automjete e tokës; qarqet hidraulike për automjete; rotollues (torque converter) për
automjetet tokësore; kontrollues; boshtet; frenat për automjetet; rrotat e automjeteve;
skajore për rrotat e automjeteve; kapakë për rrotat e automjeteve; bucelë për rrotat e
automjeteve; goma pneumatike; rrotat drejtuese; karriga automjetesh; kokë pushuese për
karrigat e automjeteve; sistemet e sigurisë për automjete sic janë rripat e sigurisë dhe çantat
e ajrit (air bags); pasqyra për shikim pas; fshirëse xhamash; bare torsioni; parakolp, shufra
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mbrojtëse të dredhura; deflektorët e makinave; spoiler; xham mbrojtës; panele dielli; xhama
automjetesh; kapakët e rezervuarëve; transportuesit e bagazheve; shalat për biçikleta dhe
motoçikleta; mbajtëse biçikletas dhe motoçikletas; korniza për biçikleta dhe motoçikleta;
pajisje kundër vjedhjes
35 Shërbimet për të sjellë së bashku (përjashtuar transportin e tyre), shitjen dhe
menaxhimin e automjeteve dhe automjeteve të përdorura; pjesë dhe pajisje të tyre;
shërbimet e reklamimit, marketingut dhe promovimit për automjetet dhe automjetet e
përdorura, prezantimi i automjeteve të reja dhe i automjeteve të përdorura, pjesëve dhe
aksesorëve të tyre në çdo media komunikimi për qëllime të shitjes me shumicë dhe pakicë;
organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamuese, shërbimet e konsulencës
organizative, punët publike dhe të korporatave në sektorin e automobilave, informacionet
dhe këshillat komerciale për konsumatorët në lidhje me automjetet

(111) 26470
(151) 22/09/2020
(181) 18/06/2029
(210) KS/M/ 2019/774
(732) Automobiles PEUGEOT 7 Rue Henri
Sainte-Claire Déville 92500 RueilMalmaison, FR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) PEUGEOT

(511) 11 Aparat ndriçimi për automjete; llamba treguese të drejtimit për automjetet; dritat
e motorit; dritat e pasme për automjetet, dritat pozicioni dhe përmbysëse për automjetet
tokësore; dritat e makinave; fenerët e automjeteve; reflektorët për automjetin
12 Automjetet, aparaturat për lëvizje nga toka, automjete automobilistike, sidomos
kamionët; furgonë; motoçikleta; biçikleta me motor; biçikleta; biçikleta elektrike të
asistuar; komponentët e tyre, përkatësisht amortizues suspendues për automjete; susta
amortizuese për automjete; motorë për automjete tokësore; kuti të shpejtësisë për
automjetet tokësore; shasi për automjete; pajisje për automjete; boshtet e transmetimit për
automjete e tokës; qarqet hidraulike për automjete; rotollues (torque converter) për
automjetet tokësore; kontrollues; boshtet; frenat për automjetet; rrotat e automjeteve;
skajore për rrotat e automjeteve; kapakë për rrotat e automjeteve; bucelë për rrotat e
automjeteve; goma pneumatike; rrotat drejtuese; karriga automjetesh; kokë pushuese për
karrigat e automjeteve; sistemet e sigurisë për automjete sic janë rripat e sigurisë dhe çantat
e ajrit (air bags); pasqyra për shikim pas; fshirëse xhamash; bare torsioni; parakolp, shufra
mbrojtëse të dredhura; deflektorët e makinave; spoiler; xham mbrojtës; panele dielli; xhama
automjetesh; kapakët e rezervuarëve; transportuesit e bagazheve; shalat për biçikleta dhe
motoçikleta; mbajtëse biçikletas dhe motoçikletas; korniza për biçikleta dhe motoçikleta;
pajisje kundër vjedhjes
35 Shërbimet për të sjellë së bashku (përjashtuar transportin e tyre), shitjen dhe
menaxhimin e automjeteve dhe automjeteve të përdorura; pjesë dhe pajisje të tyre;
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shërbimet e reklamimit, marketingut dhe promovimit për automjetet dhe automjetet e
përdorura, prezantimi i automjeteve të reja dhe i automjeteve të përdorura, pjesëve dhe
aksesorëve të tyre në çdo media komunikimi për qëllime të shitjes me shumicë dhe pakicë;
organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamuese, shërbimet e konsulencës
organizative, punët publike dhe të korporatave në sektorin e automobilave, informacionet
dhe këshillat komerciale për konsumatorët në lidhje me automjetet

(111) 26568
(151) 30/09/2020
(181) 19/06/2029
(210) KS/M/ 2019/782
(300) M1803846 20/12/2018 HU
(732) HELL ENERGY Magyarország Kft.
1075 Budapest, Károly krt. 1. 1. em. 2 , HU
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) HELL

(511) 30 Kafe; Aromatizues të kafesë; Pijet me bazë kafeje; Ekstrakte të kafesë; Esenca e
kafesë; Koncentrat të kafesë; Pije kafeje me qumësht; Kafe pa kafeinë; Kafe e aromatizuar;
Kafe në formë të përgatitur; Ekstrakte të kafesë të Maltit; Kafe e ftohtë

(111) 26569
(151) 30/09/2020
(181) 19/06/2029
(210) KS/M/ 2019/783
(300) M1803847 20/12/2018 HU
(732) HELL ENERGY Magyarország Kft.
1075 Budapest, Károly krt. 1. 1. em. 2, HU
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 30 Kafe; Aromatizues të kafesë; Pijet me bazë kafeje; Ekstrakte të kafesë; Esenca e
kafesë; Koncentrat të kafesë; Pije kafeje me qumësht; Kafe pa kafeinë; Kafe e aromatizuar;
Kafe në formë të përgatitur; Ekstrakte të kafesë të Maltit; Kafe e ftohtë
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(111) 26556
(151) 30/09/2020
(181) 20/06/2029
(210) KS/M/ 2019/784
(732) Atlantik Group 10500
Preoce/Gracanice, KS
(740) Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C"
Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë
Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5,
Prishtinë

(540) MomentNice

(511) 30 Kafe,qaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe
preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire,
bombone; akullore; mjaltë, melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca(
për shije); erëza; akull

(111) 26555
(151) 30/09/2020
(181) 20/06/2029
(210) KS/M/ 2019/786
(591) E zezë
(732) SMS Tobacco Trading 28 Jala Teratai
J4/3, Taman Indah Jaya, 36000 Teluk Intan,
Perak, MY
(740) Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr:
“Malush Kosova”, 10000 Prishtinë, Kosovë.

(540) SPARTON

(511) 34 Cigare, artikujt e duhanpirësve, paketime, cigare, paketime te cigareve, filtra të
cigareve, mbajtësit e cigareve, letra për cigare, këshilla për cigare, fletushka për mbajtësit e
cigareve, tubat e duhanit, cigarlluk, puro, taketuke për duhanpirësit, çakmak për
duhanpirësit

(111) 26553
(151) 30/09/2020
(181) 20/06/2029
(210) KS/M/ 2019/787
(591) E zezë
(732) SMS Tobacco Trading 28 Jala Teratai
J4/3, Taman Indah Jaya, 36000 Teluk Intan,

(540) REGO
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Perak, MY
(740) Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr:
“Malush Kosova”, 10000 Prishtinë, Kosovë.
(511) 34 Cigare, artikujt e duhanpirësve, paketime, cigare, paketime te cigareve, filtra të
cigareve, mbajtësit e cigareve, letra për cigare, këshilla për cigare, fletushka për mbajtësit e
cigareve, tubat e duhanit, cigarlluk, puro, taketuke për duhanpirësit, çakmak për
duhanpirësit

(111) 26552
(151) 30/09/2020
(181) 20/06/2029
(210) KS/M/ 2019/788
(591) E zezë
(732) SMS Tobacco Trading 28 Jala Teratai
J4/3, Taman Indah Jaya, 36000 Teluk Intan,
Perak, MY
(740) Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr:
“Malush Kosova”, 10000 Prishtinë, Kosovë.

(540) MAXTRO

(511) 34 Cigare, artikujt e duhanpirësve, paketime, cigare, paketime te cigareve, filtra të
cigareve, mbajtësit e cigareve, letra për cigare, këshilla për cigare, fletushka për mbajtësit e
cigareve, tubat e duhanit, cigarlluk, puro, taketuke për duhanpirësit, çakmak për
duhanpirësit

(111) 26267
(151) 06/08/2020
(181) 20/06/2029
(210) KS/M/ 2019/789
(300) VA 2018 02835 21/12/2018 DK
(732) H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500
Valby, DK
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(511) 10

(540)

Aparatura dhe instrumente kirurgjikalë dhe mjeksorë; mjete, shiringa dhe
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gjilpëra për injeksione dhe qëllime mjeksore; aparatura dhe instrumenta për qëllime
diagnostikimi; aparatura dhe instrumenta për përdorim me diagnostikimin, menaxhimin,
vëzhgimin, vlerësimin, kontrollin dhe ekzaminimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve
psikologjike dhe neurologjike, demencën, çrregullimin dhe sëmundjen e Alzheimer,
marramendjen, krizat, apopleksin, depresionin, dëmtimin e njohjes, çrregullimet dhe
sëmundjet e njohjes, çrregullimet e gjendjes shpirtërore, psikozën, ankthin, apatin,
epilepsin, sindromën e Lennox-Gastaut (LGS), sklerozën, porfirin, çrregullimin dhe
sëmundjen e Huntington, pagjumsin, çrregullimin dhe sëmundjen e Parkinson, rrëzimet,
çrregullimet dhe sëmundjet e lëvizjes, diskinezin, funksionet motorike të varfra apo që
mungojnë, dridhjen, skizofrenin, çrregullimin dhe sëmundjen bipolare, manin, ADHD,
PTSD, axhitimin, agresionin, autizmin, melankolin, OCD, sindromën e Tourette, plazin
supernukleare progresive (PSP), nervozizmin, akatizin, lodhjen, të përzierat, kancerin,
migrenën, dhimbjen, alkolizimin dhe varësinë; sisteme mjeksorë të integruar për përdorim
me softuerë kompjuterikë që përmbajnë instrumenta mjeksorë dhe softuerë për informacion
dhe menaxhim informacioni për përdorimin e një ekzaminimi dhe vlerësimi fizik dhe
pisikologjik dhe neurologjik të bazuar në Web të pacientëve dhe klientëve; instrumenta
mjeksorë për menaxhimin, matjen, vëzhgimin, vlerësimin, kontrollin, mbledhjen, ruajtjen,
transmetimin dhe ekzaminimin e të dhënave dhe informacionit të pacientit dhe klientit të
marrë nga sistemi mjeksor; instrumente mjekësore për informacion, udhëzim, menaxhim
dhe trajtim me ilaçe

(111) 26517
(151) 28/09/2020
(181) 21/06/2029
(210) KS/M/ 2019/791
(591) E kuqe, e bardhë
(732) ETS ERSOY TURİSTİK
SERVİSLERİ ANONİM ŞİRKETİ
MERDİVENKÖY MAH. NUR SOK C
BLOK 1/11 KADIKÖY Kadıköy İstanbul,
TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 39 Transport; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; aranzhimet e udhëtimit
41 Edukim; sigurimi i trajnimit; argëtim; avktivitete sportive dhe kulturore
43 Shërbim për sigurimimn e ushqimit dhe pijeve; strehim i perkohshëm
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(111) 26566
(151) 30/09/2020
(181) 26/06/2029
(210) KS/M/ 2019/801
(591) E zezë
(732) Ljupcho Ilioski Drustvo za trgovija na
sportska oprema, uslugi i sportski inzenering
SPORT M DOO eksport-import Skopje
St. Rajko Žinzifov 18/1-2 Skopje – Centar,
Republic of Macedonia, MK
(740) Albert Islami Dëshmorët e Kombit 40,
nr. 4, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 35 Shërbime në shitjen me shumicë dhe pakicë të tekstilit, këpucëve, produkteve të
lëkurës dhe pajisje të sportit

(111) 26585
(540)
(151) 01/10/2020
(181) 28/06/2029
(210) KS/M/ 2019/830
(591) E gjelbert: RGB: 138/163/74
CMYK: 54/20/84/4
E zeze: RGB: 0/ 0/ 0
CMYK: 0/ 0/ 0/ 100
E bardhe
(732) Agron Hasani Wichlinghauser Str 114,
42277 Wuppertal, Gjermani , DE
(740) Besarta Kllokoqi N.SH. Boga &
Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr.
5, 10000 Prishtine

(511) 3 Kozmetikë;Pastrimi i trupit dhe përgatitjet për kujdesin e bukurisë
5 Shtesa ushqyese; farmaceutikë dhe mjeteve sheruese natyrore
35 Shërbimet e shitjes me pakicë në internet, si dhe shërbimet e shitjes me shumicë dhe
pakicë në lidhje me kozmetikë, preparate të pastrimit të trupit dhe kujdesit të bukurisë,
shtojcave ushqimore, farmaceutike dhe mjeteve sheruese natyrore dhe importit
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(111) 26582
(540) NATUR PARADIES
(151) 01/10/2020
(181) 28/06/2029
(210) KS/M/ 2019/831
(732) Agron Hasani Wichlinghauser Str 114,
42277 Wuppertal, Gjermani, DE
(740) Besarta Kllokoqi N.SH. Boga &
Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr.
5, 10000 Prishtine
(511) 3 Kozmetikë, pastrim i trupit dhe përgatitjet për kujdesin e bukurisë
5 Shtesa ushqyese; farmaceutike dhe mjeteve sheruese natyrore
35 Shërbimet e shitjes me pakucë në internet, si dhe shërbimet e shitjes me shumicë dhe
pakicë në lidhje me kozmetikë, preparate të pastrimit të trupit dhe kujdesit të bukurisë,
shtojcave ushqimore, farmaceutike dhe mjeteve sheruese natyrore dhe importit

(111) 26404
(151) 14/09/2020
(181) 03/07/2029
(210) KS/M/ 2019/843
(732) BGP Products Operations GmbH
Turmstrasse 24 6312 Steinhausen, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) IVEL

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe mjekësore, substanca dhe produkte për trajtimin e
kancerit

(111) 26406
(151) 14/09/2020
(181) 03/07/2029
(210) KS/M/ 2019/844
(732) BGP Products Operations GmbH
Turmstrasse 24 6312 Steinhausen, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 5

(540) ADELARO

Preparate farmaceutike dhe mjekësore; Preparate farmaceutike dhe mjekësore ,
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substanca dhe produkte për parandalimin dhe/ose trajtimin e çrregullimeve neurologjike
dhe / ose sëmundjeve

(111) 26375
(151) 08/09/2020
(181) 04/07/2029
(210) KS/M/ 2019/859
(591) E zezë
(732) SMS tobacco Trading 28 Jala Teratai
J4/3, Taman Indah Jaya, 36000 Teluk Intan,
Perak, Malaysia, MY
(740) Arben Avdiu Lagjja e Spitalit rr.
''Malush Kosova'', 10000 Prishtinë, Kosovë

(540) SLEVIN

(511) 34 Cigare, artikujt e duhanëpirësve, paketime, cigare, paketime te cigareve, filtra te
cigareve, mbajtesit e cigareve, letra per cigare, keshilla per cigare, fletushka per mbajtesit e
cigareve, tubat e duhanit, cigarlluk, puro, taketuke për duhanpiresit, qakmak për
duhanpiresit

(111) 26405
(151) 14/09/2020
(181) 04/07/2029
(210) KS/M/ 2019/860
(732) BGP Products Operations GmbH
Turmstrasse24 6312 Steinhausen, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) MONALTI

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe mjekësore; preparate farmaceutike dhe mjekësore,
substanca dhe produkte për parandalim dhe trajtim të frymarrjes dhe sëmundjeve me
simptoma alergjike

(111) 26268
(151) 06/08/2020
(181) 10/07/2029
(210) KS/M/ 2019/896
(732) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91,
31000 Istog, Kosovë, KS

(540) go+
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(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë
(511) 32 Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre,
pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike te gjitha për përdorim sipas kërkesave të
atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e
fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije
frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe
tabletat dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike
33 Pijet alkoolike (përveç birrave); pijet e nxehta dhe të përziera alkoolike, duke përfshirë
pijet energjike alkoolike, pijet e përziera alkoolike që përmbajnë qumësht; pijet freskuese
alkoolike prej malte, likeri prej malti; likeret; përgatitjet alkoolike për bërjen e pijeve
freskuese
43 Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm

(111) 26269
(151) 06/08/2020
(181) 10/07/2029
(210) KS/M/ 2019/897
(591) Bardhë e zi
(732) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91,
31000 Istog, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre,
pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike te gjitha për përdorim sipas kërkesave të
atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e
fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije
frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe
tabletat dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike
33 Pijet alkoolike (përveç birrave); pijet e nxehta dhe të përziera alkoolike, duke përfshirë
pijet energjike alkoolike, pijet e përziera alkoolike që përmbajnë qumësht; pijet freskuese
alkoolike prej malte, likeri prej malti; likeret; përgatitjet alkoolike për bërjen e pijeve
freskuese
43 Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm
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(111) 26270
(151) 06/08/2020
(181) 10/07/2029
(210) KS/M/ 2019/898
(591) Bardhë, zi, portokalli dhe kuqe
(732) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91,
31000 Istog, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre,
pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike te gjitha për përdorim sipas kërkesave të
atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e
fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije
frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe
tabletat dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike
33 Pijet alkoolike (përveç birrave); pijet e nxehta dhe të përziera alkoolike, duke përfshirë
pijet energjike alkoolike, pijet e përziera alkoolike që përmbajnë qumësht; pijet freskuese
alkoolike prej malte, likeri prej malti; likeret; përgatitjet alkoolike për bërjen e pijeve
freskuese
43 Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm

(111) 26271
(151) 06/08/2020
(181) 10/07/2029
(210) KS/M/ 2019/899
(591) Bardhë, zi, portokalli dhe kuqe
(732) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91,
31000 Istog, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)
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(511) 32 Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre,
pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike te gjitha për përdorim sipas kërkesave të
atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e
fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije
frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe
tabletat dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike
33 Pije alkoolike (përveq birrave); pijet e nxehta dhe të përziera aloolike, duke përfshirë
pijet energjike alkoolike, pijet e përziera alkoolike që përmbajnë qumësht; pijet freskuese
alkoolike prej malte, likeri prej malti; likeret; përgatitjet alkoolike për bërjen e pijeve
freskuese
43 Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm

(111) 26272
(151) 06/08/2020
(181) 10/07/2029
(210) KS/M/ 2019/900
(591) Bardhë, portokalli, verdhë, gjelbër dhe
kuqe
(732) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91,
31000 Istog, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre,
pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike te gjitha për përdorim sipas kërkesave të
atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e
fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije
frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe
tabletat dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike

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

26273
06/08/2020
10/07/2029
KS/M/ 2019/901
Bardhë, gjelbër dhe kuqe
ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91,

(540)

94

Buletini Zyrtar Nr. 92 i Agjencisë për Pronësi Industriale

31000 Istog, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(511) 32 Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre,
pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike te gjitha për përdorim sipas kërkesave të
atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e
fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije
frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe
tabletat dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike

(111) 26274
(151) 06/08/2020
(181) 10/07/2029
(210) KS/M/ 2019/902
(591) Bardhë, gjelbër dhe kaltër
(732) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91,
31000 Istog, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre,
pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike te gjitha për përdorim sipas kërkesave të
atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e
fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije
frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe
tabletat dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike
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(111) 26275
(151) 06/08/2020
(181) 10/07/2029
(210) KS/M/ 2019/903
(591) Bardhë, zi, kuqe, gjelbër, vjollce dhe
kaltër
(732) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91,
31000 Istog, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre,
pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike te gjitha për përdorim sipas kërkesave të
atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e
fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije
frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe
tabletat dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike

(111) 26276
(151) 06/08/2020
(181) 10/07/2029
(210) KS/M/ 2019/904
(591) Bardhë, zi, kuqe, gjelbër, kafe dhe
verdhë
(732) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91,
31000 Istog, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre,
pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike te gjitha për përdorim sipas kërkesave të
atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e
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fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije
frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe
tabletat dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike

(111) 26277
(151) 06/08/2020
(181) 10/07/2029
(210) KS/M/ 2019/905
(591) Bardhë, kuqe, gjelbër, dhe portokalli
(732) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91,
31000 Istog, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre,
pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike te gjitha për përdorim sipas kërkesave të
atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e
fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije
frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe
tabletat dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike

(111) 26278
(151) 06/08/2020
(181) 10/07/2029
(210) KS/M/ 2019/906
(591) Bardhë, portokalli, verdhë, gjelbër dhe
kuqe
(732) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91,
31000 Istog, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)
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(511) 32 Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre,
pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike te gjitha për përdorim sipas kërkesave të
atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e
fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije
frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe
tabletat dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike

(111) 26279
(151) 06/08/2020
(181) 10/07/2029
(210) KS/M/ 2019/907
(591) Bardhë, gjelbër dhe kuqe
(732) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91,
31000 Istog, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre,
pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike te gjitha për përdorim sipas kërkesave të
atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e
fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije
frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe
tabletat dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike

(111) 26280
(151) 06/08/2020
(181) 10/07/2029
(210) KS/M/ 2019/908
(591) Bardhë, gjelbër dhe kaltër
(732) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91,
31000 Istog, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)
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(511) 32 Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre,
pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike te gjitha për përdorim sipas kërkesave të
atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e
fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije
frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe
tabletat dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike

(111) 26281
(151) 06/08/2020
(181) 10/07/2029
(210) KS/M/ 2019/909
(591) Bardhë, zi, kuqe, gjelbër, vjollce, dhe
kaltër
(732) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91,
31000 Istog, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre,
pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike te gjitha për përdorim sipas kërkesave të
atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e
fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije
frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe
tabletat dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike
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(111) 26282
(151) 06/08/2020
(181) 10/07/2029
(210) KS/M/ 2019/910
(591) Bardhë, zi, kuqe, gjelbër, kafe dhe
verdhë
(732) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91,
31000 Istog, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre,
pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike te gjitha për përdorim sipas kërkesave të
atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e
fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije
frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe
tabletat dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike

(111) 26283
(151) 06/08/2020
(181) 10/07/2029
(210) KS/M/ 2019/911
(591) Bardhë, kuqe, gjelbër, dhe portokalli
(732) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91,
31000 Istog, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Pijet freskuese joalkoolike duke përfshirë pijet energjike, pijet me bazë hirre,
pijet izotonike, hipertonike dhe hipotonike te gjitha për përdorim sipas kërkesave të
atletëve; birrë, birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e
100

Buletini Zyrtar Nr. 92 i Agjencisë për Pronësi Industriale

fortë (stout) dhe lager; pijet jo alkoolike prej malti; ujërat mineralë dhe të gazuar; pije
frutash dhe lëngje frutash; shurupet, esencat dhe preparatet tjera përbërjen e pijeve si dhe
tabletat dhe pluhurat shkumëzuese për pergatitjen e pijeve dhe koktejeve jo alkoolike

(111) 26263
(151) 28/07/2020
(181) 26/07/2029
(210) KS/M/ 2019/1011
(732) GOLDEN TAXI SH.P.K. Adresa:
Lagja Qëndresa Prishtinë, KS
(740) Florije Manaj Zogaj Rr. Bedri Berisha,
Objekti D 1/37
Prishtinë, Kosovë

(540) GOLDEN TAXI

(511) 39 Shërbime të transportit; shërbime të taksive; shërbime të transportit të
udhëtareve, në veçanti shërbime të transportit të udhëtarëve me mjete motorike taksi;
sigurimi i udhëzimeve për qëllime udhëtimi; shoqërim i udhëtareve; organizim i
shërbimeve të transportit të udhëtarëve nëpërmjet një aplikacioni drejtpërdrejtë;
informacione mbi transportin; informacion mbi trafikun, shërbime me korrier, shërbime
logjistike në sektorin e transportit dhe shërbime tjera të transportit të përfshira në klasën 39

(111) 26264
(151) 28/07/2020
(181) 26/07/2029
(210) KS/M/ 2019/1012
(591) Ngjyrë ari, E bardhë, E zezë
(732) GOLDEN TAXI SH.P.K. Adresa:
Lagja Qëndresa Prishtinë, KS
(740) Florije Manaj Zogaj Rr. Bedri Berisha,
Objekti D 1/37 Prishtinë, Kosovë

(540)

(511) 39 Shërbime të transportit; shërbime të taksive; shërbime të transportit të
udhëtareve, në veçanti shërbime të transportit të udhëtarëve me mjete motorike taksi;
sigurimi i udhëzimeve për qëllime udhëtimi; shoqërim i udhëtareve; organizim i
shërbimeve të transportit të udhëtarëve nëpërmjet një aplikacioni drejtpërdrejtë;
informacione mbi transportin; informacion mbi trafikun, shërbime me korrier, shërbime
logjistike në sektorin e transportit dhe shërbime tjera të transportit të përfshira në klasën 39
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(111) 26265
(151) 28/07/2020
(181) 26/07/2029
(210) KS/M/ 2019/1013
(591) Ngjyrë ari
(732) GOLDEN TAXI SH.P.K. Lagja
Qëndresa, KS
(740) Florije Manaj Zogaj Rr. Bedri Berisha,
Objekti D 1/37 Prishtinë, Kosovë

(540)

(511) 39
Shërbime të transportit; shërbime të taksive; shërbime të transportit të
udhëtareve, në veçanti shërbime të transportit të udhëtarëve me mjete motorike taksi;
sigurimi i udhëzimeve për qëllime udhëtimi; shoqërim i udhëtareve; organizim i
shërbimeve të transportit të udhëtarëve nëpërmjet një aplikacioni drejtpërdrejtë;
informacione mbi transportin; informacion mbi trafikun, shërbime me korrier, shërbime
logjistike në sektorin e transportit dhe shërbime tjera të transportit të përfshira në klasën 39

(111) 26505
(151) 28/09/2020
(181) 26/07/2029
(210) KS/M/ 2019/1014
(591) E kaltërt e mbyllt( teget)
E bardhë
(732) MAVİLİ ELEKTRONİK TİCARET
VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Şerifali
Mahallesi Kutup Sokak No: 27/1-2-4
Ümraniye İstanbul TURKEY, TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 9 Aparate dhe pajisje për matje duke përfshirë edhe ato per qellime shkencore,
nautike, topografike, meteorologjike, industrie dhe laboratorike, termometra për qellime jo
mjekësore, barometra, ampermetra, voltmetria, higrometra, aparate për testim për qellime
jo mjekësore, teleskop, periskop, kompas për percaktimin e drejtimit, treguesit e
shpejtesisë,aparate laboratorike, mikroskop, qelqe zmadhuese, destilatori, dylbi, shporeta
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dhe furra për eksperimente laboratorike; aparate për xhirim,transmetim ose reprodukim të
zërit ose fotografisë, kamera për fotografim, fkamera fotografike, aparate televizive, video
rekorder, CD dhe DVD plejer dhe rekorder, MP3 plejer,kompjuter, desktop kompjuter,
Tablet kompjuter, pajisje teknologjike të cilat mund të bartën (orë të mençura, bylyzyk,
pajisje pë kokë), mikrofona, zmadhuese, degjuese,aparate telekomunikative, aparate për
reprodukimin e zërit ose fotografisë, pajisje periferike kompjuterike,telefona mobil, këllef
për telefona mobil, taparate per telefona, pajisje kompjuterike shtypes, skener [pajisje për
përpunimin e të dhenave], pajisje fotokopjuese ; bartësit magnetik dhe optik të të dhenave
dhe softueri kompjuterik dhe programe te xhiruara ne to, publikime elektronike te cilat
mund të shkarkohen dhe xhirohen, kartela magnetike dhe optike te koduara, filma, TV seria
dhe video spote te xhiruar mediume magnetike , optike dhe elektronike; antena, antena
satelitore, përforcues për antena, pjesë të produkteve të lartëpërmendura; botues të
kartelave, bankomate (ATM); komponente elektronike të cilat shfrytëzohen ne pjeset
elektronike të makinave dhe aparateve, gjysëmbartesit,qarqe elektronike, qarqe te
integruara, zheton [qark i integruar], dioda, tranzistor [elektronik], koka magnetike per
pajisje elektronike, reza elektronike, fotoqeliza,pajisje për komandim nga largësia per
hapjen dhe mbylljen e dyerve, senzor optik; numerues dhe treguesit kvantitativ për matjen
e sasisë se shpenzuar, nderpreresit e kohës, automatik; rroba për mbrojtjën nga fatkeqesitë,
rrezatimi dhe zjarri, jelek sigurie dhe pajisje dhe mjete për shpetim; syza, syza dielli,
thjerrëza optike dhe kuti, kuti, pjesë dhe komponente për te njejtat; aparate dhe
instrumente për bartjen, transformimin, akumulimin ose kontrollimin te energjisë elektrike,
priza elektrike, kuti shpërndarese [energjisë elektrike], nderpreres elektrik, nderpreres te
qarkut te energjisë, siguresa, bllokues te drites, kabllo për startimin e baterive(
akumulatorave), nderpreres të qarkut elektrik, elektrikë, rezistues, elektrikë, priza elektrike,
transformatorë [për energji elektrike], adaptues elektrik, mbushes te baterive, zile elektrike
për dyer, kabllo elektrik dhe elektronik, bateri, bateri(akumulatorë) elektrik, panele solare
për prodhimin e energjisë elektrike; alarme dhe alarme kunder vjelljeve-thyerjeve, perpos
per automjete, zile elektrike; pajisje sinjalizuese dhe instrumente, sinjale mekanike ose
ndriquese për përdorim ne komunikacion; aparate për shuarjen e zjarrit, automjete
zjarrfikësish, gypa uji te zjarrfikeseve dhe topa uji për gypa te zjarrfikeseve; radare, sonare,
aparate dhe instrumente pë vrojtim naten; magnete dekorativ; metronome(një pajisje e
përdorur nga muzikantët që shënon kohë në një normë të caktuar duke dhënë një tastë të
rregullt)

(111) 26504
(151) 28/09/2020
(181) 26/07/2029
(210) KS/M/ 2019/1015
(732) De Rigo Refrigeration S.r.l. Via
Giovanni Buzzatti 10 32036 Sedico (BL), IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) DE RIGO
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(511) 11
Pajisjet dhe instalimet frigoriferike industriale dhe komerciale, banak ftohës
ushqimor, frigorifer në formë dhome (walk-in refrigerators), instalimet frigoriferike; aparat
për ftohjen e pijeve; pajisjet dhe instalimet e ftohjes; gjeneratorë të ujit të ftohtë; instalimet
e ftohjes për lëngje; mbështjellës që janë pjesë e instalimeve të ftohjes; mbështjellës që janë
pjesë e instalimeve të distilimit; mbështjellës që janë pjesë e instalimeve të ngrohjes; pajisje
dhe instalime frigoriferike; frigoriferë; aparate dhe makina frigoriferike; kabinete
frigoriferike; dhomat magazinimi të ftohtë; enë frigoriferike; mbështjellëse ekrani të
frigoriferit

(111) 26542
(151) 29/09/2020
(181) 26/07/2029
(210) KS/M/ 2019/1016
(732) Farmacevtska hemiska kozmeticka
industrija ALKALOID AD Skopje
Bul.Aleksander Makedonski br. 12
1000 Skopje, Republika Severna
Makedonija, MK
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman
Vokshi nr.20/8, Prishtinë

(540) PYNETRA

(511) 5 Produkte farmaceutike

(111) 26524
(151) 28/09/2020
(181) 01/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1026
(591) Vjollcë (purple), pjeshke (Coral)
(300) 88/351,140 21/03/2019 US
(732) Kite Pharma, Inc. (Delaware
corporation) 2400 Broadway Santa Monica,
California 90404, US
(740) Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C"
Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë
Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5,
Prishtinë
(511) 5

(540)

Preparatet farmaceutike për perdorim në trajtimin e kancerit; preparate
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farmaceutike për imunoterapi, duke përfshirë terapinë me qeliza dhe terapinë me gjene;
preparate biologjike për trajtimin e kancerit
44 Ofrimi i informatave mjekësore dhe kujdesit shëndetësor; ofrimi i informatave
mjekësore në leminë e farmaceutikëve dhe terapi qelulare

(111) 26526
(151) 28/09/2020
(181) 01/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1027
(591) Vjollcë (Pantone -2738C) dhe e kaltërt
në të gjelbërtë (Cyan)
(300) 2019/20779 28/02/2019 TR
(732) AMGEN İLAÇ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ İş Kuleleri Levent Mah. Meltem
Sokak No:10 Kule:2 Kat:25 4. Levent
Beşiktaş İstanbul, TR
(740) Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C"
Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë
Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5,
Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike që përdoren për trajtimin e
sëmundjeve dhe çrregullimeve të kockave, kyçeve, kolonës vertebrale, zorrëve, zorrës së
trashë, lëkurës, mushkërive, syve, gjinjve, vezoreve, cerviksit, stomakut, fshikëzës së
urinës, veshkave, kokës, trurit, qafës, dhe sëmunjdeve dhe çrregullimeve të gjakut dhe
preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve autoimune, sistemit
imunitar, inflamacioneve, infeksioneve të zorrës së trashë, gastrointestinale, genitourinare,
muskoloskeletore, muskulare, dermatologjike, pulmonare, respiratore, onkologjike,
hepatologjike, virale, metabolike, endokrine, kardiovaskulare, kardiopulmonare,
mosfunksionimit seksual, oftalmike, neurologjike, hormonale, dhe sëmunjdeve dhe
çrregullimeve psikiatrike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmunjdeve dhe
çrregullimeve autoimune
10 Paisje dhe instrumente mjekësore; paisje për dhënien e medikamenteve; paisje për
administrimin e medikamenteve; paisje për injektimin e preparateve farmaceutike; shiringa
mjekësore; paisje dhe instrumenta kirurgjikale;dhe aparate dhe instrumenta kirurgjikale;
dhe aparate dhe instrumenta mjekësorë dhe kirurgjikale për përdorim në kirurgji të
përgjithshme
35 Shërbimet e shpërndarjes dhe shërbimet që konsistojnë në grumbullimin e, për të
mirën e të tjerëve, të preparateve farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore,
preparateve kimike për qëllime mjekësore dhe veterinare, reagensa kimik për qellime
farmaceutikedhe veterinare, kozmetikë me përmbajtje medikamentesh, suplementeve
dietike për qëllime farmaceutike dhe veterinare, suplementeve dietike, suplementeve
nutricionale, preparateve mjekësore për qëllim dobësimi, ushqimeve për fëmijë, bimëve
mjekësore dhe pijeve me bimë mjekësore të adoptuara për qëllime mjekësore, materieleve
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për mbushjen e dhëmbëve, materialeve për impression (marrjen e shenjave) dentare,
ngjitësave dentare dhe materialeve per riparimin e dhembeve, preparateve sanitare për
perdorim mjekësor, nënshtresa (jastëk) higjenikë, tamponeve higjenikë, plasterave,
materialeve për veshje, pelena të prodhuara nga letra dhe tekstile për bebe, për të rritur
dhe kafshë shtëpiake, preparateve për shkatërrimin e parazitëve, herbicideve, fungicideve,
preparateve për asgjësimin e brejtësve, deodoranteve, përveç atyre për përdorim në njerëz
ose kafshë, preparateve për pastrimin e ajrit, preparateve aromatizuese të ajrit,
dizinfektantëve, antiseptikëve, detergjentëve për përdorim mjekësor, sapuneve me
përmbajtje medikamentesh, sapuneve dizinfektues, losioneve antibakterial për duart,
preparateve farmaceutike, preparateve farmaceutike që përdoren për trajtimin e
problemeve dhe sëmundjeve të kockave, kyçeve, kolonës vertebrale, zorrëve, zorrës së
trashë, lëkurës, mushkërive, syve, gjinjve, vezoreve, cerviksit, stomakut, fshikëzës së
urinës, veshkave, kokës, trurit, qafës, dhe sëmundjeve dhe çrregullimeve të gjakut dhe
preparateve farmaceutike për trajtimin e problemeve dhe sëmundjeve autoimmune, sistemit
imunitar, infeksioneve, infeksioneve të zorrës së trashë, gastrointestinale, genitourinare,
muskoloskeletore, muskulare, dermatologjike, pulmonare, sistemit të frymëmarrjes,
onkologjike, hepatologjike, virale, metabolike, endokrine, kardiovaskulare,
kardiopulmonare, mosfunksionimit seksual, oftalmologjike, neurologjike, hormonale, dhe
sëmunjdeve dhe çrregullimeve psikiatrike,preparateve farmaceutike për trajtimin e
sëmundjeve dhe çrregullimeve autoimune, aparateve dhe instrumenteve kirurgjike,
mjekësore, dentare dhe veterinare, mobiljeve të prodhuara enkas për qëllime mjekësore,
gjymtyrëve artificiale dhe protezave , artikujve mjekësore ortopedike, korseteve për qëllime
mjekësore, këpucëve ortopedike, fashove elastike dhe fashove përforcuese, veshjeve
(fustanela) kirurgjikale dhe çarçafëve sterile kirurgjikale, ndihmësave seksual për të rritur,
prezervativave, shisheve për bebe, biberonave për foshnje, thithkave, lodrave për dhëmbë
për fëmijët, byrzylykëve dhe unazave për qëllime mjekësore, byrzylykëve
antireumatizmalë, unazave antireumatizmale, paisjeve dhe intrumentave mjekësore,
paisjeve për dhënien e medikamenteve, paisjeve për administrimin e medikamenteve,
paisjeve injektuese për preparate farmaceutike, shiringave mjekësore, instrumentave dhe
paisjeve kirurgjikale, aparateve dhe instrumentave kirurgjikale, dhe aparateve dhe
instrumentave kirurgjikale dhe mjekësore për përdorim në kirurgji të përgjithshme, që u
mundesojnë klientëve t’i shikojnë dhe t’i blejnë këto mallra në mënyrë të thjeshtuar, të
tilla shërbime mund të ofrohen nga shitja me pakicë nëpër dyqane, depo të shitjes me
shumicë, nëpërmjet rrugëve elektronike ose nëpërmjet porositjes me postë nga
katalogët;shërbime referuese, në mënyrë specifike, duke u ofruar klientëve informacione
mbi produktet në fushën e produkteve farmaceutike, produkteve të shendetit dhe
produkteve mjekësore;distribuim i mostrave me qellim të vlerësimit të artikujve mjekësor,
kuti mbeturinash prerëse dhe shpuese për qëllime mjekësore dhe frigoriferë mbartës
mjekësorë ndihmës;ofrimi online i një direktoriumi informativ në internet në fushën e
produkteve farmaceutike, produkteve shëndetësore dhe produkteve mjekësore;shërbime
reklamimi dhe marketingu, artikujve dhe preparateve dentare
41 Ofrimi online i publikimeve në formë broshurash dhe buletineve informative në fushat
e farmaceutikës, mjeteve të afërsisht të ngjashme biologjike (biosimilars), ilaçeve dhe
shëndetit; arranzhimi dhe zhvillimi i leksioneve, seminareve dhe punëtorive në fushat e
farmaceutikës, mjeteve të afërsisht të ngjashme biologjike (biosimilars), ilaçeve dhe
shëndetit; shërbime edukative, kryesisht, programe mbi preparatet farmaceutike, mjeteve të
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afërsisht të ngjashme biologjike, ilaçeve dhe shëndetit të të cilave mudn tu qasemi
nëpërmjet të zërit, figurës, aplikacioneve me bazë web-in online, aplikimeve nëpërmjet
telefonave mobile, dhe rrjeteve kompjuterike; shërbime edukative, kryesisht, zhvillimi i
programeve në fushat e farmaceutikës, mjeteve të afërsisht të ngjashme biologjike
(biosimilars), ilaçeve dhe shëndetit
42 Kërkim dhe zhvillim i preparative farmaceutike dhe mjeteve të afërsisht të ngjashme
biologjike (biosimilars); kërkim dhe zhvillim në fushat e farmaceutikës dhe
bioteknologjisë; informacion kërkimor mjekësor dhe shkencor në fushat e preparateve
farmaceutike, mjeteve të afërsisht të ngjashme biologjike (biosimilars) dhe provave
klinike; ofrimi i faqeve në web me informacione të fokusuara në preparatet farmaceutike,
dhe mjeteve të afërsisht të ngjashme biologjike (biosimilars); shërbime mbështetëse për
preparatet farmaceutike mjeteve të afërsisht të ngjashme biologjike (biosimilars), kryesisht,
shërbime ndihmëse në tavolinë (desku); ofrimi online i programeve kompjuterike që
përdoren për të qasur, manaxhuar, azhornuar dhe shfaqur baza të dhënash elektronike në
fushat e preparateve farmaceutike dhe mjeteve të afërsisht të ngjashme biologjike
(biosimilareve)
44 Ofrimi i informacioneve mjekësore dhe shërbimeve mbështetëse për pacientët,
kryesisht, konsulta dhe këshilla farmaceutike në natyrën e ofrimit online të
informacioneve që kanë lidhje me farmaceutikën dhe trajtimin dhe parandalimin e
sëmundjeve të, çrregullimeve dhe lëngatave të ndryshme;ofrimi i informacioneve
mjekësore dhe shëndetësore në lidhje me preparatet farmaceutike;shërbime informacioni,
specifikisht, ofrimi i informacioneve mjekësore për pacientët;ofrimi i shërbimeve
konsultore dhe këshillimore mjekësore nëpërmjet një rrjeti global kompjuterik në fushat e
farmaceutikës dhe sëmundjeve, çrregullimeve e lëngatave të ndryshme;ofrimi i
informacioneve mjekësore për pacientët me kancer;ofrimi i shërbimeve mbështetëse për
pacientët me kancer dhe trajtimin e kancerit;ofrimi i informacioneve për shëndetin e
kockave për pacientët e shtruar me kancer duke ofruar informacione mjekësore dhe
këshilla praktike të personalizuara për të komunikuar në lidhje me shëndetin e kockave me
ofruesit e shërbimeve shëndetësore;dhënia e këshillave mjekësore dhe këshillave
nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global në fushën e shërbimeve që kanë lidhje me
shëndetin e kockave dhe shërbimet e informacionit që kanë lidhje, duke përfshire
kancerin;dhënie e informacionit mjekësor dhe shërbime mbështetëse për pacientin
përfshirë shëndetin e kockave, parandalimi i osteoporozës, këshillim dhe konsultim
farmaceutik në formën e informacioneve online në lidhje me trajtimin dhe trajtimin e
osteoporozës dhe sëmundjeve të kockave dhe preparateve farmaceutike për trajtimin e
osteoporozës;dhënie e raporteve shëndetesore mbi pacientët të trajtuar për osteoporozë
dhe sëmundjet e kockave;këshilla mjekësore dhe këshilla nëpërmjet një rrjeti kompjuterik
global në fushën e trajtimit të kancerit dhe kimioterapisë;ofrimi i informacioneve
mjekësore dhe shërbimeve mbështetëse për pacientët, si psh, këshilla farmaceutike dhe
shërbime këshillimore për të ofruar online informacione mbi immuno-thrombocytopenic
purpura (itp);ofrimi i informacioneve mjekësore dhe shëndetësore mbi immunothrombocytopenic purpura (itp);paisja e pacientëve me immuno-thrombocytopenic purpura
(itp) me informacione mjekësore;ofrimi i shërbimeve mbështetëse për pacientët për
trajtimin e situatave mjekësore, duke përfshirë ofrimin e informacionit mbi pacientët dhe
informacionet mbi trajtimin me medikamente për familjet e pacientëve, dhe ofrimi i
informacioneve mjekësore reth pacientëve për të mësuar në lidhje me problemet mjekësore
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dhe proceset nga personeli shëndetësor;shërbime në fushën e aplikimit të informacionit të
saktë në lidhje me trajtimet me barëra

(111) 26506
(151) 28/09/2020
(181) 05/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1034
(591) E kaltër, e gjelbër
(732) FrieslandCampina Nederland B.V.
Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort, NL
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 5 Ushqim për foshnje
29 Qumësht dhe produkte qumështi

(111) 26550
(151) 29/09/2020
(181) 06/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1037
(591) E kaltër, e kuqe dhe e bardhë
(300) 018019615 06/02/2019 EU
(732) XL Energy Marketing Sp. z. o.o. Ul.
Złota 59, 00 – 120, Warszawa, Polska, PL
(740) Albert Islami Dëshmorët e Kombit 40,
nr. 4, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe
lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve
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(111) 26581
(151) 01/10/2020
(181) 06/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1040
(732) Brand Menagement Group Ltd Palm
Grove House, PO Box. 438, Road Town
Tortola, VI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) TJETËR NIVEL!

(511) 9 Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,
kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit(mbikqyrjes), aparatet
dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e
drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për
incizimin, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve, bartësit e të dhënave
magnetike; disqet per inqizim, makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat pë aparatet që
operojn me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet për
përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët, aparatet për shuarjen e zjarrit.
16 Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira ne klasat
tjera; materiali i shtypur, materiali për liberlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi
ose qëllime shtëpiake, materialet e artistëve; furcat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e
zyres( përveq mobileve); materiali udhëzues dhe mësimor(përveq aparateve), materialet
plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshir në klasat e tjera); shkronjat tipografike;
blloqet tipografike
35 Reklamim, manxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
38 Telekomunikacione
41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore

(111) 26345
(151) 27/08/2020
(181) 06/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1041
(300) 2019-048529 05/04/2019 JP
(732) DENTSU INC. 1-8-1, HigashiShimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7001, JP
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) DENTSU GROUP

(511) 35
Shërbimet e reklamimit dhe publikimit; reklamimi në linjë (on-line) në rrjet
kompjuterik; reklamimi televiziv; reklamimi në radio; reklamimi në revista; reklamimi
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përmes postës; reklamimi në vende publike; agjensione, ndërmjetës ose broker për
reklamim; shërbime informacioni në lidhje me reklamimin; konsulencë reklamimi;
shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; përgatitja e kolonave të reklamimit;
azhurnimi i materialeve reklamuese; publikimi i materialeve publicitare; shpërndarja e
çështjes së reklamimit; planifikimi dhe prodhimi i mediave reklamuese; planifikimi dhe
organizimi i ekspozitave dhe panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi;
organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime promovuese; planifikimi dhe organizimi i
ngjarjeve të promovimit të shitjeve dhe ngjarjeve të marketingut; shpërndarja e mostrave;
marrëdhëniet me publikun; agjencitë e marrëdhënieve me publikun; rregullimi i vitrines së
dyqanit; marrja me qera ose sigurimi i hapësirës reklamuese; broker (agjent ndërmjetësimi)
për sigurimin e hapësirës reklamuese; dhënja me qera e materialeve reklamuese;
marketingu; promovimi i shitjeve për të tjerët; promovimi i shitjeve të mallrave dhe
shërbimeve për të tjerët, dhe dhënia e këshillave për to; kërkimi i sponsorizimit;
parashikimi ekonomik; hulumtim marketingu, studime, analiza dhe vlerësim; sondazh i
opinioneve; përmbledhja e statistikave; shërbime për krahasimin e çmimeve; hulumtimi dhe
analiza e efektivitetit të reklamimit, dhe sigurimi i informacionit që lidhet me të; hulumtimi
i marketingut në lidhje me rrjetin kompjuterik, siç janë tendencat e hyrjeve në faqet e
internetit nga përdoruesit e Internetit, dhe sigurimi i analizave dhe informacioneve mbi
rezultatet e hulumtimit; sigurimi i informacionit afarist ose tregtar; menaxhimi i biznesit
dhe konsulencë organizative; analiza dhe konsulencë e menaxhimit të biznesit; konsulencë
dhe shërbime këshillimi në lidhje me strategjinë e biznesit; hulumtimi i biznesit dhe analiza
e të dhënave; përpunimi administrativ i porosive të blerjes; sigurimi i informacionit në
lidhje me shitjet tregtare; rregullimi i kontratave për blerjen dhe shitjen e mallrave, për të
tjerët; administrimi afarist i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; menaxhimi
i biznesit të argëtimit; konsultime në lidhje me strategjinë e brendit (markës); konsulencë
për planifikimet e ndryshme të biznesit, zhvillimet e produkteve dhe imazhet e korporatave;
mbledhja, menaxhimin dhe analizën e informacionit për klientët e kompanive dhe sigurimin
e informacionit mbi to; rregullimi i bashkëpunimit teknik, shitjes dhe prodhimit të
kompanive; sigurimi i informacionit në lidhje me përgatitjen e pasqyrave financiare;
sigurimin e informacionit për punësimin dhe informacionin për rekrutimin; shërbimet e
vendosjes së vendeve të punës; konsulencë për vendosjen e vendit të punës; pëmbledhja e
listave të postës; funksionet e zyrës, përkatësisht regjistrimi, në veçanti dokumente ose
shiritave magnetike; shërbimet e agjencive të funksioneve të zyrës; shërbimet e agjencisë së
funksioneve të zyrës në lidhje me urdhrat e blerjes për mallra; menaxhimi i skedarëve të
kompjuterizuar; shërbime agjencie për llogaritjen e honorarëve të së drejtës së autorit për të
tjerët; shërbime të shkurtimin e lajmeve; kërkimi i të dhënave në skedarët e kompjuterave
për të tjerët; përpunimin, sistemimin dhe përmbledhjen e informacionit në bazat e të
dhënave kompjuterike; shërbimet e agjencisë së funksioneve të zyrës në lidhje me
përpunimin e të dhënave; rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; shërbime të
optimizmit të motorit të kërkimit; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes
sponsorizimit të ngjarjeve sportive; administrimi i programeve të shpeshta të broshurave që
lejojnë anëtarët të mbledhin milja (kilometra) për pikë ose çmime të ofruara nga programet
e tjera të besnikërisë; prezantimi i kompanive si dhe produktet dhe shërbimet e tyre në
internet; promovimi i produkteve dhe shërbimeve të të tjerëve përmes administrimit të
shitjeve dhe skemave nxitëse promovuese që përfshijnë pulla tregtare; lëshimin dhe
administrimin e kartave të pikave; rregullimi dhe kryerja e ankandeve; shërbime të
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agjencisë së importit; përmbledhja dhe sistemimi i komunikimeve dhe të dhënave të
shkruara; menaxhimin e funksionimit në lidhje me funksionimin e sistemeve kompjuterike
ose ofrimin e këshillave, konsulencës dhe informacionit të tyre; shërbime pritëse për
vizitorët në ndërtesa; ofrimin e informacionit dhe këshillave për konsumatorët në lidhje me
zgjedhjen e produkteve dhe artikujve që do të blihen; Qeraja e makinerive dhe pajisjeve të
zyrës; sigurimin e informacionit për punësimin dhe sigurimin e informacionit në lidhje me
të; sigurimi i informacionit për artikujt e gazetave; marrja me qera e makinave shitëse;
rregullimi i abonimeve në një shërbim telematik, telefon ose kompjuter për të tjerët

(111) 26262
(151) 04/06/2020
(181) 06/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1042
(732) BAJRAM SOPJANI Rr.''Bajram
Curri'' Nr.7, KS

(540) AGORA

(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, recelet, kompostot; vezët,
qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim
30 Kafja, caji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet
e drithërave, buka, brumërat, sandwich-et (me proshutë, kaqkavall, majonez dhe keqap) dhe
ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla,
salcat(mëlmesat); erëzat; akulli
32 Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëng
frutash; shurupat dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese
33 Pijet alkoolike( përvec birrave)

(111) 26344
(151) 27/08/2020
(181) 07/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1046
(591) Hiri e ndritshme, hiri e errët, bardhë,
zezë
(732) LUIGI LAVAZZA S.P.A. VIA
BOLOGNA 32 10152 TORINO, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)
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(511) 30 Kafe; kafe e dekafezuar; kafe e pa pjekur; kafe artificiale; ekstrakte kafeje; pije
me bazë kafeje; aromatizuesit e kafesë; pije kafeje me qumësht; pije me bazë kakao; pije
me bazë çokollate; përzierjet e kafesë; kafe e tharë e ftohtë; elb për përdorim si
zëvendësues i kafesë; kapsula kafeje

(111) 26557
(151) 30/09/2020
(181) 08/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1049
(732) PRODOTTI STELLA S.P.A. VIA IV
Novembre, 12 36077 Altavilla Vicentina
(VI), IT
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) STELLALIGHT

(511) 29 Jogurt; desert i bazuar në jogurt; përzierje qumështi; pije qumështi, pije me
predominim prej qumështi; përgatitjet për pije qumështi ku predominon qumështi;
përgatitje për të bërë përzierje qumështi; frut të ëmbëlsuar; frute të ëmbëlsuara; xhelatinë;
pelte frutash; yndyra ushqimore për të bërë akullore, përzierje qumështi dhe jogurt të
ngrirë; bajame, ground (të bluara); produkte qumështi në pluhur ose/dhe pastë për të bërë
akullore, përzierje qumështi dhe jogurt të ngrirë; përgatitje për të bërë krem [produkte
qumështi]; lajthi, të përgatitura; arra, të përgatitura; krem [produkte qumështi]; përbërës të
bazuar në frute, të bazuar në perime the ushqime tjera (të përfshira në këtë klasë) për të bërë
akullore dhe produkte pastiçerie; kokrra lajthie; kokrra arre; kokrra bajame; kokrra fëstëku
30 Kafe aromatizuese; vanilje aromatizues për qëllime gatimi; pije me bazë kakao ; pije
me bazë kafeje; pije me bazë çokollate; pije me bazë çaji; përgatitjet për t’i bërë të gjitha
pijet e përmendura më lartë; keksë; biskota me gjalpë mëngjesi; pudingë; vafle ( pite);
çokollatë; përgatitje aromatike për ushqim; ëmbëlsira; dekorime nga ëmbëlsira [të
ngrënshme] për torta dhe akullore; dekorime nga çokollata për torta dhe akullore; akullore;
akuj të ngrënshëm; pelte frutash [ëmbëlsirë]; glazurë për torte [glazura]; tortë dhe brumë i
ngirë i tortës; përbërës të bazuar në kakao për ëmbëlsira dhe produkte të akullores; agjent
trashës për gatim të prodhimeve ushqimore dhe ëmbëlsirave; agjent lidhës për akullore
[akuj të ngrënshëm]; shkumë deserti [ëmbëlsirë]; përgatitje për të bërë shkuma [ëmbëlsirë];
pastë bajamesh; brumë i akulloreve dhe ëmbëlsirave; brumë i tortave; ëmbëlsira dhe
përgatitje për të bërë ëmbëlsira; pluhur torte; pluhura për të bërë akullore; produkte të
bazuar në kakao të përfshira në këtë klasë; përbërës të bazuar në kakao për produkte
ëmbëlsirash; përgatitje për ngurtësimin e kremit të rrahur; sose [erëza] për torta, akullore,
jogurt të ngrirë, përzierje qumështi; jogurt; panakota (desertë të bazuara në krem); sherbete
[akuj]; jogurt i ngrirë [akuj për ëmbëlsira]; dekorime nga ëmbëlsira për torta; aromatizues
natyral për shfrytëzim në akullore [tjerë nga esenca eterike ose vajra esencialë]; përzierje
për të bërë akullore, përzierje qumështi, sherbete, jogurt të ngrirë; pluhura për të bërë
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akullore, përzierje qumështi, sherbete, jogurt të ngirë; përzierje të menjëhershme të
akullores; përzierje sherbeti; agjent organik lidhës për akullore; përgatitje aromatike për
akullore, jogurt të ngrirë dhe sherbete; sose për akullore, jogurt të ngrirë dhe sherbete; peta
nga jogurt i ngirë; torta të ngrira; jogurt i ngrirë [akuj për ëmbëlsira]; baza për të bërë
përzierje qumështi [aromatizues]; granola

(111) 26428
(151) 21/09/2020
(181) 09/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1055
(591) E gjelbërt e mbyllur, e gjelbërt
(732) Kite Pharma, Inc. (Delaware
corporation) 2400 Broadway Santa Monica,
California 90404, US
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparatet farmaceutike për perdorim në trajtimin e kancerit; preparate
farmaceutike për imunoterapi, duke përfshirë terapinë me qeliza dhe terapinë me gjene;
preparate biologjike për trajtimin e kancerit

(111) 26347
(151) 27/08/2020
(181) 09/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1056
(591) E verdhë me nuanca portokalli, e zezë
dhe e bardhë
(732) PASTA FASTA SH.P.K. Sheshi Nëna
Terezë, 10000 Prishtinë, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 16 Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë
përfshihen në klasa të tjera; letër ambalazhimi; letër paketimi; materiale ambalazhimi prej
kartoni për mbështjellje ose paketim
30 Makarona, spageti, miell dhe preparate të bëra nga drithërat; pastë ushqimore;
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ushqime me përmbajtje kryesisht nga makaronat ose orizi; ushqime me përmbajtje
kryesisht nga orizi; preparatet për bërjen e makaronave; ushqim të përgatitur që përmbajnë
kryesisht makarona; makarona me përmbajtje të vezëve; produktet prej makaronave; salcë
për makarona; ushqime i lehtë që përbëhen kryesisht prej makaronave; bukë dhe produkte
brumi; ëmbëlsira; pica
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nepermjet internetit te produkteve
gastronomike, kryesisht makarona dhe produktet prej makaronave
43 Sherbime restoranti; sherbime restoranti me vete-sherbim; sherbime per ofrimin e
ushqimeve dhe pijeve; akomodim i perkohshem; sherbime kateringu; sherbime kafeneje;
sherbime bari; organizime koktejesh

(111) 26348
(151) 27/08/2020
(181) 09/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1057
(591) E verdhë me nuanca portokalli, e zezë
(732) PASTA FASTA SH.P.K. Sheshi Nëna
Terezë, 10000 Prishtinë, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 16 Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë
përfshihen në klasa të tjera; letër ambalazhimi; letër paketimi; materiale ambalazhimi prej
kartoni për mbështjellje ose paketim
30 Makarona, spageti, miell dhe preparate të bëra nga drithërat; pastë ushqimore; ushqime
me përmbajtje kryesisht nga makaronat ose orizi; ushqime me përmbajtje kryesisht nga
orizi; preparatet për bërjen e makaronave; ushqim të përgatitur që përmbajnë kryesisht
makarona; makarona me përmbajtje të vezëve; produktet prej makaronave; salcë për
makarona; ushqime i lehtë që përbëhen kryesisht prej makaronave; bukë dhe produkte
brumi; ëmbëlsira; pica
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nepermjet internetit te produkteve
gastronomike, kryesisht makarona dhe produktet prej makaronave
43 Sherbime restoranti; sherbime restoranti me vete-sherbim; sherbime per ofrimin e
ushqimeve dhe pijeve; akomodim i perkohshem; sherbime kateringu; sherbime kafeneje;
sherbime bari; organizime koktejesh
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(111) 26349
(151) 27/08/2020
(181) 09/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1058
(732) PASTA FASTA SH.P.K. Sheshi Nëna
Terezë, 10000 Prishtinë, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) PASTA FASTA

(511) 16 Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë
përfshihen në klasa të tjera; letër ambalazhimi; letër paketimi; materiale ambalazhimi prej
kartoni për mbështjellje ose paketim
30 Makarona, spageti, miell dhe preparate të bëra nga drithërat; pastë ushqimore;
ushqime me përmbajtje kryesisht nga makaronat ose orizi; ushqime me përmbajtje
kryesisht nga orizi; preparatet për bërjen e makaronave; ushqim të përgatitur që përmbajnë
kryesisht makarona; makarona me përmbajtje të vezëve; produktet prej makaronave; salcë
për makarona; ushqime i lehtë që përbëhen kryesisht prej makaronave; bukë dhe produkte
brumi; ëmbëlsira; pica
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nepermjet internetit te produkteve
gastronomike, kryesisht makarona dhe produktet prej makaronave
43 Sherbime restoranti; sherbime restoranti me vete-sherbim; sherbime per ofrimin e
ushqimeve dhe pijeve; akomodim i perkohshem; sherbime kateringu; sherbime kafeneje;
sherbime bari; organizime koktejesh

(111) 26476
(540)
(151) 23/09/2020
(181) 09/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1060
(591) verdhë, kaltër, portokalli, bardhë, zezë,
kuqe
(732) KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA
VE SANAYI ANONIM SIRKETI Maslak
Mahallesi Sumer Sokak No:4 Maslak Office
Building Kat:13 Sariyer Istanbul, TR
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena
Tereze 47/5, Prishtine

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për qëllime të lavanderisë; detergjent
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dhe zbutës të rrobave për qëllime lavanderie; preparate për pastrim, lustrim dhe grryerje;
sapunë; parfume; deodorante; eau de colonge; vajra esenciale, vajra për masazhë,
kozmetikë, preparate për makijazh; preparate për heqjen e makijazhit, losion për flokë,
ngjyrë pë flokë, ngjyrues për flokë, sprej për flokë, kondicioner për flokë, shampon për
flokë, preparate për rregullimin e fokëve, preparate për drejtimin e flokëve, krema
kozmetike, xhel dushi, preparate për pastrim, vazelinë për qëllime kozmetike; pluhur
talcum, ngjitës për flokë artificiale; preparate për depilim, dyll për deplilim; preparate për
rruajtje; palloma me losione kozmetike; shkopinjë nga pambuku për qëllime kozmetike;
Pastat e dhëmbëve

(111) 26477
(151) 23/09/2020
(181) 09/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1061
(591) verdhë, bardhë, kuqe
(732) KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA
VE SANAYI ANONIM SIRKETI Maslak
Mahallesi Sumer Sokak No:4 Maslak Office
Building Kat:13 Sariyer Istanbul TURKIYE
TR,
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena
Tereze 47/5, Prishtine

(540)

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për qëllime të lavanderisë; detergjent
dhe zbutës të rrobave për qëllime lavanderie; preparate për pastrim, lustrim dhe gërryerje;
sapunë; parfume; deodorante; eau de colonge; vajra esenciale, vajra për masazhë,
kozmetikë, preparate për makijazh; preparate për heqjen e makijazhit, losion për flokë,
ngjyrë pë flokë, ngjyrues për flokë, sprej për flokë, kondicioner për flokë, shampon për
flokë, preparate për rregullimin e flokëve, preparate për drejtimin e flokëve, krema
kozmetike, xhel dushi, preparate për pastrim, vazelinë për qëllime kozmetike; pluhur
talcum, ngjitës për flokë artificiale; preparate për depilim, dyll për deplilim; preparate për
rruajtje; palloma me losione kozmetike; shkopinjë nga pambuku për qëllime kozmetike;
pastat e dhëmbëve
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(111) 26396
(540)
(151) 14/09/2020
(181) 09/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1062
(591) E zezë
(732) Nobel Quest International Limited
P.O. BOX 3152, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands, VG
(740) Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr:
“Malush Kosova”, 10000 Prishtinë, Kosovë.
(511) 9 Bateri për cigare elektronike; bateri për pajisjet elektronike që përdoren për
ngrohjen e duhanit, ngarkues për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit;
Mbushës USB për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; karikues
automjetesh për cigare elektronike; karikuesit e makinave për pajisjet që përdoren për
ngrohjen e duhanit; karikues baterish për cigare elektronike
34 Cigare, artikujt e duhanpirësve, paketime, cigare, paketime te cigareve, filtra të
cigareve, mbajtësit e cigareve, letra për cigare, këshilla për cigare, fletushka për mbajtësit e
cigareve, tubat e duhanit, cigarlluk, puro, taketuke për duhanpirësit, çakmak për
duhanpirësit

(111) 26507
(151) 28/09/2020
(181) 09/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1063
(591) E kaltërt e errët, kaltërt dhe bardhë
(732) MERIDYEN GIDA SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI MALTEPE
MAHALLESI, ALI RIZA GURCAN
CADDE, ESKI CIRPICI YOLU SOKAK,
MERİDYEN IS MERKEZI,
KAT:4, NO:426, ZEYTINBURNU,
ISTANBUL – TURKEY, TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 32
Birra; preparate për përgaditjen e birrës; Ujë mineral, ujë burimi, ujë tryeze,
ujë sode; lëngje frutash dhe perimesh, koncentrate frutash dhe perimesh dhe ekstrakte për
përgaditjen e pijeve, pije joalkoolike të buta; pije energjike; pije sportive të pasura me
proteina
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(111) 26346
(151) 27/08/2020
(181) 09/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1064
(591) E zezë, e bardhë
(732) SIG Combibloc Services AG
Laufengasse 18 8212 Neuhausen am
Rheinfall, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) SIG

(511) 7
Makinat, përkatësisht makinat e paketimit, mbushjes dhe mbylljes për
industrinë e ushqimit dhe pijeve; makina për përpunimin e letrës dhe konvertimin e letrës;
aparate për përgatitjen e pijeve dhe / ose ushqimit; makina për fiksimin e pajisjeve
mbushëse në pako; makineritë për fiksimin e pipëzave të pirjes në pako; makina për
bashkimin e dorezave mbajtëse në kontejnerë; makina për amortizimin dhe ruajtjen e
paketave; makineritë dhe sistemet e transportit dhe përcjelljes së paketave
9
Aparatet dhe instrumentet audiovizuale, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese,
zbuluese, testuese dhe inspektuese për industrinë e ushqimit dhe pijeve; aparate dhe
instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e tingullit,
imazheve ose të dhënave; kompjutera dhe periferikësh të kompjuterave; softuer
kompjuterik për t’u përdorur në industrinë e paketimit; softuer kompjuterik për
automatizimin e procesit në industrinë e paketimit; program kompjuterik për automatizimin
e procesit për përdorim në makineritë e paketimit dhe mbushjes; programe kompjuterike
për monitorimin dhe diagnostikimin e nevojës për riparim ose mirëmbajtje të makinerive
paketuese dhe mbushëse; programe kompjuterike për përcjelljen dhe gjurmimin e të gjitha
hapave të procesit dhe të gjithë zinxhirit të furnizimit të pijeve dhe ushqimit përmes
kodimit ose teknologjisë tjetër; programe kompjuterike për automatizimin e proceseve të
paketimit dhe mbushjes; programe kompjuterike për monitorimin dhe analizimin e
efikasitetit dhe produktivitetit të makinave të paketimit dhe mbushjes së automatizuar;
programe kompjuterike për optimizimin e burimeve, automatizimin industrial,
diagnostifikimin e makinerive dhe optimizimin e proceseve të paketimit në industrinë e
ushqimit dhe pijeve; program kompjuterik për mbledhjen dhe shpërndarjen e të dhënave
brenda rrjeteve kompjuterike, përfshirë internetin, dhe për të mundësuar transferimin e të
dhënave ndërmjet programeve të aplikimit, pajisjeve të konsumatorit dhe pajisjeve
industriale; softuer kompjuterik i shkarkueshëm (cloud) për menaxhimin e informacionit,
mbledhjen e të dhënave dhe analizën e të dhënave në fushat e optimizmit të burimeve,
automatizimit industrial, diagnostifikimit të makinerive dhe optimizimit të procesit të
paketimit në industrinë e ushqimit dhe pijeve; softuer kompjuterik që mund të shkarkohet
për menaxhimin e informacionit, mbledhjen e të dhënave dhe analizën e të dhënave në
fushat e optimizmit të burimeve, automatizimit industrial, diagnostifikimit të makinerive
dhe optimizimit të procesit të paketimit në industrinë e ushqimit dhe pijeve; programe
kompjuterike dhe pajisje kompjuterike për të kontrolluar dhe monitoruar përpunimin e
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ushqimit, pajisjet dhe makineritë e paketimit dhe mbushjes; pajisje elektrike për monitorim;
monitorues (pajisje kompjuterike); monitorues (programe kompjuterike); pajisje elektrike
për kontrollin në distancë të operacioneve industriale, kompjuterëve, programeve
kompjuterike, pajisje për kontrollimin e përmbajtjes ose proporcioneve të përbërësve dhe
aditivëve në ushqim dhe pije; programe për monitorimin dhe analizën e linjës për sistemet e
mbushjes; zgjidhje e programit kompjuterik për fabrikat e mençura (Smart-Factory) për
sistemet e mbushjes dhe sistemet logjistike; zgjidhje programit kompjuterik për internetin e
gjërave (Internet-of-things) për sistemin e mbushjeve dhe sistemet logjistike; program
kompjuterik për monitorimin, rrjetëzimin dhe kontrollin për sistemet e mbushjes dhe
prodhimin e ushqimit dhe pijeve; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura
16 Kontejnerët dhe ambalazhet prej letre ose kartoni; materiale paketimi në formë të
materialit të përbërë te krijuara nga letra, kartoni dhe / ose plastike; laminat prej letre,
kartoni dhe / ose plastike për prodhimin e paketimeve, kontejnerëve dhe kutive; materiali i
paketimit prej letre, kartoni dhe / ose plastike; film plastik për mbështjellje; çanta prej letre
ose plastike për qëllime paketimi; jastëk absorbuese të letrës dhe celulozës për përdorim në
paketimin e ushqimit; qese letre për paketim; film plastik ngjitës, i zgjerueshëm, për
paletizim; paketim kartoni; kuti paketimi kartoni i palueshëm; kuti kartoni për paketim, i
montuar; mbështjellësit e shisheve prej letre ose kartoni; filma celulozë të rigjeneruar për
qëllime paketimi; filma dhe çanta plastike për qëllime ambalazhi dhe paketimi; filma
plastikë të përdorur si mbështjellës ushqimi dhe pije; materiale letre të përdorura për
qëllime paketimi; kuti kartoni për paketimin industrial; çanta (zarfe, thasë) prej letre ose
plastike, për paketimin e mallrave; foli polipropileni për mbështjellje; çanta dhe qese letre
për paketim; kontejnerë industriale për paketim prej letre; kontejnerë paketimi të bërë nga
celuloza e rigjeneruar; materialet e paketimit të bëra nga letra të riciklueshme, materialet
paketuese të bëra nga zëvendësuesit e letrës me bazë minerale; letër mbështjellëse; paketim
i laminuar i personalizuar (mbështjellëse e thatë) për prodhimin e kontejnerëve dhe
paketimeve; paketim i vazhdueshëm i laminuar (rezervë) për prodhimin e kontejnerëve dhe
paketimeve; mbyllëse e letrës për kontejnerë
20
Mbyllëse e plastikës për kontejnerë; pajisje mbyllëse dhe hapëse për kontejnerë, jo
prej metali, për ambalazhimin e ushqimeve dhe pijeve; kapakë për shishe, mbyllëse
shishesh dhe kapakë mbyllës, jo prej metali; paletë transporti, jo prej metali; kontejnerë, jo
prej metali; shporta dhe arka, jo prej metali
21 Pipëz për pije; shishe; grykë për mbushje
37 Riparimi; punimet e instalimit; instalim, mirëmbajtja dhe riparimi i makinave të
paketimit dhe mbushjes, në veçanti për industrinë e ushqimit dhe pijeve, dhe konsulencës
lidhur me to; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve kompjuterike për industrinë e
paketimit, dhe konsultimet lidhur me to
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që lidhen me
të;inxhinieri;hartimin, zhvillimin, mirëmbajtjen dhe azhurnimin e programeve kompjuterike
për përpunimin e të dhënave dhe kontrollin e procesit;studime teknike të
fizibilitetit;paketimin dhe modelimin e produktit;konsulencë profesionale në fushën e
industrisë së paketimit;studimet e projektit dhe planifikimi i ndërtimit në fushën e
industrisë së paketimit;konsulencë profesionale në fushën e industrisë së
paketimit;planifikimi i projektit dhe planifikimi i ndërtimit në fushën e industrisë së
paketimit;platformë si një shërbim (PaaS) me platforma programesh kompjuterike për
përdorim në optimizimin e burimeve, automatizimin industrial, diagnostikimin e
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makinerive dhe optimizimin e proceseve në industrinë e paketimit të ushqimit dhe pijeve, si
dhe në prodhimin dhe menaxhimin e infrastrukturës;programe kompjuterike si një shërbim
(SaaS) me programe kompjuterike për përdorim në optimizimin e burimeve, automatizimin
industrial, diagnostikimin e makinerive dhe optimizimin e procesit në industrinë e
paketimit dhe ushqimit dhe pijeve, si dhe në prodhimin dhe menaxhimin e
infrastrukturës;shërbime kompjuterike (cloud computing) me programe kompjuterike për
përdorim në optimizimin e burimeve, automatizimin industrial, diagnostikimin e
makinerive dhe optimizimin e proceseve në industrinë e paketimit të ushqimit dhe pijeve, si
dhe në prodhimin dhe menaxhimin e infrastrukturës;konsulencë teknologjike në lidhje me
sistemet e mbushjes dhe paketimit

(111) 26352
(151) 27/08/2020
(181) 13/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1068
(732) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Alterra

(511) 3 Preparate kozmetike për lëkurë të thatë gjatë shtatëzanisë; Kozmetikë për fëmijë;
flluska dushi; Sapun për duar; Kozmetikë për përdorimin në flokë; fasuleta per nje
perdorim të ngopura me kompozime pastrimi për përdorim në fytyrë; peceta të
impegrimuar me detergjent për pastrim; Preparate për grimin e flokëve; Preparate për
kujdesin e flokëve, jo për qëllime mjekësore; Krem për sy; Xhel për sy; Locione për sy;
Locione për mjekër; Vaj për mjekër; Balsam për mjekrë; Preparate për heqjen e flokëve
dhe rruajtje; Xhel rroje; Sapun rroje; Shkumë rroje; Krem rroje; Deodorantët dhe
antiperspirantët (kundër djersës); Kundër ndjersitesit[tualeti]; Deodorantët për kujdesin e
trupit; Krem kundër rrudhave; Preparatet kundër plakjes për kujdesin e lëkures; Kremra
hidratues, Locione dhe xhel; Hidratues kundër plakjes; Preparate pas rroje; Xhel dushi;
Sapun dushi; Ujë aromatic; Ujë me parfum; Parfumeri; Parfume; Preparate kozmetike për
banjo; Kripërat për banjo, jo për qellime mjeksore; Preparate për banjo, jo për qellime
mjeksore; Preparate për banjo; Pastë dhëmbësh; Preparate e flokëve dhe trajtimi; Preparate
depiluese; Krema depiluese; Preparate rroje; Shirita dylli për heqjen e qimeve të trupit;
Pastrues intim për qëllime të higjienes personale, pa medikamente; Pufe pambuku të
impegrimuar me preparate për largimin e make-up (grimit); Jastëk Make-up(grimi) prej
leshit të pambukut; Leshi pambuku për qëllime kozmetike
5 Pelena për të rritur; Veshje inkontinence; Veshje nje perdoruse me astar për pelena
inkontinence; Tampona higjenike; Pinceta higjenike [sanitae]; Brekë sanitarë; Peshqir
sanitarë; Produkte të higjenës femërore; Kripëra për banjo për qëllime mjekësor; Preparate
e banjës për qëllime mjekësore; Preparate dushi për qëllime mjekësore; Dezinfektuesit dhe
antiseptikët; Preparate sanitare për qëllime mjekësore; Preparate sanitare dhe artikuj;
Preparate farmaceutike për trajtimin e lëkurës së thatë të shkaktuar nga shtatzënia;
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Preparate farmaceutike për trajtimin e kloasmës; Preparate farmaceutike për hidratimin e
lëkurës gjatë shtatëzanisë; Preparate farmaceutike për parandalimin e njollave të lëkurës
gjatë shtatëzanisë
21 Brusha për rrojë; mbajtese për brusha rroje; enë për perdorim gjatë rrojes; Krehër;
sfungjer; brusha për dhëmbë; Koka për brushat elektrike të dhëmbëve ; Mbajtësit për
brusha të dhëmbëve; Kavanoza për top pambuku
35 Reklamimi i jashtem; baner Reklamues; reklamimi i klasifikuar; postera- afishe ;
shërbime online të shitjes me pakicë në lidhje me produkte kozmetike dhe bukurie;
marketing digjital; marketing; reklamim on-line (në internet) në rrjete kompjuterike;
reklamim online (në internet) në rrjete kompjuterike; ofrurim i shërbimeve të reklamimit të
përmes internetit; reklamim për të tjerët; reklamime oline (në internet); promovimi i
kompjuterizuar i biznesit; shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialit promovues;
reklamim; reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; shërbime të shitjes me pakicë
dhe shpërndarje me shumicë në fushën e kozmetikës; pastruesit e trupit dhe produktet për
kujdesin e trupit, në veçanti produktet për kujdesin e lëkurës

(111) 26353
(151) 27/08/2020
(181) 13/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1069
(732) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) I love you deerly

(511) 3 Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike; deodorantët dhe antiperspirantët (kundër
djersës); preparate për heqjen e flokëve dhe rruajtje; preparate e flokëve dhe trajmtimin e
tyre; preparate për kujdesin e lëkurës, syve dhe thonjve; artikuj për tualet; preparate për
pastrimin e trupit dhe kujdesin për bukurinë; preparate Make-up (grim); parfume dhe
aroma; aromat e shtëpie; preparate pastrami dhe aromatizimi; sapunë dhe xhel; vaj për
qellime kozmetike; kozmetikë; gurë pumice (shtuf); vajra masazhi; preparate kozmetike
për kujdesin e trupit; kozmetikë për përdorim personal; tissues(kutie me faculeta ) të
impegrimuar me losioneve të kozmetikes; tissues(kutie me faculeta) të impegrimuar me
kozmetikë; krem cuticle (krem për lëkuren e thonjëve); cuticle(krem për lëkuren e
thonjëve) i kondicionuar; lesh pambuku për qëllime kozmetike; jastëk pastrues të
impegrimuar me impegrimim prej preparateve të tualetit; jastëk pastrues të impegrimuar
me impegrimim prej preparateve te kozmetikes; faculeta pastruese të impegrimuar me
locion kozmetike; preparatet e banjës; xhel dushi dhe i banjës; shkum dushi dhe i banjës;
shkuma për pastrimin e lëkurës; faculeta për një përdorim të impegrimuar me kompozime
për pastrim për përdorim në fytyrë; faculeta kozmetike për një përdorim para- te lagura;
krem kozmetike dhe locion; locione bukurie; tissues(kutie me faculeta ) të impegrimuar me
preparate për heqjen make-up (grimit); kozmetikë për kujdesin e bukurisë; preparate për
banjë dhe dush; mist i trupit; preparate dushi; shkumë për perdorim në dushë; gjalpë për
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trup dhe fytyrë; vaj për trup dhe fytyrë; scrubs(pastruese) e shputave të këmbes; larësit e
trupit dhe të flokëve; shkumë për pastrimin e trupit; maska për fytyrë dhe trup; kremra për
larje; emulsione larëse pa sapun për trupin; sapunë krem; krem dush; sapunë në formë të
lëngëshme; sapunë për duar; krem sapuni për trup; scrubs (pastrues) exfoliating për këmbë;
produkte sapuni; sapun; xhel dushi ; perla për banjo; vaj banjo; kripëra aromatike për
banjo; kundër ndjersitesit[tualeti]; sperkatës trupi; krem për fytyrë për përdorim kozmetik;
locione kozmetike për fytyrë; maska për fytyrë; larës fytyre [kozmetikë]; pastrues lekure;
krem trupi; larguesit e llakut të thonjve; llak i thonjve; exfoliant; krem ditor; krema kundër
plakjes; serum kundër plakjes; krem kundër rrudhave; krem për sy; maska xhel për sy;
krema balsam pë njolla; gjalpë trupi; souffle (krem) trupi; locione për bebe; preparate për
rrezitje në diellit [kozmetikë]; krem për duar; krem për flokët; vajra për kondicionimin e
flokëve; shampon; preparate për grimin e flokëve; muskë flokësh; sperkatës i flokëve;
shpëlarës i flokëve[ shapon- krem shpleksës]; dylli i flokëve; pomade për qellime
kozmetike; xhel stilizues; locion stilizues; kondicionuesit (krem shpleksës) e flokëve;
maska të flokëve; maska për kujdesin e flokëve; lëngjet të flokëve; kozmetikë për
përdorimin në flokë; preparate depiluese; krem rroje; xhel rroje; preparate rroje; shkumë
rroje; vajra eterike; vajra aromatizues; vajra aromitik
35 Përpunimi i të dhënave administrative; reklamim, marketing dhe sherbime
promovuese; programet e shërbimeve të bonuseve në lidhje me besnikërinë dhe nxitjen;
reklamim; reklamime on-line(në internet); promovimi i biznesit në menyrë të
kompjuterizuar; përgatitja e kolonave për publicitet; sigurimi i hapësirës reklamuese, kohës
dhe mediave; shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialeve promovues; dhënia me
qira e hapësirës reklamuese, kohës dhe materialet; produkte te manifestimeve dhe
shërbimet e paraqitjeve të produkteve; paraqitje tregtare dhe shërbimet komerciale te
ekspozitave; reklamim, marketing dhe konsulentë promovuese, shërbime këshilluese dhe
asistence; sigurimi tregut online (në internet) për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve; informacion dhe këshilla komerciale për konsumatorët për zgjedhjen e
produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e telemarketingut; negocimi dhe konsulent e
transaksioneve tregtare për palët e treta; përpunimi i udhezimeve administrativ; sherbimet e
shitjës me shumicë dhe pakicë; shërbime të shitjes me pakicë dhe shpërndarje me shumicë
në fushen e vajrave esencialë dhe ekstrakteve aromatike, artikujve të tualetit; preparate për
pastrimi dhe aromatizim, preparate për pastrimin e trupit dhe kujdesin ndaj bukurisë,
parfume dhe aroma, preparatet e banjës, antiperspirantë [tualeti ], preparate për heqjen e
flokëve dhe rruajtje, preparatee flokëve dhe trajtimi, lëkures, preparate për kujdesin e syve
dhe thonjtëve, preparate make-up(grim), sapunë dhe xhel dhe aroma shtëpie

(111) 26354
(151) 27/08/2020
(181) 13/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1070
(732) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60

(540)
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Prishtinë
(511) 3 Vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike, në veçanti për trajtimin e lëkurës dhe
fytyrës; Preparate pastrimi dhe aromatizuese, veçanërisht në trajtimin e lëkurës; Preparate
për pastrimin e trupit dhe për kujdesin ndaj bukurisë; Preparate Aloe vera për qellime
kozmetike; Balsam, përveçse atyre për qëllime mjekësore; Yndyra për qëllime kozmetike,
veçanërisht për trajtimin e lëkurës; Komplete kozmetike; Kozmetikë; Vajra për qëllime
tualeti; Kozmetikë për përdorim personal; Kondicionerët e kutikulave; Preparate sanitare të
parapara për tualetin; Preparate tualeti pa medikamente; Artikuj tualeti pa medikamente;
Preparate për heqjen e flokëve dhe rruajtje; Tissues(kutie me faculeta ) të impegrimuar me
locion kozmetike; Preparate për kujdesin e lëkurës, syve dhe thonjve; Preparate Makeup(grimi); Sapunë dhe xhel; Tissues(kutie me faculeta ) të impegrimuar; Preparate për
largimin make-up(grimit); Xhel dushi dhe banjo; Shkumë dushi dhe banjo; Preparate për
kujdesin e lëkurës; Shkumë per pastrimin e lëkurës; krem kozmetike dhe locion; Kozmetik
per perdorim në lëkurë; Kozmetikë për kujdesin e bukurisë; Preparate për banjë dhe dush;
Scrubs(pastruese) e shputave të këmbes; Preparate për largimin Make-up(grimit); Kozmetik
dekorative; Lapsa kozmetikë; Krem kozmetikë; Make-up(grim) për fytyrë; komplet i Make
up (grimit); Make-up(grim) për fytyrë dhe trup; maska bukurie; Preparate kozmetike për
qerpikë; krem sapuni; Krem dushi; Sapunë në formë të lëngshme; Sapun për fytyrë; Krem
sapuni për trup; Pastrues exfoliating për këmbë; Pastrues exfoliating për duar; Qumësht per
banjo; Preparate kundër plakjes së lëkurës; Hidratues kundër plakjes; Preparate për
zbardhjen e lëkurës; Kremra dhe locione për rrezitje nga dielli; Kremra hidratues, locione
dhe xhel; Maskar hidratuse të lëkurës; freskues lëkure; Locione kozmetike për fytyrë;
Maska fytyre; pako për fytyrë; Locione për kujdesin e lëkurës [kozmetike]; Pastrues
lëkure; Preparate për kujdesin e fytyrës; Vaj për qëllime kozmetike; Locione për qëllime
kozmetike; Preparate për kujdesin e thonjve; Exfoliants; Locion rroje; Krem pastrimi;
Qumësht pastrues për qëllime tualeti; Krem dite; Krem per duar; Hidratuesit; Krem lëkure
pa medikamente; Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; Preparate rroje; Buzëkuqë;
Preparate për buzëkuqë pa medikamente; Kozmetikë për vetulla; Patsrues për sy, jo për
qellime mjeksore
5 Preparate sanitare dhe artikuj; Sapunë medicinalë dhe sanitar dhe detergjent;
Dezinfektuesit dhe antiseptikët; Krema mjekësorë për lëkurë; Locione mjekësore për
lëkurë;Locione për kujdesin e lëkurës [mjekësore]; Preparate mjekësore për trajtimin e
lëkurës; Preparate farmaceutike për kujdesin e lëkurës; Preparate për pastrimin e lëkurës
për përdorim mjekësor; Farmaceutikë dhe ilaçet natyrore; Kripëra për ujë mineral te
banjos; Preparate për banjo për qëllime mjekësore; baltë për banjo; Preparate terapeutike
për banjo; Preparate për kujdesin ndaj buzëve
35 Asistencë biznesi, menaxhim dhe shërbime administrative; Analiz biznesi, Analizë
biznesi, kërkime dhe shërbimet e informacioni; Reklamim, marketing dhe Shërbime
promovuese; ofrim i hapësirës reklamuese, kohës dhe medieve; produkte te manifestimeve
dhe shërbimet e paraqitjeve të produkteve; Shpërndarja e reklamave, marketingut dhe
materialeve promovuese; Shërbimet e marrëdhënieve me publikun; Shfaqje tregtare dhe
shërbime të ekspozitave komerciale; programet e shërbimeve te bonuseve ne lidhje me
besnikërinë dhe nxitjen; Reklamim, marketing dhe kunsulence promovuese, këshillime dhe
shërbime asistence; Marketing; Procesim i udhezimeve administrative; Negocimi dhe
realizim i transaksioneve tregtare për palët e treta; Sherbime telemarketingu; Administrimi
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komercial i licencimit të mallrave dhe shërbimeve për të tjerët; Informacion komerciale
dhe këshilla për konsumatorët [dyqani i këshillues për konsumatoret]; Konsumatorët
(Informacione komerciale dhe këshilla për -)[dyqani i këshillue për konsumatoret];
Sherbime Ankandi; Sherbime importi dhe eksporti; Shërbime të prokurimit për të tjerët
[blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; Ofrim i online( në internet) i
hapsirave tregtare për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Hulumtim tregu;
Shërbime të shitjes me pakicë dhe shpërndarje me shumicë në fushën e kujdesit për fytyrë
dhe lëkurë, Preparate make-up(grimi), Preparate pastrimi për lëkurë dhe fytyrë , dhe
Preparate sanitare

(111) 26355
(151) 27/08/2020
(181) 13/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1071
(732) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Zeckito

(511) 5 Preparate dhe artikuj për kontrollin insekteve të dëmshëme; preparate për
shkatrrimin e parazitëve; preparate antiparasitike prej burimeve kimike; preparate kimike
për qëllime pesticidesh; parasiticide; etiketë me repelentë insektesh; insekticide; pllastera,
materiale fashatimi; rrath të impegrimuar me repelentë insektesh ; shirit dore për shitje me
mbushje paraprake me preparate për largimin e insekteve; spërkatës kundër inflamatorëve;
xhel kundër inflamatorëve; spërkatës medicinale; locione mjekësore; locione për qëllime
farmaceutike; krem i ftohtë për përdorim mjekësor; tissues(kutie me faculeta ) e
impegrimuar me repelentë insektesh; preparate për kontrollin e insekteve; repelentë
insektesh; preparate për shkatrrimin e insekteve; repelentë i mushkonjave për aplikim në
lëkurë; spërkatës kundër insekteve
19 Rrjet e insekteve, jo prej metali; rrjet e insekteve jo prej metali; rrjeta të insekteve (jo
metalike -) për dyer; rrjeta të insekteve (jo metalike -) për dritare; rrjeta të dyerve, jo prej
metali
21 Kurthë për insekte; kurthë (Elektrike) për insekte; aparate elektrike për mbytjen e
insekteve; kurthë(jo elktrike) për insekte; fly catchers( tërheqes i mizave) [Kurthë ose
mbytes i mizave]; paisje dore për mbytjen e mizave; kurthë e mizave
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(111) 26458
(540) GRATA
(151) 22/09/2020
(181) 14/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1073
(732) ALBI COMMERCE sh.p.k. Zona e Re
Industriale p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë,
KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë
(511) 29 Qumësht, pije ku dominon qumështi, qumësht për kafe, zëvendësues qumështi,
qumësht pluhur, qumësht i kondensuar, jogurt, gjalp, djath, krem, gjizë, hirë, yndyrna të
ngrënshme
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës

(111) 26460
(540)
(151) 22/09/2020
(181) 14/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1074
(591) E gjelbër, e kaltër, e verdhë
(732) ALBI COMMERCE sh.p.k. Zona e Re
Industriale p.n., 10000 Prishtinë, Kosovë,
KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë,
(511) 29 Qumësht, pije ku dominon qumështi, qumësht për kafe, zëvendësues qumështi,
qumësht pluhur, qumësht i kondensuar, jogurt, gjalp, djath, krem, gjizë, hirë, yndyrna të
ngrënshme
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës

(111) 26523
(151) 28/09/2020
(181) 16/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1078
(732) Toyota Material Handling Europe AB
595 81Mjolby Sweden, SE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC

(540) BT
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo
(511) 32 ''Automjete;kamionë ngritës me pirunë industrial;kamionë me kunderpeshë
elektrike;lëvizëse elektrike që përdoren në depo dhe transportues për kembesor;traktor
tërheqës;kamionë të ngritjes me pirun të kundërpeshes së motorit me djegie të
brendshme;kamion dhe transportues me paletë manuale të dorës dhe gjysëm kapaciteti te
fuqisë;automjete te drejtuara ne mënyrë automatike;pjesë për të gjitha mallrat e
lartpërmendura''

(111) 26522
(151) 28/09/2020
(181) 16/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1079
(732) Booz Allen Hamilton Inc. 8283
Greensboro Drive McLean, Virginia 22102
, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) BOOZ ALLEN HAMILTON

(511) 9 “Softuer kompjuterik, gjegjësisht softuer për analitikë të biznesit dhe menaxhim
të bazës së të dhënave në fushën e mediave sociale, marketingut, tregtisë, shërbimit të
konsumatorëve, përformancën e uebsajteve, shërbimeve financiare, kujdesit shëndetësor,
komunikimit, teknologjisë mobile, mallrave për konsumatorë, shitjes me pakicë, dhe
prodhimit; softuer kompjuterik, gjegjësisht softuer për përputhshmëri me rregulloret
qeveritare në fushën e shërbimeve shëndetësore dhe publike; kompjuterë, harduer
kompjuterik dhe pajisje periferike ndërvepruese kompjuterike; programe dhe softuere
kompjuterike, gjegjësisht softuer kompjuterik për kapjen e të dhënave biometrike njerëzore,
krijuar prej modelit të të dhënave sensorike për zbulimin dhe parashikimin e anomalive,
grumbullimin dhe menaxhimin e të dhënave, sistemet informative gjeografike, gërmime
dhe analitikë të të dhënave, komnikimet për të rritur bashkëpunimin, dhe procesimin e
imazheve dixhitale, të gjitha në fushën e biometrikës, analitikën e punëve në re, gërmimin e
të dhënave, vizualizimin, dhe imaxheve lëvizëse; publikime që mund të shkarkohen,
gjegjësisht libra, buletine, dhe raporte në fushën e menaxhimit, konsulencës teknologjike,
inxhinierisë dhe inovacionit; aplikacione të shkarkueshme mobile në fushën e sigurisë
kibernetike dhe inteligjencën e biznesit; aparate të identifikimit biometrik”
35 “Shërbime konsulence të menaxhimit në industri të ndryshme dhe fusha të biznesit,
gjegjësisht hapësirës ajrore, mbrojtjes, prodhimit, menaxhimit teknologjik, elektronikës,
kujdesit shëndetësor, kimikateve, farmaceutikëve, kontraktimeve qeveritare, transportit,
marketingut, edukimit, shërbimeve bankare, shërbimeve komunale, shërbimeve të
sigurimit, energjisë, telekomunikimeve, dhe menaxhimit të mjedisit; shërbime të analizimit
të të dhënave biznesore në fushën e mediave sociale, marketingut, tregtisë, shërbimit të
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konsumatorëve, performancës së uebsajteve, shërbimeve financiare, kujdesit shëndetësor,
komunikimit, teknologjisë mobile, mallrave për konsumatorë, shitjes me pakicë, dhe
prodhimit; këshillime profesionale mbi organizimin dhe menaxhimin e përgjithshëm të
problemeve – gjegjësisht në fushën e planifikimit organizativ, krijimin e politikave,
përmirësimin e operimeve, përmirësimin e produktivitetit, vlerësimin dhe përzgjedhjen e
personelit, dhe të ngjashme”
41 “Shërbime edukimi në natyrën e mbajtjes së seminareve, punëtorive, dhe konferencave
në fushën e menaxhimit të biznesit”
42 “Shërbime këshillimi teknologjik; shërbime të sigurisë kibernetike, gjegjësisht një
platformë e sigurisë kibernetike me bazë në re si një shërbim për zbulimin e kërcënimeve
kibernetike; këshillime të sigurisë kibernetike kompjuterike; ofrime të një uebsajti që
përmbanë informata teknologjike në fushën e sigurisë kibernetike; dizajnim dhe krijim të
uebsajteve për tjerët; shërbime të softuerit si një shërbim (SAAS) që përfshinë softuer për
përdorim në analitikën e të dhënave, analizimin e projekteve, dhe sigurinë e bazuar në
lokacion; provajder (ofrues) të shërbimeve të aplikacioneve që përfshinë ndërfaqe të
programimit të aplikacioneve (API) për analizim të kërcënimeve financiare; dizajnim dhe
zhvillim të softuereve kompjuterike për tjerët; shërbime të inxhinierisë për tjerët në fushën
e infrasftrukturës, energjisë, mjedisit, shkencës, integrimit të sistemeve, dhe sistemeve të
armëve që drejtohen me energji”

(111) 26558
(151) 30/09/2020
(181) 16/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1080
(732) Booz Allen Hamilton Inc. 8283
Greensboro Drive McLean, Virginia 22102
, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) BOOZ ALLEN

(511) 9 “Softuer kompjuterik, gjegjësisht softuer për analitikë të biznesit dhe menaxhim
të bazës së të dhënave në fushën e mediave sociale, marketingut, tregtisë, shërbimit të
konsumatorëve, përformancën e uebsajteve, shërbimeve financiare, kujdesit shëndetësor,
komunikimit, teknologjisë mobile, mallrave për konsumatorë, shitjes me pakicë, dhe
prodhimit; softuer kompjuterik, gjegjësisht softuer për përputhshmëri me rregulloret
qeveritare në fushën e shërbimeve shëndetësore dhe publike; kompjuterë, harduer
kompjuterik dhe pajisje periferike ndërvepruese kompjuterike; programe dhe softuere
kompjuterike, gjegjësisht softuer kompjuterik për kapjen e të dhënave biometrike njerëzore,
krijuar prej modelit të të dhënave sensorike për zbulimin dhe parashikimin e anomalive,
grumbullimin dhe menaxhimin e të dhënave, sistemet informative gjeografike, gërmime
dhe analitikë të të dhënave, komnikimet për të rritur bashkëpunimin, dhe procesimin e
imazheve dixhitale, të gjitha në fushën e biometrikës, analitikën e punëve në re, gërmimin e
të dhënave, vizualizimin, dhe imaxheve lëvizëse; publikime që mund të shkarkohen,
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gjegjësisht libra, buletine, dhe raporte në fushën e menaxhimit, konsulencës teknologjike,
inxhinierisë dhe inovacionit; aplikacione të shkarkueshme mobile në fushën e sigurisë
kibernetike dhe inteligjencën e biznesit; aparate të identifikimit biometrik”
35 “Shërbime konsulence të menaxhimit në industri të ndryshme dhe fusha të biznesit,
gjegjësisht hapësirës ajrore, mbrojtjes, prodhimit, menaxhimit teknologjik, elektronikës,
kujdesit shëndetësor, kimikateve, farmaceutikëve, kontraktimeve qeveritare, transportit,
marketingut, edukimit, shërbimeve bankare, shërbimeve komunale, shërbimeve të
sigurimit, energjisë, telekomunikimeve, dhe menaxhimit të mjedisit; shërbime të analizimit
të të dhënave biznesore në fushën e mediave sociale, marketingut, tregtisë, shërbimit të
konsumatorëve, performancës së uebsajteve, shërbimeve financiare, kujdesit shëndetësor,
komunikimit, teknologjisë mobile, mallrave për konsumatorë, shitjes me pakicë, dhe
prodhimit; këshillime profesionale mbi organizimin dhe menaxhimin e përgjithshëm të
problemeve – gjegjësisht në fushën e planifikimit organizativ, krijimin e politikave,
përmirësimin e operimeve, përmirësimin e produktivitetit, vlerësimin dhe përzgjedhjen e
personelit, dhe të ngjashme”
41 “Shërbime edukimi në natyrën e mbajtjes së seminareve, punëtorive, dhe konferencave
në fushën e menaxhimit të biznesit”
42 “Shërbime këshillimi teknologjik; shërbime të sigurisë kibernetike, gjegjësisht një
platformë e sigurisë kibernetike me bazë në re si një shërbim për zbulimin e kërcënimeve
kibernetike; këshillime të sigurisë kibernetike kompjuterike; ofrime të një uebsajti që
përmbanë informata teknologjike në fushën e sigurisë kibernetike; dizajnim dhe krijim të
uebsajteve për tjerët; shërbime të softuerit si një shërbim (SAAS) që përfshinë softuer për
përdorim në analitikën e të dhënave, analizimin e projekteve, dhe sigurinë e bazuar në
lokacion; provajder (ofrues) të shërbimeve të aplikacioneve që përfshinë ndërfaqe të
programimit të aplikacioneve (API) për analizim të kërcënimeve financiare; dizajnim dhe
zhvillim të softuereve kompjuterike për tjerët; shërbime të inxhinierisë për tjerët në fushën
e infrasftrukturës, energjisë, mjedisit, shkencës, integrimit të sistemeve, dhe sistemeve të
armëve që drejtohen me energji”

(111) 26525
(151) 28/09/2020
(181) 16/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1081
(591) E bardhë, e kuqe
(732) D.P.H. "MASARI" Prishtinë, rr.
Nazim Gafurri p.n., KS

(540)

(511) 43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve
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(111) 26520
(151) 28/09/2020
(181) 23/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1099
(732) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 5 Shtojcat dietike dhe përgatitjet dietike; Depo për qëllime farmaceutike; Fijet
dietike; Pije dietike të adaptuara për qëllime mjekësore; Substancat dietike të adaptuara për
përdorim mjekësor; Ushqime dietike të adaptuara për qëllime mjekësore; Përgatitjet
albuminoze për qëllime mjekësore; Pije medicinale;Çaj medicinal; Shtesa ushqimore;
Preparate vitaminash; Formula e foshnjës; Ushqim për bebe; Qumësht pluhur për bebe;
Miell laktik për bebe;
29 Produkte të qumështit dhe zëvendësues të qumështit; Vajrat dhe yndyrnat ushqimore;
Supa dhe ekstrakte, ekstrakte mishi; Frutat, kërpudhat dhe perimet e përpunuara (përfshirë
arrat dhe pulset); Vezët e zogjve dhe produktet e vezëve; gjalpë; kremgjalpi; gjizë;
Qumësht kikiriku; Pije me bazë qumështi bajame; Pije me bazë qumështi badiava; Pije me
bazë qumështi kokosi; Qumështi i kondensuar; Qumështi i tërshërës; Qumesht arre kokosi;
kos; Qumësht bajame; qumësht; margarinë; Zëvendësuesit e qumështit; Pijet e qumështit,
mbizotërimi i qumështit; Produkte qumështi; Qumësht pluhur; Qumështi i orizit; Shllak
embelsire; Qumësht soje; dhallë; Kremrat për pije; Prostokvasha [qumësht i thithur]; vezë;
Vezë pluhur; Zëvendësuesit e vezëve; Përzierje që përmbajnë yndyrë për feta buke; Gjalpë
kakao për ushqim; Gjalpë kokosi; Yndyrë kokosi; Vaj liri për ushqim; Vaj misri për
ushqim; Vaj misri (për ushqim); Vaj ulliri për ushqim; Vaj kokosi për ushqim; Vaj kernel
palme për ushqim; Vaj palme për ushqim; Vaj i perpunuar për ushqim; Vaj susami për
ushqim; Vaj fasule për ushqim; Vaj luledielli për ushqim; Vaj luledielli [për ushqim]; Vajra
për ushqim; Yndyrnat ushqimore; Vajra me erëza; Ajvar [specat e ruajtur]; datat; Patate të
skuqura frutash; Qipsa prej patateve me pak yndyrë; Jelekët e frutave; Tul frutash; Ushqim
rostiçeri me bazë frutash; Perime të thara në ngrirje; Fruta të gatuara; Perime, të gatuara;
Perime, të konservuara; qese perimesh; Perime, të thata; Arra me aromë; Frutat e
kristalizuara; Arra të ëmbëlsuara; patatina; patate krokante; Manaferrat, të ruajtur; Perime
të konservuara; Perime, të konservuara; Fruta, të ruajtura; Frutat, kallaji; rrush të thatë;
Tofu; Kikirikë, të përgatitur; Lajthia, të përgatitura; Lajthia të përpunuara; Bajame të
përpunuara; Arra të përpunuara; Farërat, të përgatitura; Farat e lulediellit, të përgatitura;
Patate të skuqura perimesh; Ushqime me rostiçeri me bazë perimesh; Datat e thata; Fasule
të thata; Fiq të thatë; Thjerrëzat e thata; Pulsione të thata; Kërpudha, të ruajtura; Ushqime
me rostiçeri të bazuara në arrë; Lëngje perimesh për gatim; Perime të përpunuara; Mollë të
përpunuara; Snacks me bazë frutash të thata; Jellies, bllokime, komposto, përhapja e
frutave dhe perimeve; Përhapjet me bazë perimesh; Gjalpë arrë djathë; Gjalp kikiriku;
Përhapja e frutave; Jellies për ushqim; Jelek perimesh; komposto; jams; Gjalpë bajame;
Marmalade; Përhapjet e bazuara në arrë; Paste domate; Pete perimesh; Përhapjet që
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përbëhen kryesisht nga frutat; Përhapje që përbëhet kryesisht nga vezë; supë; Përqendrimet
e supës; Ekstrakte mishi; Supa; Përgatitjet për të bërë supë; Përgatitjet për të bërë buillon;
Ekstrakte të shpendëve; Përzierje për të bërë supë; Kube të aksioneve; Supë e
menjëhershme; Pureja e domates; Ruajtja e domates; Lëng domate për gatim; Burger
perimesh; Tahini [pastë e farës së susamit]; Xhenxhefil i kristalizuar; Ullinj, të ruajtur;
Ghee(ushqim Indian); Patate të skuqura banane; Soja [e përgatitur]; Shkopinj Beancurd;
Patate pure; Farat e ngrënshme; Spec djeges per mishra; Soje të përpunuara; Arra të
pjekura; Arra të ruajtura; Arra të kripura; Snack vetem me bazë arrë dhe farëra; Përzierje të
frutave dhe arra; Përzierjet e rostiçeris që përbëhen nga fruta të dehidratuara dhe arra të
përpunuara; Gjalp me arrë pluhur; Gjalpi i bërë nga arra; Bllokim luleshtrydhe; Mangot e
përpunuara; Mango të thata; Kos me soje; Qumësht soje pluhur; Pijet me bazë soje të
përdorura si zëvendësues të qumështit; Vaj soje; Patate të skuqura soje; Fasule të thata të
sojës; Fasulet e sojës, të konservuara, për ushqim; Bare ushqimore me bazë soje; Rrënjë në
shurup; Kokosit të copëtuar; Pluhur qumështi kokosi; Qumështi i arrës së kokosit që
përdoret si pije; Ushqime me bazë kokosi; Arra shqeme (të përgatitura -); sallam;
Thjerrëzat, të ruajtura; Supa të konservuara; Patate të skuqura kokosi; Vaj ulliri; Snacks me
bazë tofu; Ushqime meze të lehtë bazuar në perime; Ushqime meze të lehtë bazuar në arra;
Shufra organikë dhe snack me bazë farash; lloji i arrave indiane të kripura; Përhapja e
lajthisë; Përhapje që përbëhen nga paste e lajthisë; Pastë ulliri; karrota; Thekon prej frutave
të kivit; Thekon pjeshke; Thekon murriz; Fije karkaleci; Fasule të pjekura; Fasule të
gatuara; Fasule të konservuara; Fasule, të ruajtura; Fasule të gatuara në salcë soje
(Kongjaban); Pijet me bazë të tërshërës [zëvendësuesi i qumështit]; Sallatat e perimeve të
para-prera; Patate të skuqura me bazë perimesh; Stoku i perimeve;
30 Bukë; drithëra; Akull, akullore, kos të ngrirë dhe sorbets; Drithëra të mëngjesit, qull
dhe fara; Pasta, ëmbëlsira, tarta dhe biskota (biskota); Pasta të thata dhe të freskëta, petë
dhe topa brumi; Agjentë për maja dhe maja; Kafe, çajra dhe kakao dhe zëvendësuesit e
tyre; Miell; Miell *; Salcat e këndshme, chutneys dhe pastat; Bare drithëra dhe bare
energjetike; Rice; Shurupe dhe probleme. Kripëra, erëza, aromatizues dhe kremrat;
Kondicion ushqimor që përbëhet kryesisht nga ketqap dhe salsa; Xhel dhe mbushje të
ëmbla; Embëlsira (karamele), bare karamele dhe çamçakëz; Brumëra, plaçkitës dhe
përzierje për to; Kokrra, niseshte të përpunuara dhe sende të bëra prej tyre, përgatitje pjekje
dhe maja; Sheqernat, ëmbëlsuesit natyralë, veshjet dhe mbushjet e ëmbla, produktet e
bletëve; Shurup panje; Shurup Agave [ëmbëlsues natyral]; Aromatizues, përveç vajrave
thelbësorë, për pije; Erëza për pjekje; Ëmbëlsira [karamele]; Uthull me aromë; Kapucino;
Biskota petit-beurre; Çaj Kinez; Chutneys [Ereza); Kafe pa kafe; Ekspres; uthull;
Ëmbëlsirat; Pije të përgatitura kafeje; Krem frutash [salca]; Kafe e bluar; Fasule kafeje, të
pjekura; Pije me bazë çaji; Bare drithëra; Ushqim rostiçeri me bazë drithëra; Përgatitjet e
drithërave; Patate të skuqura, [produkte drithërash]; Petë të thata; Makarona të thata; erëza;
condiments; bollgur; Thekon tërshërë; Tërshëra; Mjalt; Elbi i grirë; Elb i grimcuar; Vakt
elbi; Bukë të freskëta; Keku me domate; biskota; Kakao pluhur; Përzierje kakao; Pije me
bazë kakao; kakao; Pije me bazë kafeje; Kafe artificiale; Kafe; ëmbëlsira; Miell misri;
marinades; Oriz i kremuar; Muesli; Bare Muesli; mbëlsuesit natyralë; Infuzione, jo
medicinale; Pete; Salcë makarona; Pesto [salcë]; Brumë pica; Krem ëmbëlsirash; Oriz i
mbushur; Çokollate; Ushqim rostiçeri me bazë orizi; mustardë; Salcat [condiments]; brumë;
Makarona; Salce domatesh; Bimë të përpunuara; Tërshëra të përpunuar; Misër i përpunuar;
Drithëra të përpunuara; Gruri i përpunuar; Ereza; Brumëra të bukës; Përzierjet për
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përgatitjen e bukës; vakt; Ushqime meze të lehtë të përgatitur nga misri; Çaj; Çaj ;
Ëmbëlsirat e bajames; Lule ose gjethe për t’u përdorur si zëvendësues të çajit;
baguettes(lloj buke); Buke krokante; Pite jo-mish; Krem çokollate; Thekon misri; Kafe e
maltë; Pije me bazë çokollate; Couscous (lloji i bollgurit në kokrrizat e bëra nga gruri i
grimcuar [semolina]; Quinoa, të përpunuara; Rusks; Gruri i grumbulluar; Xhinxher pluhur;
marzipan; çokollata; Produkte të bazuara në çokollatë; qirinj me çokollatë; Bajame të
mbuluara në çokollatë; Mishrat e frutave; [përveç asaj për përdorim mjekësor]; Snacks
tortilla; Snacka për ëmbëlsira; Tortellini; ravioli; pilaf me lëng pule; Polenta; Ushqimi i
përgatitur me bazë orizi; Miell hikërror; Petë me hikërror; Petë te pjekura; Bare të veshura
me çokollatë; Granola te qeruara; Bare të bazuara në grurë; Bare ushqimore me bazë
drithëra; Kokoshka e veshur me karamel me arra të ëmbëlsuar; Salcat që përmbajnë arra;
Salcat e aromatizuara me arra; Ëmbëlsirat e arrave; Arra të veshura [pastiçeri]; Arra të
veshura me çokollatë; Përhapja e çokollatës që përmban arra; Përhapja e sanduiçit e bërë
nga çokollata dhe arrat; Shufra rostiçeri që përmbajnë një përzierje kokrrash, arra dhe fruta
të thata [ëmbëlsira]; Miell arre; Miell soje; Salce soje; Pastë e fasules së sojës [condiment];
Patate të skuqura misri; Produkte ushqimore të rostiçeri të bëra nga mielli i misrit; Patate të
skuqura misri me aromë perimesh; Karamele misri; melasë; Shurupe aromatizues; Shurup
për ushqim; Top shurupi; drurin e arrëmyshkut; Perberes orizi; Enët e thara me ngrirje me
përbërësin kryesor janë orizi; Enët me bazë orizi; Embëlsira orizi të veshura me çokollatë;
Ushqimi i thatë dhe i lëngshëm i gatshëm për t’u shërbyer, kryesisht i përbërë nga orizi;
Vermicelli i orizit; Miell orizi; Miell niseshte orizi; Qull; Bukë, të përpunuara; Sheqeri,
mjalti, tradhti; Drithëra të mëngjesit që përmbajnë mjaltë; Ushqime të shijshme me bazë
misri; kokoshka; Kokoshka me aromë; Kripë për kokoshka; Fasule kafeje të veshura me
sheqer; Leh çokollate që përmban fasule kafeje; Ketchup [salcë]; Spageti të konservuar në
salcën e domates; Salcat kerri; Pasta kerri; Pluhur kerri [erëz]; Përzierje kerri; Embelsirat e
susamit; Farat e susamit të pjekura dhe të bluara për përdorim si erëza; Mikset e gatimit;
revani; Vafers (vafers); Biskota që përmbajnë fruta; Biskota që kanë një shtresë çokollate;
Gishtat sfungjikë [ëmbëlsira]; Embelsira vegane; Majonezë vegan; Qull qull;
Flapjacks(petulla me përbëje te ndryshme); Miell i tërshërës; Bare të tërshërës; Miell
perimesh;
31 Bajame [fruta]; Produkte bujqësore, kopshtare dhe pyjore dhe produkte akuakultures;
Të lashtat bujqësore dhe akuakulturore, kopshtaritë dhe produktet pyjore; bimëve; Fungi;
Fruta të freskëta, arra, perime dhe barishte; Malte dhe drithëra të papërpunuara; Arra
[fruta]; Fruta, të freskëta; Perime, të freskëta; Kokrra [drithëra]; Tershere; Theker; gruri;
elb; Quinoa, e papërpunuar; Drithëra të papërpunuara; Farat e lirit, të papërpunuara; Susam
ushqimor, i papërpunuar; Arra të papërpunuara; Fruta Tropikale të freskët; Lëmsh i freskët;
Misër i freskët; Misër i pa përpunuar; Arra të freskëta prej kajsi; Lajthia, të freskëta; Ullinj,
të freskët; Mulch( (plehëra) kashte;
32 Pije joalkoolike; Pije të gazuara me aromë; Pije me bazë arrë dhe soje; lëngje; Ujë;
Pije aloe vera, jo-alkoolike; Pije te lehta; Ekstrakte frutash joalkoolike; Pije jo-alkoolike me
lëng frutash; Nektarët e frutave, jo-alkoolikë; Pije jo-alkoolike të aromatizuara me çaj;
Pluhurat për pije thithëse; Pije jo-alkoolike të aromatizuara me kafe; Pastilat për pije
thithëse; Lëngje perimesh [pije]; Pije izotonike; Ujë i gazuar; Limonata; pije; Pije me hirrë;
Pije sportive të pasura me proteina; Smoothies(lengje frutash); Ujëra [pije]; Pijet me bazë
soje, përveç zëvendësuesve të qumështit; Shurupe për pije; Pije Guarana; Uji i arrës së
kokosit si pije; Pijet me bazë kokosi; Pluhurat e përdorur në përgatitjen e pijeve me ujë të
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arrës së kokosit; Smoothies (pije e trashë me fruta të freskëta) që përmbajnë kokrra dhe
tërshërë; Pije joalkoolike që përmbajnë lëngje perimesh;
35 Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; Sigurimi i hapësirës për reklamim,
kohë dhe media; Demonstrimin e produkteve dhe shërbimet e shfaqjes së produktit;
Shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialit promovues; Shërbime të
marrëdhënieve me publikun; Shfaqje tregtare dhe shërbime të ekspozitës tregtare;
Besnikëri, nxitje dhe shërbime programi bonus; Marketing; Administrimi ne lidhje me
procesin; Shërbimet e telemarketingut; Administrimi tregtar i licencimit të mallrave dhe
shërbimeve të të tjerëve; Informacion dhe këshilla komerciale për konsumatorët [dyqani i
këshillave të konsumatorit]; Konsumatorët (Informacione tregtare dhe këshilla për -)
[dyqan këshillash për konsumatorët]; Shërbimet e ankandit; Shërbime të importit dhe
eksportit; Shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për
bizneset e tjera]; Sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve; Kerkim tregu; Shërbime të shitjes me pakicë dhe Shpërndarje me shumicë në
fushën e shtesave ushqimore, Ushqim për bebe dhe foshnje, sallameri prej mishi, Ushqime,
dhe Pije

(111) 26535
(151) 29/09/2020
(181) 23/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1100
(732) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 1 Kimikate per ngopjen e tekstilit; Përbërjet kimike të hidroizolimit për artikuj prej
pëlhure; Përbërjet Veshje [jo bojë] për mbrojtje nga efektet e ujit; Agjentë kimikë për
impregnimin e tekstileve, fursave, lëkurës, jo të endura dhe pëlhurave; Kripëra për qëllime
industriale; Lëndë kimike, materiale kimike dhe preparate kimike, dhe elementë natyrorë;
Uje i distiluar; Preparate për zbutjen e ujit; Kripëra [përgatitje kimike]; Preparate kimike
për zmbrapsjen e njollave; Kimikate parandalues të njollave për t’u përdorur në qilima;
Kimikate që parandalojnë njollat për t'u përdorur në pëlhura; Produkte për dekalcifikimin e
ujit;
3 Tableta për larjen e enëve; Pastrues të larjes së enëve; Pastruesit e larjes së enëve;
Detergjentë për larjen e enëve të makinës; Preparate pastrimi dhe aromatizuese; Vajra
esencialë dhe ekstrakte aromatike; Largues të gëlqeres; Preparate për pastrim qelqi;
Pastrues për qëllime shtëpiake; Aromat e shtëpisë; Spërkatje aromë dhome; Përgatitjet për
aromatizimin e ajrit; Rimbushjet për shpërndarësit e aromave të dhomës elektrike;
Rimbushje aromash për shpërndarësit e aromave të dhomave jo elektrike; Indet e
parfumuara; Rroba të mbarsura me një pastrues për pastrim; Indet e mbarsura me locione
kozmetike; Përgatitjet për lustrim; Lëngje pastrimi; Pluhur pastrimi për qëllime të
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përgjithshme; Pluhurat pastrues; Përgatitjet për lavanderi; Lëngjet e rrobave; Ujë prej liri
aromatik; Deodorantët dhe antiperspirantët; Substancat pastruese; Pluhur për larjen e enëve;
Ndihmon për shpëlarje; Pastrues mobiljesh; Përbërjet e trajtimit të dyshemesë; Preparate
për pastrimin e furrës; Heqës të njollave; Fletë tharëse anti-statike; Pastrues tapiceri;
Agjentët e shpëlarjes së enëve; Pastrues të lëngshëm për larjen e enëve; Lëngu i larjes së
enëve; Pluhur sapuni; Blueing lavanderi; Tavolina për parfum liri; Spërkatje prej liri
aromatike; Sapun lavanderi; Vajrat esencialë si parfum për qëllime lavanderie; Përgatitjet
interesante; Leckë të ngopura për lustrim; Përbërjet pastruese Lavatrike; Pastrues tualeti;
Tualetin jo mjekues; Pastrues të dritareve në formë llak; Agjentë kundër-njollos për qëllime
pastrimi; Preparate pastrimi për pastrimin e kullonjeve; Lustër niseshte për qëllime
lavanderi; Përgatitjet zbutëse [niseshte]; Sode zbardhimi; Preparate zbardhuese; Krem
këpucësh; Spërkatje këpucësh; Veshja e këpucëve; Këpucë e zezë [polish këpucësh];
Përbërje pastruese për pastrimin e këpucëve; Pasta për pastrimin e këpucëve; Pastrues
këpucësh [përgatitje]; Përgatitjet për pastrimin dhe lustrimin e lëkurës dhe këpucëve;
Kremra për lëkurë; Kremra konservues për lëkurën; Preparate pastrimi për lëkurë;
Kompozime të ndritshme të dyshemesë;
4 Pjeset e metilizuar për karburant [alkoolet e karburantit të denaturuar]; Lubrifikantët
dhe yndyrat industriale, dyllet dhe lëngjet; Përbërjet kontrolluese të pluhurit; Karburantet
dhe ndriçuesit; Qirinj të parfumuar; Qirinj aromatike të aromaterapisë;
5 Spraj per aromatizimin e dhomave; Preparate për aromatizimin e ajrit; Preparate sanitare
dhe artikuj; Deodorantë tualeti; Dezinfektuesit dhe antiseptikët; Sanitizuesit për përdorim
shtëpiak; Deodorantë për tekstile; Deodorantë për veshje; Deodorantët për frigoriferë;
Deodorantë për tapiceri; Deodorantë për veshje dhe tekstile; Spërkatësit për deodorizuesin
e ajrit; Llamba me ilaçe të ngopura; Deodorantët e makinave; Freskues të ajrit të makinave;
11 Sistemet e shpërndarjes së aromave të ajrit; Shpërndarës elektrik për aromatizuesit e
ajrit; Shtojca për freskuesin e ajrit; Pajisjet e ngrohjes, ventilimit, ajrit të kondicionuar dhe
pastrimit (ambienti); Shpërndarës dezinfektues për tualete; Djegësit e alkoolit;
21 Sfungjere; Sfungjere pastrimi; Sfungjere tualeti; Sfungjere artificiale për qëllime
shtëpiake; Sfungjere për qëllime shtëpiake; Rroba për pastrim; Furce dhe artikuj të tjerë për
pastrim, materiale për krijimin e furçave; Artikuj për kujdesin e veshjeve dhe këpucëve;
Vegla kozmetike dhe tualeti dhe artikuj për banjën; Leckë lustruese; Pluhurat e mobiljeve;
Kruese për qëllime shtëpiake; Leckë këpucësh; Lecke plurash; Pëlhura anti-statike për
përdorim shtëpiak; Sfungjere për tigan; Furca; Vegla shtëpiake për pastrim, furça dhe
materiale për krijimin e furçave; Mallra me furça; Kruese këpucësh që përmbajnë furça;
Furça për larjen e enëve; Furca për ushqimin e shisheve; Pëlhura enësh për larjen e enëve;
Leckë mikrofibri për pastrim; Tabaka kullimi; Raftet e tharjes së enëve; Pendë-pastruese;
Rroba pluhuri [lecka]; Fshesat me pendë; Pluhurat e dritares; Furça për pastrimin e
mbathjeve; Rroba për larjen e dyshemesë; Furça moving; Shpërndarës për pastrues; Furça
tualeti; fshisave; Doreza të fshesave; Furça dhe artikuj për bërjen e furçave; Fshesa të forta;
Rulat e linjës; Rrotullues të rreshtave për dysheme; Furça perimesh me lëvozhgë; Lëkurë
lustruese; Pluhurit-pans;
35 Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; Asistence Biznesi, menaxhimi dhe
shërbimet administrative; Analiza e biznesit, kërkimi dhe shërbimet e informacionit;
Shërbime të shitjes me pakicë për preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe
pajisje mjekësore; Shërbime me shumicë në lidhje me tualetin; Shërbime me shumicë në
lidhje me artikujt e pastrimit; Shërbime me shumicë në lidhje me përgatitjet e pastrimit;
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Shërbime me shumicë në lidhje me përgatitjet aromatike; Shërbime me shumicë për
përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore;
40 Hidroizolim i rrobave; Hidroizolim i veshjeve; Shërbime të larjes së çelikut të
pandryshkshëm;

(111) 26409
(151) 14/09/2020
(181) 26/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1107
(300) 88/352,036 22/03/2019 US
(732) Gilead Sciences, Inc. (Delaware
corporation) 333 Lakeside Drive
Foster City, California 94404, US
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C., nr. i
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparate farmaceutike, kryesisht , preparate farmaceutike për trajtimin e
infekcioneve virale; preparate farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve dhe gjendjeve
kardiovaskulare; preparatete farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve dhe gjendjeve
respiratorë; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve fungale;
preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve të mëlçisë; preparate farmaceutike për
trajtimin e HIV/AIDS (SIDA) dhe të hepatitit; preparate farmaceutike për trajtimin e
sëmundjeve dhe çrregullimeve inflamatore; preparatet farmaceutike për trajtimin e kancerit;
preparate farmaceutike për imunoterapi, duke përfshire edhe terapinë me T-çeliza

(111) 26554
(151) 30/09/2020
(181) 27/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1109
(732) MEXON Ltd. Bulgaria, Plovdiv
municipality city Plovdiv, p.c. 4003
266 Vasil Levski Str., BG
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) MEDIX

(511) 3 Kozmetikë dhe produkte tualeti jo-mjekesore; preparatet jo mjekesore per
trajtimin e dhembeve; parfumeri, vajra esencialë; preparate zbardhuese dhe substanca të
tjera për përdorim ne lavanderi; preparate për pastrim, lustrim, ferkim dhe gërryerje; lëndë
gërryese; preparate antistatike për qëllime shtëpiake; preparatet për aromatizimin e ajrit; ujë
aromatik; shkop Joss; kondicionerët e flokëve; balsam, përveç për qëllime mjeksore; ujë
Javëlle; preparate për zbardhimin e lëkurës; preparate për zbardhjen e rrobave; preparate
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zbardhuese / dekolorante / për qëllime shtëpiake; kubeza sapuni; kubeza sapunësh tualeti;
kozmetikë për fëmijë; krem këpucësh; kremra për lëkurë; rroba të ngopura me deterxhent
për pastrim; faculetat e ngopura me locione kozmetike; indet e ngopura me preparate për
heqjen e make-up; largues të llakut të thonjve; locione për qëllime kozmetike; locione për
flokët; vajra për qëllime pastrimi; peceta per femije te ngopura me preparate pastrimi;
heqesit e yndyres, përveç se për përdorim në proceset e prodhimit; zbutës pëlhure / për
përdorim ne lavanderi /; dylli për dysheme me parket; zbardhues per lavanderi; krem për
lustrim; preparatet për lustrim; prereparate shkelqyese për mobilje dhe dysheme; preparate
pastrimi; përgatitjet për zbutjen / niseshtimin /; lustra e këpucëve; preparatet për njomjen e
rrobave; preparate për heqjen e ngjyrave; preparatet lustruese; heqës të dyllit nga
dyshemeja / preparate për ferkim /; preparatet për heqjen e ndryshkut; preparatet për
lavanderi; preparatet për zvogëlim per qëllime shtëpiake; heqës të njollave; preparate
shkëlqyese; lustruese; preparate për aromatizimin e ajrit; preparate për pastrim kimik;
sapune; sapune për shkelqimin e tekstilit; preparate per mbrojtje nga dielli; ajri i konservuar
nën presion për qëllime pastrimi dhe pluhurimi; preparatet e pastrimit kimik për qëllime
shtëpiake; kimikate për theksimin e ngjyrave për qëllime shtëpiake / lavanderi
5 Sapun antibakterial; germicide; pelena për foshnje, pecetë për foshnje, pantallona të
vogla për fëmijë, pantallona peceta për foshnje; biocide; dezinfektant; dezinfektues për
qëllime higjienike; dezinfektues për tualete kimike; sapunët dezinfektues; pastilat e
tymosjes; preparate për deodorimin e ajrit; deodorantë për veshje dhe tekstile; preparatet
për trajtimin e morrave / predikulidet /; preparate për izolimin e moluskut; preparatet për
shkatërrimin e minjve; preparatet per shkatërrimin e insekteve; preparatet per shkatërrimin
e brejtesve; fungicide; shamponët medicinale; shamponet predikulicidal

(111) 26398
(151) 14/09/2020
(181) 29/08/2029
(210) KS/M/ 2019/1114
(732) The Gillette Company LLC One
Gillette Park Boston Massachusetts 02127,
US
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) UNDEFEATED

(511) 3 Deodorantë për kujdes personal dhe antiperspirantë

(111) 26590
(151) 01/10/2020
(181) 03/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1138
(732) Merck Sharp & Dohme Corp. One
Merck Drive, Whitehouse Station,

(540) RECARBRIO
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New Jersey 08889, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo
(511) 5 Preparate farmaceutike

(111) 26484
(151) 23/09/2020
(181) 03/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1147
(591) Ngjyra e kuqe, Ngjyra e bardhe,
Ngjyra e zeze
(732) CIMA SH.P.K. Rr. “Dardania”, p.n,
Fushë Kosovë, Republika e Kosovës, , KS
(740) Prima Legal SH.P.K. Rr. “Dardania”,
p.n, Fushë Kosovë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 6 Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehet;materiale metalike për ndërtim dhe
ndërtim, ndërtesa të transportueshme prej metali, kabllot jo elektrike dhe telat e metaleve të
zakonshme, sende të vogla të metaleve;kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport, sefat
11 Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje,
ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare
19 Materiale ndërtimi (jo-metalike), gypa metalik të ngurtë për ndërtim, asfalt, zift dhe
bitum;ndërtime jo-metalike të transportueshme;monumente jo-metalike;kabina telefonike
(jo metalike)
36 Sigurimit, çështjet financiare, punët monetare, punët e pasurive të paluajtshme
37 Ndërtimi i ndërtesave, riparim;shërbimet e instalimit, shërbimet e kryera nga
kontraktorët ose nënkontraktoret në ndërtimin ose bërjen e ndërtesave të përhershme, si dhe
shërbimet e kryera nga personat ose organizatat e angazhuara në restaurimin e
objekteve;shërbime që kanë të bëjnë me ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose
linjave të transmetimit dhe shërbimeve të ndërmarrjeve të specializuara ne fushën e
ndërtimit, siç̧ janë̈ ato te piktorëve, hidraulikeve, instaluesve të ngrohjes ose
mbuluesve;shërbime ndihmëse për shërbimet e ndërtimit si inspektimet e planeve të
ndërtimit;shërbimet e ndërtimit të anijeve;shërbime që përbëhen nga marrja e mjeteve ose
materialeve ndërtimore;shërbimet e rimbushjes, që do të thotë̈, shërbimet që marrin përsipër
të venit ndonjë objekt në gjendje të mirë pas dëmtimit, përkeqësimin ose shkatërrimin e
pjesshëm (restaurimi i një ndërtese ekzistuese ose një objekti tjetër që është bërë i
papërsosur dhe duhet të restaurohet në gjendjen e tij origjinale);shërbime të ndryshme
riparimi si ato në fushën e energjisë elektrike, mobilieve, instrumenteve, mjeteve;shërbime
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të mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij origjinale pa ndryshuar cilëndo
nga vetitë e tij

(111) 26482
(540)
(151) 23/09/2020
(181) 03/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1148
(591) Ngjyra e zezë, Ngjyra e bardhe,
Ngjyra e verdhë, Ngjyra e portokalltë, Ngjyra
vjollcë e mbyllur
(732) Klubi i Futbollit Ballkani SH.P.K.
“Rr. Stadiumi i Qytetit ne Suharekë,
Republika e Kosovës, KS
(740) Prima Legal SH.P.K. Rr.Agim
Ramadani Hyrja 218 Nr.7

(511) 41 Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të
tjera kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës)

(111) 26481
(151) 23/09/2020
(181) 03/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1149
(526) Flamuri Italian
(591) Gjelbër e mbyllur, Portokalltë,
Bardhë, Kuqe, Gjelbër, Zeze
(732) LORIANO SH.P.K. Rr. “Rr.Muhamet
Qami, Prishtine, Republika e Kosovës, , KS
(740) Prima Legal SH.P.K. Rr.Agim
Ramadani Hyrja 218 Nr.7

(540)

(511) 29 Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të
ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe
produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga
drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë̈, melasë; maja, nishestë; kripë;
mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz; torte
32 Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe
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pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije)
33 Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije
43 Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafiteri
(mensë), hotele, motele

(111) 26508
(151) 28/09/2020
(181) 04/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1155
(732) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 1 Embelsuesit me kalori të ulët [kimikale,artificiale]; Embelsuesit artificial
[preparate kimike]; Kompozimet kimike dhe organike për përdorim në prodhimin e
ushqimeve dhe pijeve; Substanca kimike, materiale kimike dhe preparate kimike, dhe
elemente natyrale; Eritritol
5 Embelsuesit dietik për qëllime mjekësore; Shtesa dietike dhe preparate dietike; Cache
për qëllime farmaceutike; Cache (doza) për qëllime farmaceutike
29 Fruta të thata; Fruta të thata me bazë snacks ( rostiçerie); Produkte të qumështit dhe
zëvendësues të qumështit; Vajrat dhe yndyrnat ushqimore; Supa dhe ekstrakte, ekstrakte
mishi; Frutat, kërpudhat dhe perimet e përgaditura (përfshirë arrat dhe pulset); Ushqim me
bazë snack( rostiçerie); desert frutash; Fruta, të konservuara; Produktet e frutave të thata;
Bare zëvendësuese të vakteve ushqimore me bazë prej frutave; Fruta të prera; Baresnack(rostiçeri) me bazë frutash dhe arrash; Përzierjet e snacks(rostiçeri) me permbajtje nga
fruta të dehidratuara dhe arra të përgaditura; Xhelatinë, xhemë, komposto, frutat dhe
perimet që përhapen; Patate të skuqura kokosi; Thekon kokosi; Ushqime snacks(rostiçeri)
me bazë kokosi; Farat e lulediellit, të përgaditura; Fara luledielli ushqimore; Fara
ushqimore chia të pëpunuara; Fara, të pëpunuarap; Bare snack( ushqime rostiçerie) me
bazë prej arrave dhe farave; Bare snack( ushqime rostiçerie) me bazë prej arrive dhe farave
organike; Kikirikë, të përgaditur; Bajame të përpunuara; Patate të skuqura frutash; Kikirikë
të konservuar; Crisps patate me pak yndyrë; Patate të skuqura perimesh; Ushqim rostiçeri
me bazë prej perimeve; Arra të pjekura; Frutat e kristalizuara; Arra të ëmbëlsuara;
Xhenxhefil i kristalizuar; Thekon patatesh; Ushqim rostiçeri prej patateve; Ushqime
rostiçerie me bazë prej arrave; Insektet e përgatitur dhe larvat; Insektet ushqimore, jo të
gjalla; Arra të përpunuara; Arra të thata; Arra ushqimore; Arra të kripura; Ushqim rostiçeri
me bazë prej; Pastë e frutave të presuara; Patate të skuqura prej mollave; Patate të skuqura
prej mollave; Mish; Salsiçe të terura në ajrë
30 Përzierje ushqimore me përmbajtje te nga thekon drithërat dhe frutave të thata;
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Sheqerna, ëmbëlsues natyralë, veshjet dhe mbushjet e ëmbla, produktet e bletëve; Drithëra
të papërpunuara, niseshte dhe mallra të bëra prej tyre, përgatitje për pjekje dhe maja; Kripë,
erëza, aromatizues dhe erëza si shtesa ushqimore; Shtesa ushqimor me pëmbajtje kryesisht
nga keqapi dhe salsa; Kafe, çajë dhe kakao dhe zëvendësuesit e tyre; Akull, akullore, kos i
ngrirë dhe sherbet; Bare Granola(drithëra me sheqer kafe ose mjaltë, fruta të thata dhe
arra); Bare ushqimore me bazë prej drithërave; Bare me bazë prej gruri; Bare të mbuluara
me çokollatë; Produkte drithërash në formë të barëve; Biskota të aromatizuara me fruta; Tul
e frutave [përveç atyre për përdorim mjekësor]; Sheqer I hardhisë; Preparate glukoze për
ushqim; Vafer; Vafer të mbuluara me çokollatë; Vafer çokollate; Embëlsira orizi të
mbuluara me çokollatë; Embëlsira snacks( ushqime rostiçeri) me orizë; Ushqime
snacks(rostiçeri) të përgatitur nga misri; Ushqime të bëra nga misri; Qull; Fara lir për
qëllime gatimi [erëza]; Përgatitjet e drithërave me përmbajtje të krundeve nga tërshëra dhe /
ose preparate të drithërave që përmbajnë tërshërë; Far gruri; Far gruri për konsum njerzorë;
Ëmbëlsuesit natyralë; Ëmbëlsuesit që përbëhen nga koncentratet e frutave; Çokollatë; Bare
çokollate; Bare bonbon; Çokollatë e mbushur; Çokollatë në form bonboneve; arra të
mbuluara me çokollatë; Biskota që kanë një shtresë çokollate;Qips çokollate; Ëmbëlsira
çokollate; Çokollatë; Truffles [ëmbësira]; Praline të bëra me çokollatë; Ëmbëlsira kikiriku;
Bajame për gatim; Ëmbëlsira të bajameve; Patate të skuqura misri; Ushqim snacks
(rostiçeri) me bazë prej drithërave; Nachos; Tortilla; Qipsa tako; Ushqim snacks (rostiçeri)
me bazë orizi; Kokoshka; Pasta, ëmbëlsira, tarta dhe biskota (ëmbëlsirë); Bare drithërash
dhe bare energjetike; Ëmbëlsira (bonbone), bare të bonboneve dhe çamçakëz; Krakera;
Biskota; Makarona[pasta]; Mufin; Petë në formë katëshe [ëmbëlsira]; Rusks( biskotë e
thatë); Ëmbëlsira [bonbone]; Bare të mbushura me çokollatë; Çokollatë qumështi; Bare të
çokollatave; Ëmbësira; Biskota me aromë djathi; Biskota savory; Qipsa nga brumi igjalpit;
Krakera me kripë; Hardtack [biskota]; ëmbësira të perziera; Vafer; Vafle(Vafer); Gjevrekë;
Pije me bazë kakao; Pije e kakaos me qumësht; Kakao pluhur; Pjesa buke të vogëla e
veshur me çokollate; Biskota petit-beurre
31 Fruta të papërpunuara; Miser; Kokrra të farave; Farat e lirit të papërpunuara; Liri
ushqimor, i papërpunuar; farat chia, të papërpunuara; Fara luledielli; Fara për mbjellje; Fara
natyrale
32 Limonata; Shurupe për të bërë pije të lehta; Pije joalkoolike; Preparate jo alkoolike për
të bërë pije; Pije te lehta; Ujë; Ujë still; Ujë i gazuar; Ujë me aromë frutash; Ujë i pasuruar
me vlera ushqyes; Ujë i pasuruar me minerale [pije]; Pije me lëng molle; Pije me
përmbajtje e përzierjeve nga lëngjet frutave dhe lengjet e perimeve; Lëngje; Squashes
[pije joalkoolike]; Lëng portokalli; Pije me lëng portokalli; Squash limoni; Pije frutash;
Pijet prej kumbullave të tymosura
35 Reklamim; Marketing; Promovimin e shitjes; Shërbime klerike; Tërheqja e klientëve
dhe kujdesit ndaj klientëve me anë të reklamave postë-mailit (mailit); Me shumicë-,
interfejsit- NNgarkesave-, Porosi biznesi perms emailit -, Shërbime Online- dhe Shitje me
pakicë, gjithashtu ofrimet e sherbimeve përmes Internetit në fushën e shtojcave dietike dhe
preparateve dietike, Cache(doza) për qëllime farmaceutike, Produkte të qumështit dhe
zëvendësues të qumështit, Supa deh lëng mishi; Ekstrakte mishi, Frutat e përpunuara,
Kërpudhat dhe perimet (përfshirë arrat dhe pulse), Kripë ushqimore, Aroma, Erëza,
Aromatizues për pije, Sheqer, Ëmbëlsuesit natyralë, Zmalt I ëmbël dhe mbushjet dhe
produktet e bletëve për ushqim, Drithëra të përpunuara dhe niseshte për produkte
ushqimore, dhe mallrat e bëra prej tyre, Preparate për pjekje dhe maja; Me shumicë-,
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interfejsit- NNgarkesave-, Porosi biznesi perms emailit -, Shërbime Online- dhe Shitje me
pakicë, gjithashtu ofrimet e sherbimeve përmes Internetit dhe shërbime teleshopingut që
përmbajnë produkte vijuese Pije joalkoolike dhe preparate jo alkoolike për të bërë pije

(111) 26528
(151) 28/09/2020
(181) 09/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1160
(732) Rieker Holding AG tockwiesenstrasse
1 8240 Thayngen, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) REMONTE

(511) 18 Lëkur dhe imitim i lëkures; çanta; çanta dore
25 Rroba, këpucë, mbathje, mbështjellese për kokë, brezë (shtrëngues)

(111) 26527
(151) 28/09/2020
(181) 10/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1162
(732) Rieker Holding AG tockwiesenstrasse
1 8240 Thayngen, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 18 Lëkurë dhe imitim I lëkures; çanta; çanta dore
25 Rroba, këpucë, mbathje, mbështjellëse koke, shoka (shtrenguese)

(111) 26420
(151) 16/09/2020
(181) 11/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1170
(591) E bardhë, e zezë, e gjelbërt, e verdhë,
e kaltër, e hirit, e portokallt
(732) “ESSI” SH.P.K LLAPUSHNIKGLLOGOVC-KOSOVA, KS

(540)
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(511) 30 Kafe, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafe artificiale; miell dhe
produkte e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi,
pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat), Erëzat, akulli
31 Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në
klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; fara luledielli për ngrënje, bimët
dhe lulet natyrore; ushqimet për kafshë; malta
35 Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të hortikultures,
prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim,
prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve
sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore, fishekzjareve, aparatev edhe
paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe paisjev
kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim,
veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, paisje
për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave
për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilerim të
interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe aksesorëve për
to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, mbulesav të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave
të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve,
prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë,
gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes
me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë,
gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara
për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa
recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve
elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve
kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim,
veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve për to,
pajisjeve për automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyre dhe
rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për
mobilim të enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe
aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi
jastukët, mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për
kokë, këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim në
kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbime të
shitjes me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të
pylltaris, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të
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dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave
që jepen pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe
pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve dhe pajisjeve
kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim,
veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato,
paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe
rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për
mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe
aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë,
këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në
kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbimeve të
udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të
shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit,
për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit,
gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata këshilluese për
konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të organizimit të
transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; Shërbime të
menaxhimit të punës; Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit
të biznesit, rekrutim kuadrit; Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit,
Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të shërbimeve për
palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera

(111) 26376
(151) 08/09/2020
(181) 16/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1184
(591) E kaltër
(732) Fadil Shalaj Rr. ''Isa Boletini'' nr.100,
Zallç, Istog, KS

(540)

(511) 19 Beton, prodhime betoni, kupëza betoni

(111) 26475
(151) 22/09/2020
(181) 16/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1188
(732) G M B GENERAL TRADING L.L.C
P.O. Box: 97131 – Deira, Dubai, AE
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)
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(511) 34 Duhani, artikujt e duhanpirësit, shkrepëse

(111) 26399
(540)
(151) 14/09/2020
(181) 16/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1189
(591) E verdhë C-0 M-18 Y-94 K-0
Hiri C-9 M-6 Y-7 K-0
Pembe C-0 M-39 Y-20 K-0
E zezë C-0 M-0 Y-0 K-100
E kaltër e hapur C-69 M-14 Y-0 K-0
E kaltër e mbyllur C-0 M-18 Y-94 K-0
E bardhë C-0 M-0 Y-0 K-0
Hiri e hapur C-12 M-7 Y-9 K-0
Hiri C-14 M-7 Y-10 K-0
Hiri e mbyllur C-33 M-10 Y-27 K-0
(732) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 10,000
Prishtinë, KS
(511) 5 Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për qëllime
mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnje;
emplastër , materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar;
dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet
10 Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë
artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje
22 Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të
papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale
të papërpunuara të tekstilit me fibra
24 Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati;
mbulesa tavoline
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(111) 26561
(151) 30/09/2020
(181) 18/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1195
(732) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska
industrija, doioničko društvo Jukićeva 53,
71000 Sarajevo, BA
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena
Tereze 47/5, Prishtine

(540) LYSOBACT P SPRAY

(511) 5 Produkte Farmaceutike

(111) 26498
(151) 28/09/2020
(181) 23/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1204
(591) e kaftë, e kaftë e errët dhe ngjyrë
kremi
(732) MERIDYEN GIDA SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI
Maltepe Mahallesi, Ali Riza Gurcan
Caddesi, Eski Cirpici Yolu Sokak, Meridyen
İs Merkezi, Kat:4, No: 426, Zeytinburnu,
İstanbul / Turkey, TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 30 Kafe dhe kafe e akullt, pije me bazë kafeje dhe kakao, pije me bazë çokollade.

(111) 26492
(151) 25/09/2020
(181) 25/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1209
(591) E kaltër, e bardhë
(732) CERHA HEMPEL Rechtsanwalte
GmbH Parkring 2, Wien, Austria, AT
(740) Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10,

(540) CERHA HEMPEL
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nr.3, Mati 1, Prishtinë
(511) 16 Revista ligjore dhe broshura informuese të shtypura; fletushka të shtypura dhe
botime në lidhje me këshillat juridike
41 Aranzhimi dhe mbajtja e leksioneve; Sigurimi i botimeve elektronike në lidhje me
këshillim ligjor; Kurse (Trajnim) në lidhje me legjislacionin; Aranzhimi dhe mbajtja e
seminareve dhe punëtorive
45 Shërbime juridike

(111) 26425
(151) 21/09/2020
(181) 25/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1210
(591) E kaltër, e bardhë
(732) CERHA HEMPEL Rechtsanwalte
GmbH Parkring 2, Wien, Austria, AT
(740) Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10,
nr.3, Mati 1, Prishtinë

(540)

(511) 16 Revista ligjore dhe broshura informuese të shtypura; fletushka të shtypura dhe
botime në lidhje me këshillat juridike
41 Aranzhimi dhe mbajtja e leksioneve; Sigurimi i botimeve elektronike në lidhje me
këshillim ligjor; Kurse (Trajnim) në lidhje me legjislacionin; Aranzhimi dhe mbajtja e
seminareve dhe punëtorive
45 Shërbime juridike

(111) 26415
(540)
(151) 14/09/2020
(181) 25/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1211
(591) E gjelbër e hapur, e gjelbër në terkiz
(732) ASTRIT SALLAUKA Rr.Brigada 123
p.n., 23000 Suharekë, KS

(511) 36 Shërbime të bëra në cështje financiare dhe monetare dhe shërbime të bëra në
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lidhje me kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve;kjo klasë përfshin, veqanërisht:
shërbimet në lidhje me cështjet financiare ose monetare të cilat përmbajnë:shërbimet në
lidhje me cështjet financiare ose monetare të cilat përmbajnë: shërbime të të gjitha
institucioneve bankare, ose institucioneve të lidhura me to, të tilla si broker këmbimi
valutor ose shërbime kliringu, shërbimet e institucioneve të kredisë, përvec bankave, sic
janë shoqatat e kreditimit, shoqëritë individuale financiare, huadhënsit;shërbimet e "trustit
të investimeve", të ndërmarrjeve zotëruese të fondeve;shërbimet e brokerëve që merren me
aksione dhe pronë;shërbimet e lidhura me cështjet monetare të cilat u janë dhënë në
mirbesim;shërbime të bëra në lidhje me lëshimin e ceqeve të udhëtarëve dhe letrat e
kredisë;financimi i blerjes ose marrjes me qira;shërbime të administratorve të pasurive të
palujtshme të ndërtesave, d.m.th., shërbimeve të dhënies me qira ose vlerësim, ose
financim;shërbime që merren me sigurime siq janë shërbimet e bëra nga agjentë ose agjentë
të angazhuar në sigurime, shërbime të bëra për të siguruar dhe shërbime të nënshkrimit të
sigurimeve

(111) 26496
(540)
(151) 28/09/2020
(181) 25/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1212
(591) E gjelbër e hapur, e gjelbër në terkiz
(732) ASTRIT SALLAUKA Rr.Brigada 123
p.n., 23000 Suharekë, KS

(511) 36 Shërbime të bëra në cështje financiare dhe monetare dhe shërbime të bëra në
lidhje me kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve;kjo klasë përfshin, veqanërisht:
shërbimet në lidhje me cështjet financiare ose monetare të cilat përmbajnë: shërbimet në
lidhje me cështjet financiare ose monetare të cilat përmbajnë: shërbime të të gjitha
institucioneve bankare, ose institucioneve të lidhura me to, të tilla si broker këmbimi
valutor ose shërbime kliringu;shërbimet e institucioneve të kredisë, përvec bankave, sic
janë shoqatat e kreditimit, shoqëritë individuale financiare, huadhënsit;shërbimet e "trustit
të investimeve", të ndërmarrjeve zotëruese të fondeve;shërbimet e brokerëve që merren me
aksione dhe pronë;shërbimet e lidhura me cështjet monetare të cilat u janë dhënë në
mirbesim;shërbime të bëra në lidhje me lëshimin e ceqeve të udhëtarëve dhe letrat e
kredisë;financimi i blerjes ose marrjes me qira;shërbime të administratorve të pasurive të
palujtshme të ndërtesave, d.m.th., shërbimeve të dhënies me qira ose vlerësim, ose
financim;shërbime që merren me sigurime siq janë shërbimet e bëra nga agjentë ose agjentë
të angazhuar në sigurime, shërbime të bëra për të siguruar dhe shërbime të nënshkrimit të
sigurimeve
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(111) 26495
(540) vllesapagesa
(151) 28/09/2020
(181) 25/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1213
(591) E gjelbër e hapur, e gjelber ne terkiz
(732) ASTRIT SALLAUKA Rr.Brigada 123
p.n., Suharekë, KS
(511) 36 Përfshin kryesisht shërbime të bëra në cështje financiare dhe monetare dhe
shërbime të bëra në lidhje me kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve; shërbimet në lidhje
me cështjet financiare ose monetare të cilat përmbajnë: shërbime të të gjitha institucioneve
bankare, ose institucioneve të lidhura me to, të tilla si broker këmbimi valutor ose shërbime
kliringu; shërbimet e institucioneve të kredisë, përvec bankav, sic janë shoqatat e
kreditimit, shoqërit individuale financiare, huadhënsit; shërbimet e "trustit të investimeve",
të ndërmarrjeve zotëruese të fondeve; shërbimet e brokerëve që merren me aksione dhe
pronë; shërbimet e lidhura me qeshtje monetare të cilat u janë dhënë në mirbesim; shërbime
të bëra në lidhje me lëshimin e qeqeve të udhëtarëve dhe letrat e kredisë; financimi i blerjes
ose marrjes me qira; shërbime të administratorëve të pasurive të paluajtshme të ndërtesave,
d.m.th., shërbimeve të dhënies me qira ose vlersim, ose financim; shërbime që merren me
sigurime siq janë shërbimet e bëra nga agjentë ose agjentë të angazhuar në sigurime,
shërbime të bëra për të siguruar dhe shërbime të nënshkrimit të sigurimeve

(111) 26589
(151) 01/10/2020
(181) 25/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1221
(591) e kuqe, e bardhë, portokalli, kafe, e
gjelbërt, e zezë dhe e hirtë
(732) Colgate-Palmolive Company
A Delaware Corporation 300 Park Avenue
New York, N.Y. 10022, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 3 Pasta dhëmbësh jo-mjekësore, shpërlarës të gojës jo-mjekësor
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(111) 26588
(151) 01/10/2020
(181) 25/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1222
(591) e kuqe, e bardhë, e kaltër e çelët, e
kaltër dhe e zezë
(732) Colgate-Palmolive Company
A Delaware Corporation 300 Park Avenue
New York, N.Y. 10022, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 3 Pasta dhëmbësh jo-mjekësore, shpërlarës të gojës jo-mjekësor

(111) 26565
(151) 30/09/2020
(181) 30/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1244
(732) Teuta Durrës shpk Rr. “Aleksander
Goga”, Lagjia Nr. 15, AL
(740) Florije Manaj Zogaj Manaj &
Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti
D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë

(540) GOLD

(511) 30
Oriz, ëmbëlsira orizi, buding orizi, miell orizi, tul orizi për qëllime gatimi,
ushqime rosticerie me baze orizi; sheqer, te gjithe llojet e miellrave, krem karamel, buding
dhe ëmbëlsira te ndryshme
31
Prodhime bujqësore, frutore dhe pyjore që nuk përfshihen në klasat e tjera, kafshë të
gjalla, fruta të freskëta dhe perime, bime natyrale dhe lule, fara, ushqim për kafshë
35 Shitje me shumice per mallra dhe produkte te ndryshme, kryesisht oriz, ëmbëlsira orizi,
buding orizi, miell orizi, tul orizi për qëllime gatimi, ushqime rosticerie me baze orizi;
sheqer, te gjithe llojet e miellrave, krem karamel, buding dhe ëmbëlsira te ndryshme;
prodhime bujqësore, frutore dhe pyjore që nuk përfshihen në klasat e tjera, kafshë të gjalla,
fruta të freskëta dhe perime, bime natyrale dhe lule, fara, ushqim për kafshë
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(111) 26564
(151) 30/09/2020
(181) 30/09/2029
(210) KS/M/ 2019/1245
(732) Teuta Durrës shpk Rr. “Aleksander
Goga”, Lagjia Nr. 15, AL
(740) Florije Manaj Zogaj Manaj &
Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti
D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë

(540) TEUTA

(511) 30
Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësuesit e tyre; sheqer, oriz, tapiokë, kafe
artificiale; të gjithë llojet e miellrave ; drithëra të përgatitura për konsum njerëzor si për
shembull thekër, tërshëre, misër apo te miksuara me fruta te thata, përgatitje aromatike për
ushqimin; sode buke për qëllime gatimi; niseshte; bukë, torta dhe ëmbëlsira, krem
ëmbëlsire; mjaltë; melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije);
erëza; akull
31
Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të pa përfshira në klasa të
tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj
ushqimorë për kafshët; malt, thjerrëza
35
Shitje me shumice për mallra dhe produkte te ndryshme, kafe, çaj, kakao dhe
zëvendësuesit e tyre; sheqer, oriz, tapiokë, kafe artificiale; të gjithë llojet e miellrave ;
drithëra të përgatitura për konsum njerëzor si për shembull thekër, tërshëre, misër apo te
miksuara me fruta te thata, përgatitje aromatike për ushqimin; sode buke për qëllime
gatimi; niseshte; bukë, torta dhe ëmbëlsira, krem ëmbëlsire; mjaltë; melasë; maja, pluhur
për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull; produkte bujqësore,
kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të pa përfshira në klasa të tjera; kafshë të gjalla; fruta
dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë për kafshët; malt,
thjerrëza

(111) 26488
(151) 24/09/2020
(181) 01/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1250
(300) 00003389316 03/04/2019 UK
;00003390044 05/04/2019 UK
(732) Dua Lipa Limited London
W1U 6TQ, UK
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) DUA LIPA
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(511) 3 Sapunë;parfumeri;ujë toaleti, uje parfumi, ujë koloni, kolonë;vajëra
esenciale;kozmetikë;losion për flokë;toalete;deodorant;zbutës për flokë;shampon për
flokë;depilator;qerpikë dhe thonjë artificialë;zbardhues;preparate zbardhuese;ngjyra për
flokë;tatuja të përkohshme për qëllime kozmetike;makijazh;llak për thonjë;pjesë dhe pajisje
për mallërat e lartpërmendura
9 Aparate për regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve;bartës
magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi;filma, regjistrues i zërit dhe videove;traka, kaseta,
regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge regjistruese;kompat disk, DVD-të dhe media të
tjera dixhitale për regjistrim;muzikë dixhitale dhe podcast (të shkarkueshme);zile telefoni
(të shkarkueshme);publikime (të shkarkueshme);softuer kompjuteri dhe lojëra kompjuterike
(përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme nga interneti);syze dielli;syze;pjesë dhe
pajisje për mallërat e lartpërmendura
14 Metalet e çmuara dhe alliazhet e tyre;stoli;gurë të çmuar dhe gjysëm te
çmuar;byzhyteri që ngjiten [byzhyteri kostumesh];karfica [byzhyteri];byzhyteri
këpucësh;unaza;vath;qafore;qafore e ngushtë
(chokers);varëse;rrathë;byzylyk;distinktiv;distinktiv me kapëse;brosh (brooches);karficë
kravatash;shufra lidhëse;lidhjet e manshetave;rrathë pranga;bylyzyk
lidhës;zbukurues;instrumente horologjike dhe kronometrike;ora;rrypa për ora;ora;ora dore
me tipare pedometrike (matës të hapave);shirita;kuti stolish;unazë çelsash, zinxhir për
çelsa;zbukurues për zinxhirin e çelsave;zbukurues për unaza të çelsave;unaza dekorative
për çelsa;etiketa për zinxhir të çelsave;etiketa për përdorim si stoli;mbajtës çelsash;unaza
nga lëkura për çelsa;litarë për çelsa;pjesë dhe pajisje për mallërat e lartpërmendura
16 Letër;karton;gjëra të shtypura dhe publikime të shtypura;afishe, libra, libra muzikë,
revista, pamfleta, broshura, publikime periodike dhe ngjarje programesh;libra
autografikë;fletushkë reklamash;ngjitësa;faqe e muzikës;materiale për lidhjen e
librave;fotografi;letër shkrimi;punime arti dhe figura të vogla nga letra dhe kartoni;modele
arkitekture;instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve);artikuje për paketim,
mbështjellje dhe ruajte të letrës, kartonit apo plastikës;produkte nga letra për një
përdorim;lloje të shtypësve;bllok printimi;kapëse parash;pjesë dhe pajisje për mallërat e
lartpërmendura
18 Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë dhe gëzof i kafshëve;valixhe dhe çanta
transportuese;ombrellë dhe ombrellë për ruajtjen nga dielli (parasol);shkop për ecje;qafore,
rrip dhe rroba për kafshë;çantë me rrejete zinxhirësh;korniza për ombrella apo
parasol;korniza për çantat e dorës;çanta rrjetë për pazar;mbështjellës për ombrella;mbajtës
për ombrella;lamar për ombrella apo parasol;unaza për ombrella;shkopinj për
ombrella;mbajtës i bastunit për ecje;çanta, çanta monedhash, kuleta, mbajtëse të lejeve të
udhëtimit, mbështjellës pasaporte, çantë dore;etiketa të bagazheve, valixhe, bagazhe, çanta
sporti, çanta shkolle, çanta pazari, çanta kanavacë, çanta mode, çantë udhëtimi, çantë larje,
çantë makiazhi, çantë fluturimi, çanta noti, çantë këpucësh, çantë pizhamesh;çanta
plazhi;sënduk dhe çanta udhëtimi;çanta toaleti të shitura bosh;pjesë dhe pajisje për mallërat
e lartpërmendura
25 Veshje;veshmbathje;mbulesa për kokë;pjesë dhe pajisje për mallërat e lartëpërmendura
35 Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksionimin e zyreve;shërbimet me
shumicë dhe pakicë për shitjen e metaleve te çmuara dhe aliazheve të tyre, stolive, gurëve
të çmuar dhe gjysëm-të çmuar, stolive që ngjiten [stolive të kostumeve], karficave [stolive],
stolive të këpucëve, unazave, vathëve, qaforeve, qaforeve të ngushta, varëseve, rrathëve
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byzylyk;distinkteve, distinktëve me kapëse, brosh (brooches), karficë kravatash;shufra
lidhëse;lidhjet e manshetave, rrathë pranga, byzylyk lidhës, zbukurues, instrumente
horologjike dhe kronometrike, ora, rrypa për ora;ora dore, ora dore me tipare pedometrike
(matës të hapave), shirita, kuti stolish, unazë çelsash, zinxhir për çelsa, zbukurues për
zinxhirin e çelsave, zbukurues për unaza të çelsave, unaza dekorative për çelsa, etiketa për
zinxhir të çelsave, zinxhir për çelsa për përdorim si stoli, mbajtës çelsash, unaza nga lëkura
për çelsa, litarë për çelsa, lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë dhe gëzof i kafshëve;valixhe dhe
çanta transportuese;ombrellë dhe ombrellë për ruajtjen nga dielli (parasol);shkop për
ecje;qafore, rrip dhe rroba për kafshë;çantë me rrejete zinxhirësh;korniza për ombrella apo
parasol;korniza për çantat e dorës;çanta rrjetë për pazar;mbështjellës për ombrella;mbajtës
për ombrella;lamar për ombrella apo parasol;unaza për ombrella;shkopinj për
ombrella;mbajtës i bastunit për ecje;çanta, çanta monedhash, kuleta, mbajtëse të lejeve të
udhëtimit, mbështjellës pasaporte, çantë dore;etiketa të bagazheve, valixhe, bagazhe, çanta
sporti, çanta shkolle, çanta pazari, çanta kanavacë, çanta mode, çantë udhëtimi, çantë larje,
çantë makiazhi, çantë fluturimi, çanta noti, çantë këpucësh, çantë pizhamesh;çanta
plazhi;sënduk dhe çanta udhëtimi;çanta toaleti të shitura bosh, sapunë, parfumeri, uj toaleti,
uj parfumi, uj koloni, kolonë, vajëra esenciale, kozmetikë, losion për flokë, toalete,
deodorant, zbutës për flokë, shampon për flokë, depilator, qerpikë dhe thonjë artificial,
zbardhues, preparate zbardhuese, ngjyra për flokë, tatuja të përkohshme për qëllime
kozmetike, makijazh, llak për thonjë, aparate për regjistrimin, transmetimin apo
riprodukimin e zërit apo imazheve, bartës magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi, filma,
regjistrues i zërit dhe videove, traka, kaseta, regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge
regjistruese, kompat disk, DVD-të dhe media të tjera dixhitale për regjistrim, muzikë
dixhitale dhe podcast (të shkarkueshme), zile telefoni (të shkarkueshme), publikime (të
shkarkueshme), softuer kompjuteri dhe lojëra kompjuterike (përfshirë softuerin dhe lojërat
e shkarkueshme nga interneti), syze dielli, syze, letër, karton, gjëra të shtypura dhe
publikime të shtypura, afishe, libra, libra muzikë, revista, pamfleta, broshura, publikime
periodike dhe ngjarje programesh, libra autografikë, fletushkë reklamash, ngjitësa, faqe e
muzikës, materiale për lidhjen e librave, fotografi, letër shkrimi, punime arti dhe figura të
vogla nga letra dhe kartoni, modele arkitekture, instrukcione dhe materiale mësimore
(përpos aparateve), artikuje për paketim, mbështjellje dhe ruajte të letrës, kartonit apo
plastikës, produkte nga letra për një përdorim, lloje të shtypësve, bllok printimi, kapëse
parash, veshje;veshmbathje, mbulesa për kokë;shërbime informative, këshilluese dhe
konsultuese në lidhje me të gjtha të lartëpërmendurat
41 Zbavitje;shërbimet kuturore;performimet live;shërbimet e publikimit;shërbimet e
regjistrimit audio;performimin e muzikës dhe këndimit;realizimin e performancave audio
vizuale;realizimin e teksteve;shërbimet e zbavitjes;publikimet elektronike (jo-të
shkarkueshme);shërbimet e konsultimit, këshillimit dhe informimit ne lidhje me shërbimet
e mësipërme

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

26499
28/09/2020
01/10/2029
KS/M/ 2019/1251

(540)
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(732) KANDIA DULCE SA Sos. Viilor,
no.20, 050156, District 5, Bucharest, RO
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(511) 30 Embëlsira (bombone), pllaka sheqeri dhe gomë pertypëse (çamçakëz); arinjë
gome (ëmbëlsirë); bombona gome; xhelatinë; bombona gome me çokolatë; bukë e thekur;
biskota; biskota me përbërës dhe aromë çokolate; biskota me fruta; biskota me aromë
frutash; torte nga bombonat; pjekurina çokolate; shtresë për napolitanka të lyera me
çokolatë; ëmbëlsira në formë pllake; bombona çokolatë; tabela çokolate; ëmbëlsira
çokolate; ëmbëlsira nga çokolata; figura nga çokolata; ëmbëlsira (bombone); ëmbëlsira pa
sheqer; produkte ëmbëlsirash; çokolata të mbushura; pllaka çokolate me qumësht; mbushje
për çokolata; mbushje çokolate për çokolata; shufra drithërash; produkte me bazë çokolate;
aroma për biskota të ëmbla; shkop kanelle; ëmbëlsira çokolate me mbushje nga çokolata;
kreme nga çokolata; fruta të mveshura me çokolatë; ëmbëlsira me gjem dhe xhelatinë;
ëmbëlsira të mbushura me shtresë të lëngët frutash; shtanguj nga drithërat dhe shtranguj
energjik; pjekurina, kuleç të ëmbë, tarte dhe biskota (keksa); sheçer; bombone; bombone
me xhelatinë frutash; karamele (toffees); karamele (ëmbëlsira); ëmbëlsira të mbushura;
karamele të forta të lyerja me sheqer; pllaka (ëmbëlsira); gomë përtypëse (çamçakëz) pa
sheqer (produkte ëmbëlsirash); goma përtypëse, për përdorim jo mjekësorë; goma
përtypëse (produkte ëmbëlsirash); ëmbëlsira gome; bombone frutash gome (përveç për
përdorim mjekësorë); ëmbëlsira (jo mjekësore); ëmbëlsira për përtypje (jo mjekësore);
ëmbëlsira (jo mjekësore) me bazë karamele; ëmbëlsira (jo mjekësore) me bazë ëmbelsirash
nga sheqeri; ëmbëlsira për përtypje me bazë xhelatine; ëmbëlsira për përtypje (jo
mjekësore) me shtresë të lëngët frutash; akullore

(111) 26377
(151) 08/09/2020
(181) 02/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1252
(591) E gjelbërtë
(732) Systemair AB Industrivägen 3
739 30 Skinnskatteberg, SE
(740) Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C"
Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë
Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5,
Prishtinë

(540)

(511) 11 Shkëmbyesit e nxehtësisë; pjesë dhe paisje për shkëmbyesit e nxehtësisë;
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instalime për këthimin e nehtësisë nga ajri; aparate për këthimin e nxehtësisë nga ajri; pjesë
dhe paisje për instalimin dhe aparate për këthimin e nxehtësisë nga ajri; sistemet HVAC
(sistemet për ngrohje, ventilim dhe klimatizim); pjese dhe paisje per sisteme HVAC
(ngrohje, ventilim dhe klimatizim); aparate për ngrohje, tharje dhe ventilim; pjesë dhe
komponente për ventilatorë dhe aparate ventilimi duke përfshirë silenciatore (shurës të
zhurmave), rrjeta, depo grumbullimi për hudhjen e insekteve dhe depo grumbullimi për
hudhjen e gjetheve, ventila kundër zjarrit, hapje hyrëse dhe dalëse, hapje të mbuluara me
pelhurë, perde të ajrit, kanale përcjellëse të ventilimit, rrjeta të ventilimit; njësi për furnizim
me ajr; regullues të shpejtësive për ventilatorë; nxemësa të kanaleve percjellese; paisje për
futjen dhe tërheqjen e ajrit; aspiratorë për kuzhina; ventila termostatik (pjesë për instalime
për ngohje); ventila kontrollues të nivelit për rezervoare

(111) 26563
(151) 30/09/2020
(181) 02/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1254
(591) Blue, e verdhe në portokalli
(732) Teuta Durrës shpk Rr. “Aleksander
Goga”, Lagjia Nr. 15, AL
(740) Florije Manaj Zogaj Manaj &
Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti
D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë

(540)

(511) 30
Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësuesit e tyre; sheqer, oriz, tapiokë, kafe
artificiale; të gjithë llojet e miellrave ; drithëra të përgatitura për konsum njerëzor si për
shembull thekër, tërshëre, misër apo te miksuara me fruta te thata, përgatitje aromatike për
ushqimin; sode buke për qëllime gatimi; niseshte; bukë, torta dhe ëmbëlsira, krem
ëmbëlsire; mjaltë; melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije);
erëza; akull
31 Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të pa përfshira në klasa të tjera;
kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë
për kafshët; malt, thjerrëza
35
Shitje me shumice per mallra dhe produkte te ndryshme, kafe, çaj, kakao dhe
zëvendësuesit e tyre; sheqer, oriz, tapiokë, kafe artificiale; të gjithë llojet e miellrave;
drithëra të përgatitura për konsum njerëzor si për shembull thekër, tërshëre, misër apo te
miksuara me fruta te thata, përgatitje aromatike për ushqimin; sode buke për qëllime
gatimi; niseshte; bukë, torta dhe ëmbëlsira, krem ëmbëlsire; mjaltë; melasë; maja, pluhur
për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull, produkte bujqësore,
kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të pa përfshira në klasa të tjera; kafshë të gjalla; fruta
dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë për kafshët; malt,
thjerrëza
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(111) 26497
(151) 28/09/2020
(181) 02/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1255
(591) Blu, e verdhe, e bardhë
(732) Teuta Durrës shpk Rr. “Aleksander
Goga”, Lagjia Nr. 15, AL
(740) Florije Manaj Zogaj N.SH. “Manaj &
Associates” Rruga Shaqir Ingrishta, A11,
Hyrja 8, nr. 39, 10000

(540)

(511) 30 Oriz, ëmbëlsira orizi, buding orizi, miell orizi, tul orizi për qëllime gatimi,
ushqime rosticerie me baze orizi; sheqer, te gjithe llojet e miellrave, krem karamel, buding
dhe ëmbëlsira te ndryshme
31
Prodhime bujqësore, frutore dhe pyjore që nuk përfshihen në klasat e tjera, kafshë të
gjalla, fruta të freskëta dhe perime, bime natyrale dhe lule, fara, ushqim për kafshë
35
Shitje me shumice per mallra dhe produkte te ndryshme, Oriz, ëmbëlsira orizi,
buding orizi, miell orizi, tul orizi për qëllime gatimi, ushqime rosticerie me baze orizi;
sheqer, te gjithë llojet e miellrave, krem karamel, buding dhe ëmbëlsira te ndryshme;
prodhime bujqësore, frutore dhe pyjore që nuk përfshihen në klasat e tjera, kafshë të gjalla,
fruta të freskëta dhe perime, bime natyrale dhe lule, fara, ushqim për kafshë

(111) 26502
(540)
(151) 28/09/2020
(181) 03/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1271
(732) D.P.T. ROZA 79/2 ,Nëna Tereza –
Fushë Kosovë, KS
(740) Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja Arberia
Rr.Selim Berisha nr.36

(511) 34 Duhan, çoftë i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan llulle, duhan
që mbështjellet me dorë, duhan që përtypet, duhan pluhur (snus tobacco); cigare, cigare
elektronike, puro, cigarillo; duhan që thithet me hundë (snuff);artikuj për duhanpirësa të
përfshira në klasën 34; letër për cigare, llulla për cigare dhe shkrepëse.”
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(111) 26501
(540)
(151) 28/09/2020
(181) 03/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1272
(591) Kuqe dhe e zezë
(732) D.P.T. ROZA 79/2 ,Nëna Tereza –
Fushë Kosovë, KS
(740) Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja Arberia
Rr.Selim Berisha nr.36
(511) 34 Duhan, çoftë i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan llulle, duhan
që mbështjellet me dorë, duhan që përtypet, duhan pluhur (snus tobacco); cigare, cigare
elektronike, puro, cigarillo; duhan që thithet me hundë (snuff); artikuj për duhanpirësa të
përfshira në klasën 34; letër për cigare, llulla për cigare dhe shkrepëse.”

(111) 26500
(540)
(151) 28/09/2020
(181) 03/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1273
(732) D.P.T. ROZA 79/2 ,Nëna Tereza –
Fushë Kosovë, KS
(740) Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja Arberia
Rr.Selim Berisha nr.36

(511) 34 Duhan, çoftë i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan llulle, duhan
që mbështjellet me dorë, duhan që përtypet, duhan pluhur (snus tobacco);cigare, cigare
elektronike, puro, cigarillo;duhan që thithet me hundë (snuff); artikuj për duhanpirësa të
përfshira në klasën 34; letër për cigare, llulla për cigare dhe shkrepëse.”

(111) 26509
(151) 28/09/2020
(181) 03/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1274
(732) Chr. Hansen A/S 10-12 Bøge Allé,
DK-2970 Hørsholm, DK, DK
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60

(540)
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Prishtinë

(511) 29 Qumështi dhe produktet e qumështit, të përfshira produktet e qumështit të
fermentuar; Djathë dhe produkte djathi; Jogurt, preparate jogurti, përveç jogurtit të ngrirë;
Pijet me bazë të bajameve, soja, kokos , oriz, kërpi (bimë), kikirikë, elb, tërshërë,
spelt(kombinime prej millrave), lupinë, bizele, arra indiane, lajthia, arra, fara chia, fara liri,
quinoa, fara susami, farat e lulediellit ose farat e kërpit(bimë) si përdorues qumështi dhe si
zëvendësues i qumështit të fermentuar

(111) 26503
(151) 28/09/2020
(181) 07/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1291
(591) E bardhë, e verdhë, e kuqe
(732) N.P.T.''ADA PRODUCT'' Dardania,
PRIZREN, KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A
Prishtinë

(540) Cantonella

(511) 3 Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjenë ( të cilat i përkasin kësaj
klase), posaçërisht leter e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura me lëngë, salveta të
lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe
material me qime te leshtë; preparate per zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash;
preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë,
preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjenën e gojës
5 Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjenë (të cilat i përkasin kësaj klase),
posaçërisht facoleta higjenike, tamponë, peshqirë higjenikë; pelena për mosmbajtjen, i tërë
malli i cekur me lart i punuar gjithashtu nga ose që përmban lesh ose material të lesahtë me
qmime; preparatet farmaceutike dhe te veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime
mjekësore; substancat dietike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqim për foshnje;
emplaster, material për lidhje; material për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë;
dezinfektuesit; preparatet për shkatrrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet
16 Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat
tjera; materiali i shtypur, materiali për liberlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për leter shkrimi
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ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojes; makinat e shkrimit dhe mjetet e
zyrës (përveq mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveq aparateve); materialet
plastike për ambalazhim ( që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike;
blloqet tipografike- produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin
kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta,
facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnja, i tërë malli i cekur më lartë të punuara
gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material te lesht me qmime

(111) 26545
(151) 29/09/2020
(181) 08/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1296
(591) E verdhë , e kaltër, e kuqe
(732) MEKA PRO SHPK Fshati Plavë PN ,
22000 Dragash, KS

(540)

(511) 29 Supa nga perimet , mishi,koncentrat i mishit dhe nga koncentrat i perimeve
35 Reklamimi ,menagjimi i bisnesit ,administrimi i bisnesit, funksioni , zyre
39 Transporti ,ambalazhimi dhe deponimi i mallrave,mangjimi i udhëtimit

(111) 26544
(151) 29/09/2020
(181) 08/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1297
(591) E verdhë , e kaltër, e kuqe
(732) MEKA PRO SHPK Fshati Plavë PN ,
22000 Dragash, KS

(540)
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(511) 29 Supa nga perimet , mishi, koncentrat i mishit dhe nga koncentrat i perimeve
35 Reklamimi ,menagjimi i bisnesit ,administrimi i bisnesit, funksioni , zyre
39 Transporti ,ambalazhimi dhe deponimi i mallrave,mangjimi i udhëtimit

(111) 26447
(151) 22/09/2020
(181) 08/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1305
(732) BIOFARMA 50 rue Carnot, 92284
Suresnes Cedex France, FR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) PRESTILOL

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore;
ushqim dietik dhe substance të përshtatur për përdorim mjekësor ose në veterinari; ushqim
për bebe; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; pllastera, materiale për fashatim;
materiale për mbushje dentare dhe materiale për marrjen e gjurmëve të dhëmbëve;
dezinfektues; pesticide; fungicide, herbicide

(111) 26443
(151) 22/09/2020
(181) 08/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1306
(732) BIOFARMA 50 rue Carnot, 92284
Suresnes Cedex France, FR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) COSYREL

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjeksore;
ushqim dietik dhe substance të përshtatur për përdorim mjekësor ose në veterinari; ushqim
për bebe; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; pllastera, materiale për fashatim;
materiale për mbushje dentare dhe materiale për marrjen e gjurmëve të dhëmbëve;
dezinfektues; pesticide; fungicide, herbicide
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(111) 26442
(151) 22/09/2020
(181) 08/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1307
(732) BIOFARMA 50 rue Carnot, 92284
Suresnes Cedex France, FR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) PIXUVRI

(511) 5 Produkte farmaceutike dhe veterinare; produkte sanitare për qëllime mjeksore;
ushqim dietik dhe substance për përdorim mjekësor ose në veterinary, ushqim për bebe;
shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; pllastera, materiale për fashatim; materiale për
mbushje dentare dhe materiale për marrjen e gjurmëve të dhëmbëve; dezinfektues;
produkte për shkatrrimin e parazitëve; fungicide, herbicide

(111) 26386
(151) 09/09/2020
(181) 10/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1321
(732) Crossplag L.L.C. Rr. Arberia –
Veranda C2, H3, Nr. 39, Prishtinë, KS
(740) Florije Manaj Zogaj Manaj &
Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti
D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë

(540)

(511) 38 Ofrim i shërbimit te informacioni në fushën e telekomunikimeve dhe
informacione telekomunikimi në lidhje me komunikimet pa tel dhe teknologjitë mobile;
konsultim në fushën e shërbimeve të telekomunikacionit, përkatësisht transmetimit të zërit,
të dhënave, dhe dokumenteve nëpërmjet rrjeteve të telekomunikimeve
41 Arsimim; sigurimi i trajnimeve; informacione arsimore; trajnime praktike; publikim i
librave, revistave dhe adresarëve dhe shërbime tjera botuese, shërbime te përgatitjeve parashtypjes dhe para publikimit; ofrimi i publikimeve elektronike drejtpërdrejte (online)
42 Shërbime dhe studime shkencore dhe teknologjike dhe projekte që lidhen me to;
analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektimi dhe zhvillimi i harduerëve-it dhe
softuerit -it të kompjuterëve dhe pajisjeve të lidhura me punën shkencore dhe teknologjike;
shërbime të laboratorit shkencor (inkubator); konsulencë teknologjike; aktivitet të
specializuara të dizajnit; hulumtime lidhur me teknologjinë informative; shërbime
kompjuterike; hulumtime teknologjikë; përpunimi dhe ruajtja e të dhënave; programime
kompjuterike dhe këshillimi lidhur me to; menaxhimi i instalimeve kompjuterike; ofrim
informacioni në fushën e kompjuterëve, programeve kompjuterike dhe sistemeve
kompjuterike; ofrim informacioni në fushën e dizajnimit dhe zhvillimit të rrjeteve të të
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dhënave kompjuterike; ofrim informacioni në fushën e sigurisë së rrjetit dhe sigurisë së
kompjuterëve; projektim për të tjerët të qarqeve të integruara, mikroprocesorëve,
harduerëve dhe softuerëve kompjuterik, dhe rrjeteve dhe softuerëve të komunikimit;
zhvillimi i softuerëve kompjuterik në fushën e aplikacioneve mobile; platforma si një
shërbim; kualiteti i cilësisë; konsultime në fushën e teknologjisë së telekomunikimeve;
projektimi dhe zhvillimi i sistemeve të komunikimit pa tel për qëllime autentifikimi;
zhvillimi i softuerëve si një shërbim; ofrim përdorimi të përkohshëm të aplikacioneve
softuer që nuk shkarkohen në internet, platformave zhvillimore dhe mjeteve zhvillimore që
u mundësojnë zhvilluesve të programeve të zhvillojnë, programojnë, ndërtojnë dhe
prototipizojnë softuer për qarqet e integruara, çipe dhe pajisjet për përpunimin e të dhënave

(111) 26427
(151) 21/09/2020
(181) 10/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1322
(591) E bardhë, e kaltër
(732) Crossplag L.L.C. Rr. Arberia –
Veranda C2, H3, Nr. 39, Prishtinë, KS
(740) Florije Manaj Zogaj Manaj &
Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti
D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë

(540)

(511) 38 Ofrim i shërbimit te informacioni në fushën e telekomunikimeve dhe
informacione telekomunikimi në lidhje me komunikimet pa tel dhe teknologjitë mobile;
konsultim në fushën e shërbimeve të telekomunikacionit, përkatësisht transmetimit të zërit,
të dhënave, dhe dokumenteve nëpërmjet rrjeteve të telekomunikimeve
41 Arsimim; sigurimi i trajnimeve; informacione arsimore; trajnime praktike; publikim i
librave, revistave dhe adresarëve dhe shërbime tjera botuese, shërbime te përgatitjeve parashtypjes dhe para publikimit; ofrimi i publikimeve elektronike drejtpërdrejte (online)
42 Shërbime dhe studime shkencore dhe teknologjike dhe projekte që lidhen me to;
analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektimi dhe zhvillimi i harduerëve-it dhe
softuerit -it të kompjuterëve dhe pajisjeve të lidhura me punën shkencore dhe teknologjike;
shërbime të laboratorit shkencor (inkubator); konsulencë teknologjike; aktivitet të
specializuara të dizajnit; hulumtime lidhur me teknologjinë informative; shërbime
kompjuterike; hulumtime teknologjikë; përpunimi dhe ruajtja e të dhënave; programime
kompjuterike dhe këshillimi lidhur me to; menaxhimi i instalimeve kompjuterike; ofrim
informacioni në fushën e kompjuterëve, programeve kompjuterike dhe sistemeve
kompjuterike; ofrim informacioni në fushën e dizajnimit dhe zhvillimit të rrjeteve të të
dhënave kompjuterike; ofrim informacioni në fushën e sigurisë së rrjetit dhe sigurisë së
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kompjuterëve; projektim për të tjerët të qarqeve të integruara, mikroprocesorëve,
harduerëve dhe softuerëve kompjuterik, dhe rrjeteve dhe softuerëve të komunikimit;
zhvillimi i softuerëve kompjuterik në fushën e aplikacioneve mobile; platforma si një
shërbim; kualiteti i cilësisë; konsultime në fushën e teknologjisë së telekomunikimeve;
projektimi dhe zhvillimi i sistemeve të komunikimit pa tel për qëllime autentifikimi;
zhvillimi i softuerëve si një shërbim; ofrim përdorimi të përkohshëm të aplikacioneve
softuer që nuk shkarkohen në internet, platformave zhvillimore dhe mjeteve zhvillimore që
u mundësojnë zhvilluesve të programeve të zhvillojnë, programojnë, ndërtojnë dhe
prototipizojnë softuer për qarqet e integruara, çipe dhe pajisjet për përpunimin e të dhënave

(111) 26387
(151) 09/09/2020
(181) 10/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1323
(591) E zezë, e bardhë dhe e kaltër
(732) Crossplag L.L.C. Rr. Arberia –
Veranda C2, H3, Nr. 39, Prishtinë, KS
(740) Florije Manaj Zogaj Manaj &
Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti
D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë

(540)

(511) 38 Ofrim i shërbimit te informacioni në fushën e telekomunikimeve dhe
informacione telekomunikimi në lidhje me komunikimet pa tel dhe teknologjitë mobile;
konsultim në fushën e shërbimeve të telekomunikacionit, përkatësisht transmetimit të zërit,
të dhënave, dhe dokumenteve nëpërmjet rrjeteve të telekomunikimeve
41 Arsimim; sigurimi i trajnimeve; informacione arsimore; trajnime praktike; publikim i
librave, revistave dhe adresarëve dhe shërbime tjera botuese, shërbime te përgatitjeve parashtypjes dhe para publikimit; ofrimi i publikimeve elektronike drejtpërdrejte (online)
42 Shërbime dhe studime shkencore dhe teknologjike dhe projekte që lidhen me to;
analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektimi dhe zhvillimi i harduerëve-it dhe
softuerit -it të kompjuterëve dhe pajisjeve të lidhura me punën shkencore dhe teknologjike;
shërbime të laboratorit shkencor (inkubator); konsulencë teknologjike; aktivitet të
specializuara të dizajnit; hulumtime lidhur me teknologjinë informative; shërbime
kompjuterike; hulumtime teknologjikë; përpunimi dhe ruajtja e të dhënave; programime
kompjuterike dhe këshillimi lidhur me to; menaxhimi i instalimeve kompjuterike; ofrim
informacioni në fushën e kompjuterëve, programeve kompjuterike dhe sistemeve
kompjuterike; ofrim informacioni në fushën e dizajnimit dhe zhvillimit të rrjeteve të të
dhënave kompjuterike; ofrim informacioni në fushën e sigurisë së rrjetit dhe sigurisë së
kompjuterëve; projektim për të tjerët të qarqeve të integruara, mikroprocesorëve,
harduerëve dhe softuerëve kompjuterik, dhe rrjeteve dhe softuerëve të komunikimit;
zhvillimi i softuerëve kompjuterik në fushën e aplikacioneve mobile; platforma si një
shërbim; kualiteti i cilësisë; konsultime në fushën e teknologjisë së telekomunikimeve;
projektimi dhe zhvillimi i sistemeve të komunikimit pa tel për qëllime autentifikimi;
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zhvillimi i softuerëve si një shërbim; ofrim përdorimi të përkohshëm të aplikacioneve
softuer që nuk shkarkohen në internet, platformave zhvillimore dhe mjeteve zhvillimore që
u mundësojnë zhvilluesve të programeve të zhvillojnë, programojnë, ndërtojnë dhe
prototipizojnë

(111) 26388
(151) 09/09/2020
(181) 11/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1324
(591) ngjyrë portokalli, e zezë, e bardhë
(732) beMAKER SH.P.K Zona Industriale
p.n – Veternik, 10000 Prishtinё, Kosovё, KS
(740) beMAKER SH.P.K Zona Industriale
p.n – Veternik, 10000 Prishtinё, Kosovё

(540)

(511) 1 Kimikatet për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe bujqësi,
kopshtari dhe pylltari, rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të papërpunuar,
kompozime të shuarjes dhe parandalimit të zjarrit, përgatitjet e kalimit dhe bashkimit,
substanca për ngjyrosje të lëkurëve të kafshëve, ngjitës për t’u përdorur në industri, stuko
dhe mbushës të tjerë në formë paste, përzirje plehrash, pleh organik, përgatitjet biologjike
për përdorim në industri dhe shkencë
2 Ngjyra, llaqe, ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit, ngjyrues,
ngjyra për shtypje,printim, shënjim apo gdhendje, rrëshira natyrale të papërpunuara, metale
në petë dhe formë pluhuri për t’u përdorur në pikturë, dekorim, shtypje dhe art
4 Vajra dhe yndyrna industriale, dylli, lubrifikues, kompozime thithëse, lagështuese dhe
lidhëse të pluhurit, karburantet dhe ndriçuesit, qirinj dhe waks për ndriçim

(111) 26338
(151) 27/08/2020
(181) 14/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1326
(732) ROLEX SA, Rue François-Dussaud
3-5-7, Geneva, Switzerland, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) OYSTER PERPETUAL
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(511) 14 Ortari, përkatësisht orë, orët e dorës, pjesët e orës dhe pajisjet për ortari dhe
pajisjet shtesë për orët dhe pajisjet e ortari, të cilat nuk përfshihen në klasa të tjera, orë dhe
instrumente të tjera kronometrike, hornometra, kronografë (prodhime orësh), rripa për orë,
numratorët (prodhime orësh), kuti dhe këllef për ekspozimin e orëve, orëve dhe stolive,
mekanizma për orë dhe pjesë të tyre;stoli;gurë të çmuar dhe gurë gjysëm të çmuar;metale të
çmuara dhe lëgurat e tyre;gjilpëra (stoli).

(111) 26339
(151) 27/08/2020
(181) 15/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1329
(591) E kaltër, e kuqe, e bardhë
(732) BETA KİMYA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Keresteciler
Sitesi 14.Blok No:32 İkitelli Küçükçekmece
Istanbul, TURKEY, TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 1 Kemikalje të cilat përdoren ne industri, shkencë, fotografi, agrikulturë,
hortikulturë, dhe pylltari; rrëshira të pa përpunuara dhe plastikë e pa përpunuar; plehëra dhe
baltë; komponente për shuarjen e zjarrit; ngjitës jo për qëllime të perdorimit shtëpiak dhe
letër shkrimi; ngjitës – materiale ngjitëse,pllaka muri dhe mermeri; glyten (ngjitës), përveç
letër shkrimi dhe përdorim shtëpiak; ngjitës për letër muri; ngjitës për mobilje
16 Letër, kartuç dhe produkte të prodhuara nga këto materiale të përfshira në këtë klasë,
përveç produkteve të shkrimit; materiale plastike për paketim dhe qëllime mbështjellëse;
shirita dhe bloqe shtypëse; materiale për libërlidhje; materiale shtypëse; publikime të
shtypura; përkatesisht, kalendare, postera, fotografi (të shtypura), vizatime, afishe
(ngjitëse), pulla postare; ngjitëse, ngjitëse për zyre, materiale për instrukcione dhe
mësimore (përpos mobileve dhe aparateve), rekuizita të zyrës, roler ngjyrash, dhe brushëza
për pikturim; ngjitëse dhe shirita për qellime ngjitëse
17 Shirit gome, gutaperkë, gomë, asbest, mikë dhe mallra sintetike gjysëm të përpunuara
të bëra nga këto materiale në formë të pluhurit, shufra, panel dhe fletë metalike të përfshira
në ketë klasë; materiale për izolim, ndalim dhe mbyllje; komponime të përziera për lidhje
(mbyllje), rondelë, rreth në formë O-je për qellim të mbylljes me vakum; tuba fleksibil te
punuara nga goma dhe plastika, tuba gome të punuara nga plastika dhe goma, perfshirë dhe
ato për përdorim në automjete, kryqëzime për tuba nga plastika dhe goma, mbështjellëse
tubi nga plastika dhe goma, tuba gome nga materiale të tekstilit, kryqëzime për tuba, jo nga
metali, mbështjellëse të tubave, jo nga metali, tuba gome lidhëse për radiatorët e
automjeteve
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(111) 26546
(151) 29/09/2020
(181) 17/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1335
(732) Aktiebolaget Electrolux 105 45
Stockholm, SE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) ARTHUR MARTIN

(511) 8 Komplet thikash; thika kuzhine; mprehëse thikash
11 Pajisje elektrike për gatim me avull
21 Paisje dhe enë shtëpiake apo kuzhine; enë kuzhine, enë pjekje dhe komplet tryeze,
përveç thikav dhe lugëve; enë gatimi në avull; enë për servirje

(111) 26547
(151) 29/09/2020
(181) 17/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1344
(591) e kuqe e bardhë dhe zezë
(732) IPKO Telecommunications L.L.C. Rr.
Zija Shemsiu Nr. 34 10000 Prishtinë, KS
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena
Tereze 47/5, Prishtine

(540)

(511) 9 Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike,
kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe
arsimuese; aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin,
rregullimin dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për inçizim,transmision apo
reproduktim të zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe inçizuese; disqe
kompakte, DVD dhe inçizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me
monedha; regjistratorë parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave,
kompjuterë, softuer kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit; telefona (mobil)
35 Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të
telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist;
demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri;
agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese;
reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing
38 Komunikime përmes rrjeteve fibër-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon
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39 Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me
veturë, Transport me Autobus; Dërgesa e të mirave; Dërgesa e të mirave me postë
41 Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera
kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës)
42 Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë
industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit
kompjuterik; programim në kompjuter
43 Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri
(menzë), Hotele, Motele

(111) 26548
(151) 29/09/2020
(181) 17/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1345
(591) E kuqe e bardhë dhe e zezë
(732) IPKO Telecommunications L.L.C. Rr.
Zija Shemsiu Nr. 34 10000 Prishtinë, KS
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena
Tereze 47/5, Prishtine

(540)

(511) 9 Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike,
kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe
arsimuese; aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin,
rregullimin dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për inçizim,transmision apo
reproduktim të zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe inçizuese; disqe
kompakte, DVD dhe inçizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me
monedha; regjistratorë parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave,
kompjuterë, softuer kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit; telefona (mobil)
35 Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të
telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist;
demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri;
agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese;
reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing
38 Komunikime përmes rrjeteve fibër-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon
39 Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me
veturë, Transport me Autobus; Dërgesa e të mirave; Dërgesa e të mirave me postë
41 Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera
kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës)
42 Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë
industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit
kompjuterik; programim në kompjuter
43 Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve;akomodim i përkohshëm;kafeteri (menzë),
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Hotele, Motele

(111) 26379
(151) 09/09/2020
(181) 18/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1348
(591) E zezë, e kuqe, e verdhë, e bardhë
(732) CMB O.P. Rr. Universiteti Hyrja 36
Nr.1, KS

(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, software për kompjuterin,
pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore, prodhimi i
programeve në radio dhe television, prodhim filmash, prodhime teatrale
45 Shërbime juridike; shërbime sigurie për mbrojtje fizike të pronës së prekshme dhe
individëve; shërbime personale dhe shoqërore të dhëna nga tjerët për ti përmbushur nevojat
e individëve

(111) 26378
(151) 09/09/2020
(181) 18/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1349
(591) E zezë, ngjyrë kafe, e portokallët
(732) CMB O.P. Rr. Universiteti Hyrja 36
Nr.1, KS

(540)

(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë,
kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për
shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin,
transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate
regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash
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magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që
vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, software për kompjuterin,
pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore, prodhimi
i programeve në radio dhe television, prodhim filmash, prodhime teatrale
45 Shërbime juridike;shërbime sigurie për mbrojtje fizike të pronës së prekshme dhe
individëve;shërbime personale dhe shoqërore të dhëna nga tjerët për ti përmbushur nevojat
e individëve

(111) 26549
(151) 29/09/2020
(181) 18/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1350
(591) E kuqe
(732) Kvantum Sport d.o.o. Bulevar
Milutina Milankovića 11A,
11070 Novi Beograd, RS
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena
Tereze 47/5, Prishtine

(540)

(511) 9 Kartela të koduara të besnikërisë
35 Administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorëve; administrimi i
programeve të besnikërisë së klientëve; administrimi i programeve të besnikërisë së
klientëve; administrimi i programeve të besnikërisë që përfshijnë zbritje apo nxitje;
shërbime të hulumtimit të tregut në lidhje me besnikërinë e klientëve; organizimi dhe
menaxhimi i programeve të besnikërisë së klientëve; organizimi dhe menaxhimi i
programeve të besnikërisë së klientëve; promovimi i shitjeve nëpërmjet programeve të
besnikërisë së klientëve; administrimi i programeve për shpërblimin e besnikërisë që
ofrojnë pikë për blerje; hulumtimi i tregut, në veçanti marketingu i besnikërisë së klientëve,
gjithashtu në formën e prezentimit të mallrave dhe shërbimeve; organizimi i programeve të
besnikërisë së klientëve për qëllime komerciale, promocionale apo reklamimi; organizimi,
operimi dhe mbikëqyrja e skemave të besnikërisë së klientëve; organizimi, operimi dhe
mbikëqyrja e programeve të besnikërisë dhe nxitjes; shërbime të shitjes me pakicë që
ofrojnë program përfitimi në formë të shpërblimeve për klientët; shërbime për promovimin
e besnikërisë së klientëve (performanca e programeve të bonuseve për qëllime marketingu);
fitimi dhe mbajtja e klientëve me anë të reklamimit me postë; lëshimit të kartelave për
klientë pa funksion të pagesës për bonusë dhe programe të shpërblimit me funksionin e
bonusit
36 Procesimi i pagesave përmes kuponëve të besnikërisë; lëshimi i xhitonëve me vlerë si
shpërblim për besnikërinë e klientit; ofrimi i parave të thata në forma tjera të ripagimit si
pjesë e programit të besnikërisë së klientëve pas përdorimit të kredit kartelave; lëshimi i
kartelave për pagesa elektronike në lidhje me skemat e bonuseve dhe shpërblimeve
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(111) 26341
(151) 27/08/2020
(181) 25/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1383
(591) Gjelbërt e ndritshme, gjelbërt e errët,
zezë, kaltërt, kuqe
(732) SuiCO EOOD 16 Malashevska Str.,
1225 Sofia, BG
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 29 Mish, peshk, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të
konzervuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçelm komposto; vezë, qumësht dhe produkte
qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna
30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate
të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë;
maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull
31 Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera;
kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë
për kafshët; malt

(111) 26340
(151) 27/08/2020
(181) 25/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1384
(732) SuiCO EOOD 16 Malashevska Str.,
1225 Sofia, BG
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 29 Mish, peshk, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të
konzervuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçelm komposto; vezë, qumësht dhe produkte
qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna
30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate
të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë;
maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull
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31 Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera;
kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë
për kafshët; malt

(111) 26529
(151) 28/09/2020
(181) 30/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1390
(732) International Foodstuffs Co LLC P.O
Box No. 4115, Sharjah, AE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) AMBER

(511) 29 Vajrave ushqimore, yndyrna, gjalpë(ghee), margarinë, gjalpë, produktet supë,
qumësht dhe produktet e qumështit, qumësht me shije te ndryshme, qumësht si pije, mish,
peshk, shpezë dhe shtazë, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të prezervuara, të thata dhe të
gatuar, shtresa-lyeres te të gjitha llojeve dhe me përshkrime përfshirë shtresa jo nga
qumështi, krem frushta i trashe, xhelatinë, recel, komposto, vezë, patate dhe ushqime të
pjekura jo nga patate, patate te skuqura dhe patatina, të gjitha llojet e kokrrave të
konservuara dhe të thata me thjerrëza, bizele dhe perime bishtajore (jo për qëllime
bujqësore), kërpudha, kikirikë të ruajtur
30 Cokollatë, ëmbëlsira, bonbone, biskota( të gjitha llojet), ëmbëlsira, pasta, makarona,
makarona petë, petë casti, spageti, vermicelli(spageti të holle), maja, pluhur pjekje dhe
perberes te tjer buke, salcë sallatë, majonezë, uthull, salcë domate (kechup) dhe sos (erëza),
te gatshme per te gatuar produkte nga brumi, brumë të ngrirë, buke te ngrira, akullore,
ëmbëlsira jo nga qumështi të ngrir, ëmbëlsira nga fruta të ngrira, ëmbëlsira të ngrira, kafe,
caj,kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sagë, kafe artificiale, bukë, pastë, melasë, kripë, mustardë,
miell nga drithëra, erëza, pijet si ushqim (tëbazuara në kokërra dhe bimore), lëng mishi, caj
bimor, mjaltë

(111) 26478
(151) 23/09/2020
(181) 31/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1392
(591) E kaltër, ari, e bardhë, hiri
(732) Agim Lluka Rr. Ismail Qemali, nr 2/
Pejë, KS

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

(111) 26479
(151) 23/09/2020
(181) 31/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1393
(591) E zezë, ngjyrë hiri, e bardhë
(732) Agim Lluka Rr. Ismail Qemali, nr 2/
Pejë, KS

(540)

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

170

Buletini Zyrtar Nr. 92 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(111) 26480
(151) 23/09/2020
(181) 31/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1394
(591) E kaltër, ari, bardhë, verdhë
(732) Agim Lluka Rr. Ismail Qemali, nr 2/
Pejë, KS

(540)

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

(111) 26541
(540)
(151) 29/09/2020
(181) 31/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1396
(591) E zezë, e hirit, jeshile në të kaltër, e
portokalltë.
(732) Mentor Kurshumliu Lagja Kalabria,
Ali Vitija Kompleksi Blerti Ob. 4 Nr 35. , KS
(511) 44 Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjenik dhe i bukurisë për njerëzit
dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë

(111) 26342
(151) 27/08/2020
(181) 31/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1397
(591) Gjelbërt e ndritshme, gjelbërt, bardhë,
hiri
(732) VERSALIS S.P.A. PIAZZA
BOLDRINI 1 20097 SAN DONATO

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

(511) 1 Produkte kimike për përdorim industrial siç janë ngjitësit, materiet për dendësim,
tretës, emulsifikues, shpërndarës, stabilizues, agjentët për ngjitje, përshpejtues dhe
preparate për heqjen e gurëve të cilat përdorën në insdustrinë e naftës, miniera, industrinë e
letrës, tekstilit, për punimin e metalit, hekurit dhe çelikut, elektrikës, elektronikës, farmaci,
industrinë e ushqimit, për fotografi dhe dizajn grafik, për industrinë e plastikës, gomës,
bitumit dhe asfaltit, për industrinë e bojërave, ngjyrave dhe llaqeve, industrinë e
detergjenteve, sapuneve, kozmetikës, lëkurës, prodhime nga qelqi dhe industri tjera;
produkte kimike për përdorim në shkencë, fotografi, bujqësi, hortikulturë, pylltari; pleh për
tokë (natyral dhe artificial); preparate për shuarjen e zjarrit; antifriz; fasho; preparate për
rrezitje; tempere dhe preparate kimike për saldim; kimikate për konzervimin e ushqimit;
materiale për rrezitje; materiale plastike dhe rrëshirë sintetike për formëzim në formë
pluhuri, paste grimcash (kokrrizore); ngjitës për përdorim industrial; polisterol i zgjeruar;
rrëshirë polietileni, të papërpunuara; veshje me rrëshirë akrilike për prodhimin e laminatit
(shtresë druri e presuar), enë qelqi dhe forma plastike për përzierje; izolim termotop
(termik) për fluturake; filma plastikë për përdorim industrial në prodhimin e produkteve të
thata; plastikë në formë blloku, pllake dhe/ose shufre për prodhimin e formave gjysëm të
përpunuara për përdorim në prodhim
17
Plastikë e ekstruduar në formë blloku për t’u përdorur në prodhim; materiale për
paketim; material për bllombim; materiale për izolim; tuba elastike të cilat nuk janë nga
metali; tub elastike, tub dhe pjesë për to, duke përfshirë valvulat të cilat nuk janë nga
metali; ngjitëse, gips dhe kit; materiale dhe agjentë të papërshkueshëm nga uji dhe rezistent
ndaj lagështirës; material dhe produkte për mbrojtje dhe izolim (akustik); produkte dhe
materiale për termo izolim; produkte dhe materiale për izolim elektrik; produkte dhe
materiale për izolim të zërit; produkte dhe materiale për rezistencë dhe mbrojtje nga zjarri;
poliester; materie plastike, gjysëmpërpunuar; elastomer (rëshirë sintetike),
gjysëmpërpunuar; material për rigjenerim dhe riparim të gomave; këllëp eboniti; materiale
për ambalizhim dhe paketim, silenciatorë vibrimi; membrana gjysëm-përpunuara dhe
material sintetik për filtrim; shirit ngjitës, shirit, fjongo dhe foli; polimer elastomerik në
formë blloku për përdorim në prodhim; polimere elastomerike në formë flete për përdorim
në prodhim; materiale izoluese të bëra me shkumë polietileni; gutaperkë, gomë elastike,
ballata dhe zëvendësuesit e tyre të fituara nga plastika dhe rrëshira sintetike, në formë teli,
paneli, pllake, folije, pllakëze, blloku, tubi, shufre, shiriti, profili tërheqës/sektor; produkte
të krijuara nga këto materiale, siç janë: tuba fleksibil me ose pa lyerje; të shtypura, të
172

Buletini Zyrtar Nr. 92 i Agjencisë për Pronësi Industriale

ngjyrosura, të lubrifikuara, të bojatisura, metalike dhe folje të zhveshura; plastikë e
laminuar për ngjitje termike; mbëshjellëse e vakumuar; folje për mbështjelljen e tupanëve
dhe bulonave për shishe; shirita të metalizuara dhe jo metalizuara, kundër ujit dhe të
shtypura të cilat përdoren për mbulesë, për njohje (vërejtje), me fortësi termike dhe izolimi
i kabllove; shtupa për tuba; tuba nga pëlhura të thurrura dhe tuba të thurrura nga litari,
kapela, jastëk, unaza mbyllëse për enë dhe të ngjajshme; pjesë plastike të vogla siç janë:
mbyllëse dhe rrjeta mbyllëse, cilindra për shirita metali rrëshitës; material për mbylljen e
qarjeve, ndalesave dhe izolimit
40 Shërbimet e përpunimit dhe riciklimit të materialeve plastike

(111) 26343
(151) 27/08/2020
(181) 31/10/2029
(210) KS/M/ 2019/1398
(732) VERSALIS S.P.A. PIAZZA
BOLDRINI 1 20097 SAN DONATO
MILANESE, MILANO, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) VERSALIS REVIVE

(511) 1
Produkte kimike për përdorim industrial siç janë ngjitësit, materiet për
dendësim, tretës, emulsifikues, shpërndarës, stabilizues, agjentët për ngjitje, përshpejtues
dhe preparate për heqjen e gurëve të cilat përdorën në insdustrinë e naftës, miniera,
industrinë e letrës, tekstilit, për punimin e metalit, hekurit dhe çelikut, elektrikës,
elektronikës, farmaci, industrinë e ushqimit, për fotografi dhe dizajn grafik, për industrinë e
plastikës, gomës, bitumit dhe asfaltit, për industrinë e bojërave, ngjyrave dhe llaqeve,
industrinë e detergjenteve, sapuneve, kozmetikës, lëkurës, prodhime nga qelqi dhe industri
tjera; produkte kimike për përdorim në shkencë, fotografi, bujqësi, hortikulturë, pylltari;
pleh për tokë (natyral dhe artificial); preparate për shuarjen e zjarrit; antifriz; fasho;
preparate për rrezitje; tempere dhe preparate kimike për saldim; kimikate për konzervimin e
ushqimit; materiale për rrezitje; materiale plastike dhe rrëshirë sintetike për formëzim në
formë pluhuri, paste grimcash (kokrrizore); ngjitës për përdorim industrial; polisterol i
zgjeruar; rrëshirë polietileni, të papërpunuara; veshje me rrëshirë akrilike për prodhimin e
laminatit (shtresë druri e presuar), enë qelqi dhe forma plastike për përzierje; izolim
termotop (termik) për fluturake; filma plastikë për përdorim industrial në prodhimin e
produkteve të thata; plastikë në formë blloku, pllake dhe/ose shufre për prodhimin e
formave gjysëm të përpunuara për përdorim në prodhim
17 Plastikë e ekstruduar në formë blloku për t’u përdorur në prodhim; materiale për
paketim; material për bllombim; materiale për izolim; tuba elastike të cilat nuk janë nga
metali; tub elastike, tub dhe pjesë për to, duke përfshirë valvulat të cilat nuk janë nga
metali; ngjitëse, gips dhe kit; materiale dhe agjentë të papërshkueshëm nga uji dhe rezistent
ndaj lagështirës; material dhe produkte për mbrojtje dhe izolim (akustik); produkte dhe
materiale për termo izolim; produkte dhe materiale për izolim elektrik; produkte dhe
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materiale për izolim të zërit; produkte dhe materiale për rezistencë dhe mbrojtje nga zjarri;
poliester; materie plastike, gjysëmpërpunuar; elastomer (rëshirë sintetike),
gjysëmpërpunuar; material për rigjenerim dhe riparim të gomave; këllëp eboniti; materiale
për ambalizhim dhe paketim, silenciatorë vibrimi; membrana gjysëm-përpunuara dhe
material sintetik për filtrim; shirit ngjitës, shirit, fjongo dhe foli; polimer elastomerik në
formë blloku për përdorim në prodhim; polimere elastomerike në formë flete për përdorim
në prodhim; materiale izoluese të bëra me shkumë polietileni; gutaperkë, gomë elastike,
ballata dhe zëvendësuesit e tyre të fituara nga plastika dhe rrëshira sintetike, në formë teli,
paneli, pllake, folije, pllakëze, blloku, tubi, shufre, shiriti, profili tërheqës/sektor; produkte
të krijuara nga këto materiale, siç janë: tuba fleksibil me ose pa lyerje; të shtypura, të
ngjyrosura, të lubrifikuara, të bojatisura, metalike dhe folje të zhveshura; plastikë e
laminuar për ngjitje termike; mbëshjellëse e vakumuar; folje për mbështjelljen e tupanëve
dhe bulonave për shishe; shirita të metalizuara dhe jo metalizuara, kundër ujit dhe të
shtypura të cilat përdoren për mbulesë, për njohje (vërejtje), me fortësi termike dhe izolimi
i kabllove; shtupa për tuba; tuba nga pëlhura të thurrura dhe tuba të thurrura nga litari,
kapela, jastëk, unaza mbyllëse për enë dhe të ngjajshme; pjesë plastike të vogla siç janë:
mbyllëse dhe rrjeta mbyllëse, cilindra për shirita metali rrëshitës; material për mbylljen e
qarjeve, ndalesave dhe izolimit
40 Shërbimet e përpunimit dhe riciklimit të materialeve plastike

(111) 26356
(151) 27/08/2020
(181) 04/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1399
(300) 88/662453 21/10/2019 US
(732) PayPal, Inc., a Delaware corpotation
2211 North First Street, San Jose, California
95131, US
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) XOOM

(511) 9 Aplikacione te shkarkushme për celular për lehtsimin e shërbimeve të transferimit
të parave, shërbimet elektronike për transferimin e fondeve, shërbimet remitencave për
pagesë të faturave, përpunimin elektronik, transmetimin e pagesave dhe të dhënave të
pagesave dhe rimbursimin e pajisjeve celulare
36 Ofrimi i portalit në web faqen e internet për fushën e transaksioneve financiare dhe
përpunimit të pagesave; shërbime per transferimin e parave; shërbime elektronike për
transferimin e fondeve; shërbimet e remitencave per pages të faturave; shërbime të
pagesave elektronike duke përfshir përpunimin elektronik dhe transmetimi i mëvonshem i
pagesës së faturave dhe shërbimet e të dhënave për pagesat; pagesa për shërbimet e
rimbushjes së paisjev celulare, përkatësisht shërbimet e parapagimeve në formen e bërjes e
paradhënieve të pagesave për të shtuar vlerën e parapagimit ose ne kartat pay-as-yougo(paguaj-aq-sa-ti-shko) për blerjen e kohës ajrore për telefonat mobil
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42 Ofrim online per perdorim te perkohshem, softverit qe nuk mund te shkarkohet i cili
sherben per lehtsimin e transferimeve elektronik të parave, pagesa elektronike te faturave
dhe pagesa per rimbursimin e pajisjes celulare, remitenca per pagesat e faturave dhe
perpunimin elektronik dhe transmetimin e te dhenave per pagesat e faturave

(111) 26536
(151) 29/09/2020
(181) 05/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1402
(732) Gilead Sciences Ireland UC IDA
Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, IE
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540) JYSELECA

(511) 5 Preparate farmaceutike

(111) 26429
(151) 21/09/2020
(181) 07/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1413
(732) Chevron Intellectual Property LLC
(Delaware limited liability company) 6001
Bollinger Canyon Road San Ramon,
California 94583, US
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540) EliteSyn

(511) 4 Vajra dhe yndyrëra industriale dhe vajra motorike

(111) 26400
(151) 14/09/2020
(181) 07/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1414
(732) AR KAĞIT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ Akşemsettin Mah.
Fatih Bulvarı, No: 539, Sultanbeyli
İSTANBUL, TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.

(540)
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"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 3 Sapun; parfumeri; kozmetikë; aroma; deodorant për përdorim personal dhe për
kafshë; preparate zbardhuese dhe të pastrimit; detergjent të ndryshëm nga përdorimi në
operacionet prodhuese dhe qëllimet mjekësore; zbardhues lavanderie; zbutës të pëlhurave
për përdorim lavanderi; heqës i njollave; detergjentë për larjen e enëve; preparate të
kujdesit dentar; pastë dhëmbësh, lustrime protezash, preparate për zbardhjen e dhëmbëve,
gargarë (pastrim i gojës), jo për qëllime mjekësore; preparate gërryese; leckë zmerile; letër
zmerile; gur shtufi; pasta gërryes; preparate lustrimi për lëkurë, vinil (vinyl), metal dhe dru;
lustrime dhe kremra për lëkurë, vinil (vinyl) dhe dru; dyll për lustrim
16 Blloqe dhe lloje të shtypjes (printimit); material për libëlidhje; materiale plastike për
qëllime paketimi dhe mbështjellje; letër dhe kartuq për qëllime paketimi dhe mbështjelljeje;
kuti kartuqi; peshqir letre; letë higjienike; peceta letre; publikime të shtypura; lëndë të
shtypura; libra; revista; gazeta; librat e faturave; shënime të shtypura të dërgesave; kuponat
e shtypura, kalendarët; postera; fotografitë; piktura; ngjitëse; pulla postare; rekuizita të
zyrave; artikuj shkrimi; artikuj shkrimi të zyrës; instrumente shkrimi dhe vizatimi;
materiale të artistëve; produkte letre për qëllime shkrimi; ngjitëse për qëllime shkrimi;
stilolapsa; lapsa; gomë fshirëse; shirita ngjitës për qëllime shkrimi; letër shkrimi; letër
kopjimi; rrotull letre për regjistrat e parave të gatshme; materialet për vizatim; dërrasë e
zezë (chalkboards); lapsa pikture; bojëra uji (piktura)

(111) 26433
(151) 21/09/2020
(181) 08/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1424
(591) E zezë, e gjelbërt
(732) Osman Hoxha Rr. Brigada 123, p.nr.
Suharekë, KS
(740) Florin Lata “Judex” Firmë e Avokatisë
Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1,
Prishtinë

(540)

(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; Agjensi
import-eksporti; Agjensi të informacioni tregtar; Asistencë për menaxhimin tregtar ose
industrial; Informacion biznesi
36 Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme;
Agjentë doganorë; Agjentë sigurimesh; Informacion sigurimesh; Konsulencë sigurimesh;
Regjistrim në siguracione; Shërbime të agjentëve të sigurimeve
39 Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi; Agjentë për
transportin me anije; Bartje; Dërgesa mallrash; Informacion mbi transportimin; Ngarkesa
mallrash [transport i mallrave]; Ngarkim-shkarkim; Shërbim agjentësh për pagesa
transporti [dërgesa]; Transport; Transport ajror; Transport detar; Transport hekurudhor;
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Transport me vagonë;

(111) 26432
(151) 21/09/2020
(181) 08/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1425
(732) Osman Hoxha Rr. Brigada 123, p.nr.
Suharekë, KS
(740) Florin Lata “Judex” Firmë e Avokatisë
Sh.p.k rr. B, Hyrja C15/10, nr.3, Mati 1,
Prishtinë

(540) RONEX

(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; Agjensi
import-eksporti; Agjensi të informacioni tregtar; Asistencë për menaxhimin tregtar ose
industrial; Informacion biznesi
36 Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme;
Agjentë doganorë; Agjentë sigurimesh; Informacion sigurimesh; Konsulencë sigurimesh;
Regjistrim në siguracione; Shërbime të agjentëve të sigurimeve
39 Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi; Agjentë për
transportin me anije; Bartje; Dërgesa mallrash; Informacion mbi transportimin; Ngarkesa
mallrash [transport i mallrave]; Ngarkim-shkarkim; Shërbim agjentësh për pagesa
transporti [dërgesa]; Transport; Transport ajror; Transport detar; Transport hekurudhor;
Transport me vagonë;

(111) 26401
(151) 14/09/2020
(181) 08/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1428
(732) CHANEL 135 avenue Charles de
Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 14 Ora; rripa për ora;pjesët lëvizëse të orës;kronometrat;numrat [prodhimi i
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orës];zinxhirët e orës, xhamat e orës;mbajtëse dhe kuti për ora;metale të çmuara të
papërpunuara ose gjysëm të përpunuara;mbajtëse dhe kuti për stoli;pjesë të stolive;produkte
të stolive;rrathë;stoli dekorative;zinxhirë;stoli dekorative [stoli], stoli
cloisonné;vathë;stolitë për kapela [stoli];kunja [stoli];medalje;qafore;unaza;kunjat e
kravatës;kunjat zbukuruese;diamant;kuti nga metalet e çmuara;kuti stolish;unaza për
çelesa;orë alarmi.

(111) 26562
(540) KANSAI YAMAMOTO
(151) 30/09/2020
(181) 11/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1433
(732) Kabushiki Kaisha Kansai Super Studio
4-1-1, Taishido, Setagaya-ku Tokyo , JP
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 25 Veshje; Mbathje [përveç mbathjeve speciale për sport]; Llastik për çorapa;
Shirit llastiku për kapje të çorapave; Shirit llastiku [shtërngues]; Shirit i gjerë beli; Rripa
për veshje; Kostume maskarade; Rroba për sport; Mbathje speciale për sportë

(111) 26530
(151) 28/09/2020
(181) 13/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1447
(732) Zott SE & Co. KG Dr.-SteicheleStrasse 4, 86690 Mertingen, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Vegabella

(511) 5 Ushqim për bebe, ushqim pure për bebe dhe ushqim me formulë për foshnje,
përfshirë në formë pluhuri; të gjitha produktet e lartëpërmendura gjithashtu ushqim vegan
29 Qumësht; qumësht orizi, qumësht bajamesh,qumësht soje, qumësht I lënget, qumështi i
tërshërës, qumësht arre, qumësht arre kokosi; produkte të qumështit, që do të thot, qumësht
për pije, qumësht I fermentuar, dhallë; jogurt; jogurt frutash; jogurte për pije; jogurt
çokolate ose kakao; pije të përziera të qumështit jo alkoolike; kefir; ajkë; djath gjizë; djath
gjizë me frute dhe barishta; deserte të bazuara ne qumësht; gjalpë; djath dhe produkte te
djathit; qumështi dhe pluhuri i hirrës si produkte ushqimore, te dyja me ose pa additive;
lyerës (me përmbajtje yndyre); koktej qumshti (milkshakes); kumësht; të gjitha produktet e
lartëpërmendura të qumështit gjithashtu të bazuara në qumësht orizi, qumësht bajamesh,
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qumësht soje, qumësht I lënget, qumësht tërshere, qumësht arre, qumësht arre kokosi ose
bimëve tjera – bazuar në substanca; te gjitha produktet e lartëpërmendura gjithashtu
ushqimi vegan; alternativa të jogurtit; alternativa të jogurtit të frutave; alternative të jogurtit
të çokolates ose kakao-s;alternative të jogurtit për pija; të gjitha produktet e
lartëpërmendura më bazë bimesh (baza bimore); produkte bimore alternative të qumështit
30 Çokollata; jogurt i ngrirë; puding; akull për ushqim; pluhur për përgaditjen akulloreve;
produkte bukëpjekësish dhe pjekurina me qendrim afatëgjatë, posaçërisht torta të gatëshme
për ngrënje dhe uafëll (keksa te mbushura); pije të bazuara në kakao; puding orizi; të gjitha
produktet e lartëpërmendura të bazuara në qumësht orizi, qumësht bajamesh, qumësht soje,
qumësht i lëngët, qumësht tërshëre, qumësht arre, qumësht kokosi ose bimëve tjera të
bazuara në -substanca, të gjitha produktet e lartëpërmendura gjithashtu ushqim vegan
32 Pije jo - alkoolike; lëngje frutash; lëngje; lëngje perimesh; pije perimesh; pije me bazë
bimore; shurupe dhe preparate tjera për përgaditjen e pijeve; të gjitha produktet e
lartëpërmendura gjithashtu ushqim vegan

(111) 26559
(540)
(151) 30/09/2020
(181) 15/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1450
(591) E gjelbër, e bardhë, e verdhë
(732) Gold Harvest Kuruyemiş Gıda ve
Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi Organize Sanayi Bölgesi 9. Cd. No:16
Eskişehir, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(511) 29 Gjah, jo igjallë; peshk, jo i gjallë; shpendë; mish; ekstrakte mishi; fruta të
konservuara; fruta të ngrira; fruta të thara; fruta të gatuara; perime të konservuara; perime të
ngrira; perime të thara; perime të gatuara; lajthi të kriposura; Lajthi të qëruara; lajthi të
ëmbësuara; lajthi të thara; lajthi të përgatitura; lajthi të bluara; lajthi, të përgatitura; lajthi të
përpunuara; lajthi me erëza; lajthi për ngrënje; lajthi sezone; lajthi të konservuara; lajthi të
qëruara; lajthi të aromatizuara; lajthi të cilat janë të thara; lajthi të cilat janë gatuara; lajthi
të cilat janë të konservuara; lajthi makadamia të përgatitura; fara pishe të përgatitura; lajthi
toreja të përgatitura; lajthi Indie (të përgatitura); lajthi betel të përgatitura; përzierje e
frutave dhe lajthive; meze ushqim me bazë frutash; meze e përzier që përmban frua të
dehidruara dhe lajthi të përpunuara; fruta të përpunuara; fruta, këpurdha dhe perime të
përpunuara (përfshi lajthitë dhe fara të bishtajoreve); meze e përzier që përbëhet nga fruta
të përpunuara dhe lajthi të përpunuara; fara për ushqim; fara (të përpunuara); fara të
përgatitura; fara luledielli për ushqim; fara luledielli të përpunuara; fara luledielli, të
përgatitura; fara (luledielli të përpunuara); fara për ngrënje të përpunuara; fara kungulli të
përpunuara; fara të çias (chia) të përpunuara; kikirika të mbështjellur; kikirik, të përgatitur;
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kikirik të përpunuar; kikirik në kanaqe; kikirik të pjekur; kikirik me mjaltë; leblebi të
përpunuar; lajthi Indie të kriposura; lajthi Indie pa gjalpë; xhele; reçel; komposto; vezë;
qumsht; djath; gjalpë; jogurt (dhallë); produkte qumshti; vajra dhe yndyra për ushqim;
fëstëk të përgatitur; fëstëk të përgatitur; bajame të përgatitura; fara pishe të përpunuara; fara
të përpunuara bimësh; fiq të tharë; hurma; bajame të përpunuara
30 Kafe; çaj; kakao; kafe artificiale; oriz; pasta; brumëra; tapioka; sago; miell; përgatitje
të bëra nga farat (ceraliet); buk; torta; ëmbëlsira; erza; bimë të konservuara; uthull; salca;
mëlmesa; akull (ujë i ngrirë); fara cerealesh, të përpunuara; fara susami (sezoni); bukë
gjengjefili me lajthi; lajthi të mbështjellura me çokollatë; lajthi makadamia të mbështjellura
me çokollatë; fara pishe të mbështjellura me sheqer; kokoshka të mbështjellura me karamel
me lajthi të ëmbëlsuara; shufra mezesh që përmbajnë përzierje kokrash, lajthive dhe frutave
të thara (ëmbëlsirë); misër, i pjekur; Misër i pjekur; misër (i përpunuar); misër (kokoshka)
35 Shërbime të shitjes me pakicë, shitje me shumicë dhe shërbime të shitjes on-line lidhur
me mallrat nga klasa 29 dhe 30. Reklamim dhe marketing; biznes menaxhim; biznes
administrim; funksione zyre; promovim të shitjes për të tjerët; shërbime eksport-importi;
ndërmjetësim biznesi dhe shërbime këshilluese në lëmin e shitjes së produkteve dhe
shërbime të interpretimit; shërbime për të tjerët (blerje e mallrave dhe shërbimeve për të
tjerët); shërbime telekomunikimi; ofrim on-line të vendeve të shitejes për shitës dhe blerës
të mallrave dhe shërbimeve; prezantim i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të
shitjes me pakicë; reklamim on-line ne rrjetin kompjuterik

(111) 26474
(540)
(151) 22/09/2020
(181) 15/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1451
(591) E kuqe, e bardhë, ngjyrë hiri
(732) Gold Harvest Kuruyemiş Gıda ve
Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi Organize Sanayi Bölgesi 9. Cd. No:16
Eskişehir, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(511) 29 Gjah, jo igjallë; peshk, jo i gjallë; shpendë; mish; ekstrakte mishi; fruta të
konservuara; fruta të ngrira; fruta të thara; fruta të gatuara; perime të konservuara; perime të
ngrira; perime të thara; perime të gatuara; lajthi të kriposura; Lajthi të qëruara; lajthi të
ëmbësuara; lajthi të thara; lajthi të përgatitura; lajthi të bluara; lajthi, të përgatitura; lajthi të
përpunuara; lajthi me erëza; lajthi për ngrënje; lajthi sezone; lajthi të konservuara; lajthi të
qëruara; lajthi të aromatizuara; lajthi të cilat janë të thara; lajthi të cilat janë gatuara; lajthi
të cilat janë të konservuara; lajthi makadamia të përgatitura; fara pishe të përgatitura; lajthi
toreja të përgatitura; lajthi Indie (të përgatitura); lajthi betel të përgatitura; përzierje e
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frutave dhe lajthive; meze ushqim me bazë frutash; meze e përzier që përmban frua të
dehidruara dhe lajthi të përpunuara; fruta të përpunuara; fruta, këpurdha dhe perime të
përpunuara (përfshi lajthitë dhe fara të bishtajoreve); meze e përzier që përbëhet nga fruta
të përpunuara dhe lajthi të përpunuara; fara për ushqim; fara (të përpunuara); fara të
përgatitura; fara luledielli për ushqim; fara luledielli të përpunuara; fara luledielli, të
përgatitura; fara (luledielli të përpunuara); fara për ngrënje të përpunuara; fara kungulli të
përpunuara; fara të çias (chia) të përpunuara; kikirika të mbështjellur; kikirik, të përgatitur;
kikirik të përpunuar; kikirik në kanaqe; kikirik të pjekur; kikirik me mjaltë; leblebi të
përpunuar; lajthi Indie të kriposura; lajthi Indie pa gjalpë; xhele; reçel; komposto; vezë;
qumsht; djath; gjalpë; jogurt (dhallë); produkte qumshti; vajra dhe yndyra për ushqim;
fëstëk të përgatitur; fëstëk të përgatitur; bajame të përgatitura; fara pishe të përpunuara; fara
të përpunuara bimësh; fiq të tharë; hurma; bajame të përpunuara
30 Kafe; çaj; kakao; kafe artificiale; oriz; pasta; brumëra; tapioka; sago; miell; përgatitje
të bëra nga farat (ceraliet); buk; torta; ëmbëlsira; erza; bimë të konservuara; uthull; salca;
mëlmesa; akull (ujë i ngrirë); fara cerealesh, të përpunuara; fara susami (sezoni); bukë
gjengjefili me lajthi; lajthi të mbështjellura me çokollatë; lajthi makadamia të mbështjellura
me çokollatë; fara pishe të mbështjellura me sheqer; kokoshka të mbështjellura me karamel
me lajthi të ëmbëlsuara; shufra mezesh që përmbajnë përzierje kokrash, lajthive dhe frutave
të thara (ëmbëlsirë); misër, i pjekur; Misër i pjekur; misër (i përpunuar); misër (kokoshka)
35 Shërbime të shitjes me pakicë, shitje me shumicë dhe shërbime të shitjes on-line lidhur
me mallrat nga klasa 29 dhe 30. Reklamim dhe marketing; biznes menaxhim; biznes
administrim; funksione zyre; promovim të shitjes për të tjerët; shërbime eksport-importi;
ndërmjetësim biznesi dhe shërbime këshilluese në lëmin e shitjes së produkteve dhe
shërbime të interpretimit; shërbime për të tjerët (blerje e mallrave dhe shërbimeve për të
tjerët); shërbime telekomunikimi; ofrim on-line të vendeve të shitejes për shitës dhe blerës
të mallrave dhe shërbimeve; prezantim i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të
shitjes me pakicë; reklamim on-line ne rrjetin kompjuterik

(111) 26422
(151) 17/09/2020
(181) 15/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1452
(526) Te Baba
(591) E kuqe, e bardhë, e zezë, e kaltër, e
verdhë
(732) Essi Shpk Llapushnik - Gllogoc, KS
(740) Bujar Krasniqi Llapushnik – Gllogovc

(540)

(511) 35 Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të
hortikultures, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje,
preparateve për pastrim, prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim,
kozmetikës, prodhimevesanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesaveushqimore,
fishekzjareve, aparatevedhe paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato,
kompjuterëve dhe paisjev kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit
kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato,
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bicikletave dhe paisjeve për ato, paisje për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe
stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura,
mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilerim të interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve
per kuzhinë dhe arnivistri dhe aksesorëve për to, prodhimeve për përdorimin në amvisri,
mbulesav të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në
amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve
sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë,
bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve
bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore,
preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim,
mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë,
shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve elektrike,
aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike,
kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave,
aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve për to, pajisjeve për
automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyre dhe rekuizitave për
zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të
enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për
ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët,
mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë,
këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim në kohë
të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbime të shitjes
me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltaris,
gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara
per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen
pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve
elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve dhe pajisjeve
kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim,
veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato,
paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe
rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për
mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe
aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë,
këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në
kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbimeve të
udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të
shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit,
për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit,
gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata këshilluese për
konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të organizimit të
transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; Shërbime të
menaxhimit të punës; Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit
të biznesit, rekrutim kuadrit; Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit,
Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të shërbimeve për
palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera
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(111) 26421
(151) 17/09/2020
(181) 15/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1453
(526) Te Baba
(591) E kuqe, e zeze, ngjyre ari, e verdhe, e
hirit, e kalter, portokalli
(732) ESSI SH.P.K LLAPUSHNIKGLLOGOC, KS

(540)

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

(111) 26513
(151) 28/09/2020
(181) 18/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1457
(732) ACCOR 82 rue Henri Farman
92130 Issy-les-Moulineaux, FR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) MERCURE

(511) 43 Hotele;motele;shërbime hoteliere, shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe
pijeve;kafiteri, dhoma caji dhe shërbime banaku (me përjashtim të klubeve);akomodim të
përkohshëm;shtëpi turistësh;shërbimet e rezervimeve të dhomave të hotelit për
udhëtarë;shërbimet e rezevimit për akomodim të përkohshëm;këshillimin dhe udhëzimin
(jo në lidhje me operim biznesi) në lidhje me hotelet dhe restoranet;dhënien me qira të
qendrave të ekspozitave, dhomave të konferencave dhe të takimeve;shërbimet e
rezervimeve të hoteleve dhe restoraneve;shërbimet e informatave on-line në lidhje me
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rezervimet e hoteleve

(111) 26511
(151) 28/09/2020
(181) 18/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1458
(732) ACCOR 82 rue Henri Farman
92130 Issy-les-Moulineaux, FR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 43 “Hotele; motele; shërbime hoteliere, shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe
pijeve; kafiteri, dhoma caji dhe shërbime banaku (me përjashtim të klubeve); akomodim të
përkohshëm; shtëpi turistësh; shërbimet e rezervimeve të dhomave të hotelit për udhëtarë;
shërbimet e rezevimit për akomodim të përkohshëm; këshillimin dhe udhëzimin (jo në
lidhje me operim biznesi) në lidhje me hotelet dhe restoranet; dhënien me qira të qendrave
të ekspozitave, dhomave të konferencave dhe të takimeve; shërbimet e rezervimeve të
hoteleve dhe restoraneve; shërbimet e informatave on-line në lidhje me rezervimet e
hoteleve”

(111) 26454
(151) 22/09/2020
(181) 20/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1466
(591) E kaltër, ngjyrë kafe, e verdhë, e
bardhë, e kuqe
(732) CAMEL SH.P.K. Zona Industriale
p.n. 40000 Mitrovicë, KS
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 30 Vafer, ëmbëlsira, produktet e ëmbëlsirave, desertë të përfshira në këtë klasë,
akullore
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(111) 26374
(151) 08/09/2020
(181) 20/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1467
(526) DET
(732) Viva Fresh sh.p.k Veternik pn. 10,000
Prishtinë, KS

(540) DET

(511) 3 Preparate zbardhuse dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate
për pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë,
losion për flokë; pastë dhëmbësh; materiale abrazive
16 Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të përfshira në klasat e
tjera; material i printuar; materiale për liberlidhje; fotografi; letër; ngjitës për leter apo
qellime shtepiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe paisje të
zyrës(përveq mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveq aparaturave); materiale
plastike per paketim ( të përfshira ne klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; programe
kompjuterike ( shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre)

(111) 26510
(151) 28/09/2020
(181) 20/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1468
(591) E kaltër, e gjelbër, e kuqe, e bardhë
(732) 3 E TEKSTİL PAZARLAMA
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Firuzköy Bulvarı No:114/A-5 - Avcılar –
İstanbul, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 20 Mobilje, të bëra nga të gjitha materialet; dyshekë, jastëk, dyshek me ajr dhe
jastëk zbukurues, jo për qëllime mjeksore, shtretër me ujë, jo për qëllime mjeksore;
pasqyra; koshere bletësh, hoje artificiale dhe korniza nga druri për hoje; karige (shtrat)
luhatës për bebe, kafaz (vend i rethuar) për bebe, djep, dubak bebesh, tabela për shfaqje,
korniza fotografish dhe vizatime, pllaka identifikuese, jo nga metali; etiketa identifikimi, jo
nga metali; pllaka emrash, jo nga metali; etiketa identifikimi jo nga druri ose materiale
sintetike; kontejner paketimi nga druri ose plastika, vozë për përdorim në transport ose
ruajtje, fuçi, tambure, rezervuar, kuti, kontejner për ruajtje, kontejner transporti, arka, paleta
ngarkimi dhe mbyllës për mallin e lartëpërmendur, nga druri ose plastika; paisje të vogla
nga druri ose materiale sintetike të përfshira në këtë klasë, armatura për mobilje, nga druri
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ose materialet sintetike; mallra dekorative dhe ornamente nga druri, tapa, kallami, xunkthi,
briri, kocka, kocka balene, guaca, qilibari, sedefi, shkuma e detit, dylli i bletës, plastika ose
suva, të përfshira në këtë klasë, posaqërisht figurina, ornamente festash për mure dhe
skulptura, të gjitha të bëra nga druri, tapa, kallami, xunkthi, briri, kocka, kocka balene,
guaca, qilibari, sedefi, shkuma e detit, dylli i bletës, plastika ose suva; shporta, jo nga
metali; shporta peshkatarësh, kolibe, kuti shtretër dhe shtretër për kafshë shtëpiake; shkallë
portable dhe shakllë lëvizëse për hypje nga druri ose materiale sintetike; perde nga
bambusi, erësues ruli të brendshëm (për interier), erësues rëshqitës, perde për dekorim të
shtratit, grepa perdesh, unaza perdesh, kordele lidhëse për perde, shufra perdesh; rrota jo
metalike me pengesë
25 Veshje, përfshi veshjet e brendshme dhe të jashtme, të ndryshme nga ato veshje për
qëllime mbrojtëse; çorape, kufje (veshje), shalle, bandan, shalle zbukurues, rripa (veshje);
mbathje, këpucë, papuçe, sandalle; mbulesa koke, kapela, kapela me hijezues, bereta,
kapela (veshje koke), kapela kafke
35 Reklamim, marketing dhe marëdhënije me publikun; organizim i ekspozitave dhe
panaireve të tregut për qëllime tregtare ose reklamuese; dizajnim i materialeve reklamuese;
furnizim të një vendi për tregti për blerës dhe shitës të mallrave dhe shërbimeve; funksione
zyre; shërbime sekretarie; regullim i parapagimit të gazetës për te tjerë; përpilim të
statistikës; huazim i makinave të zyrave; sistematizim i informatave në data bazën e
kompjuterit; përgjigje telefonie për parapaguesit e pakapshëm; menaxhim biznesi,
administrim biznesi dhe konsulta biznesi; kontabilitet; shërbime konsultash komerciale;
rekrutim personeli, zhvendosje personeli, agjenci punsimi, agjenci eksport-importi;
shërbime të vendosjes së përkohshme të personelit; auksion; të bërit bashk, për dobi të
tjerësve, të mallrave të ndryshëm, posaqërisht mobiljeve, të bëra nga të gjitha materialet,
dyshekëve, jastëkve, dyshekëve me ajr dhe jastëkve zbukurues, jo për qëllime mjeksore,
shtretër me ujë, jo për qëllime mjeksore, pasqyrave, koshereve të bletëve, hojeve artificiale
dhe kornizave nga druri për hoje, karigeve (shtrat) luhatëse për bebe, kafazëve (vend i
rethuar) për bebe, djepave, dubakëve për bebe, tabelave për shfaqje, kornizave për
fotografi dhe vizatime, pllakave identifikuese, jo nga metali, etiketave identifikimi, jo nga
metali, pllakave emrash, jo nga metali, etiketave identifikimi nga druri ose materiale
sintetike, kontejnerëve për paketim nga druri ose plastika, vozave për përdorim në transport
ose ruajtje, fuçive, tambureve, rezervuarëve, kutive, kontejnerëve për ruajtje, kontejnerëve
transporti, arkave, paletave për ngarkim dhe mbyllje për mallin e lartëpërmendur, nga druri
ose plastika, paisje të vegla nga druri ose materiale sintetike të përfshira në këtë klasë,
armaturave për mobilje, nga druri ose materialet sintetike, mallrave dekorative dhe
ornamenteve nga druri, tapa, kallami, xunkthi, briri, kocka, kocka balene, guaca, qilibari,
sedefi, shkuma e detit, dylli i bletës, plastika ose suva, të përfshira në këtë klasë,
posaqërisht figurinave, ornamenteve për festa për mure dhe skulpturave, të gjitha të bëra
nga druri, tapa, kallami, xunkthi, briri, kocka, kocka balene, guaca, qilibari, sedefi, shkuma
e detit, dylli i bletës, plastika ose suva, shportave, jo nga metali, shportave për peshkatarë,
kolibeve, kutive shtretër dhe shtretërve për kafshë shtëpiake; shkallëve portable dhe
shakllëve lëvizëse për hypje nga druri ose materiale sintetike, perdeve nga bambusi,
erësuesve ruli të brendshëm (për interier), erësues rëshqitës, perdeve për dekorim të
shtretëre, grepave për perde, unazave për perde, kordeleve lidhëse për perde, shufrave për
perde, rrotave jo metalike me pengesa, veshjeve, përfshi veshjet e brendshme dhe të
jashtme, të ndryshme nga ato veshje për qëllime mbrojtëse; çorapeve, kufjeve (veshje),
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shalleve, bandanëve, shalleve zbukurues, rripave (veshje); mbathjeve, këpucëve, papuçeve,
sandalleve; mbulesave të kokës, kapelave, kapelave me hijezues, beretave, kapelave (veshje
koke), kapelave të kafkës, duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto
mallra, këto shërbime mund të jepen nëpër shitoret me pakicë, shitjes me shumëcë,
nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet katalogjeve me porosi

(111) 26534
(151) 29/09/2020
(181) 20/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1473
(732) The Cockpit USA LLC 874 Walker
Road, Suite C, City of Dover, County of
Kent, Delaware 19904, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) COCKPIT USA

(511) 25 “Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë”

(111) 26361
(151) 27/08/2020
(181) 21/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1474
(732) Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20, 51000 Rijeka, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) NORMIA

(511) 3 Produkte parfumerie; kozmetikë; artikuj tualeti
5 Ilaçe për qëllime njerëzore, produkte dietike; shtesa dhe preparate dietike, produkte
farmaceutike; produkte medicinale, preparate medicinale, preparate farmaceutike, produkte
higjienike për përdorim mjekësor, fungicide
35 Reklamime, publikime

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

26360
27/08/2020
21/11/2029
KS/M/ 2019/1475

(540) VISET
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(732) Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20, 51000 Rijeka, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 3 Produkte parfumerie; kozmetikë; artikuj tualeti
5 Ilaçe për qëllime njerëzore, produkte dietike; shtesa dhe preparate dietike, produkte
farmaceutike; produkte medicinale, preparate medicinale, preparate farmaceutike, produkte
higjienike për përdorim mjekësor, fungicide
35 Reklamime, publikime

(111) 26359
(151) 27/08/2020
(181) 21/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1476
(732) Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Svilno 20, 51000 Rijeka, HR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) NEODOL

(511) 3 Produkte parfumerie; kozmetikë; artikuj tualeti
5 Ilaçe për qëllime njerëzore, produkte dietike; shtesa dhe preparate dietike, produkte
farmaceutike; produkte medicinale, preparate medicinale, preparate farmaceutike, produkte
higjienike për përdorim mjekësor, fungicide
35 Reklamime, publikime

(111) 26371
(151) 27/08/2020
(181) 21/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1478
(526) eConnect
(591) E kaltër
(732) E Connect AL SH.P.K Bregu i Diellit
Hyzri Talla nr.12, 10000 Prishtinë, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 9 Aparate shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike,
audiovizuale, optike, peshimi, matëse, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, aparate
elektrike dhe elektronike, kompjuterë, kompjuter tablet; kompjuter desktop (kompjuter
tavoline); terminale kompjuterike dhe pajisje kompjuterike, harduer kompjuterik dhe paisje
periferike, programe dhe souftuer kompjuterike; kamera, kamera fotografike, aparate
televizive, video rekorder; CD dhe DVD lexues dhe rekorder, lexuesit MP3, transportuesit
magnetik dhe optik i të dhënave dhe softuer kompjuterik dhe programet incizuese të tyre,
shkarkimi dhe incizimi i publikimeve elektronike, kartat magnetike dhe optike të koduara,
aparate dhe instrumente telekomunikimi; Etiketa elektronike për mallra; telefona; telefona
mobil; telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi; pajisje komunikimi pa tela;
pajisje elektronike dixhitale; pajisje elektronike dixhitale mobile; aparate telefonike dhe
aparate të tjera për transmetimin dhe / ose marrjen e informacionit; sisteme alarmit; alarmet
e sigurisë; panele alarmi; harduere elektronike për kontrollin e sistemeve të alarmit;
snjalizuesit interfejs për sistemet e alarmit; pjesë dhe pajisje për mallrat e sipërpërmendura
35 Shërbime për analizë, kërkim dhe informacion; Shërbime për reklamim, marketing dhe
promocion; Shërbime për asistencë, menaxhim dhe administrim biznesi; Shërbime për
reklamim, marketing dhe konsultim promovues; Reklamime online;Shitje me shumicë dhe
pakicë në fushat e aparateve të softëverë-ve, kompjuterëve, teknologjisë së informacionit
dhe dhe audiovisuale, artikujve elektronik dhe elektrik, dhe aksesorëve të tyre, aparate
telefonike dhe aparate të tjera për transmetimin dhe / ose marrjen e informacionit;
sistemeve të alarmit dhe aksesorëve të tyre; konsulence dhe informacion në lidhje me
shërbimet e sipërpërmendur; Përfshirë shërbimet e lartpërmendura të ofruara përmes
rrjeteve elektronike, përfshirë Internetin
37 Konstruktimi i objekteve; riparim; shërbimet e instalimit
38 Shërbime telekomunikacioni; shërbime të komunikimit telefonik në distanca të mdha;
Komunikim me komjuter dhe akses në internet; Akses në të dhëna, web faqe dhe protale;
Përgatitje për forume online; Kalimi i të dhënave; Transmisioni i kartave përshëndetëse
online; Sigurimi i aksesit në database; Sigurimi i aksesit të përdoruesve në platforma në
internet; Sigurimi aksesit të përdoruesve në portale në internet; Sigurimi i aksesit në
shërbime të kanaleve të telekomunikacionit për blerje online; Sigurimi i aksesit për
platforma dhe portale në interne
41 Shërbime të trajnimit për biznese; shërbime inxhinierike të tingujve për ngjarje; trajnim
i bazuar në kompjuter; ofrimi i kurseve për trajnim; ofrim i informacioneve, përfshirë
online, për edukim, trajnim, argëtim , aktivitetet sportive dhe kulturore; sigurimi i
informacionit në lidhje me trajnimin; ofrimi i trajnimit; sigurimi i kurseve të trajnimit;
publikime elektronike; publikime elektronikete prodhuara online, që nuk mund të
shkarkohen; Publikimi i librave dhe revistave elektronike online; Shkrimi i teksteve; ofrimi
i botimeve elektronike në internet, që nuk mund të shkarkohen; publikimi i materialit të
shtypëshme; publikimi i materialit të shtypur në formë elektronike në internet; shërbimet
publicitare; prodhimet audio dhe video; prodhimi i videove on-line, jo të shkarkueshme.
42 Shërbimet e inxhinierike në fushen e hulumtimit, vlersimit, në fushat shkencore dhe
teknologjike (përfshirë konsulencën teknologjike); Shërbime kompjuterike dhe
teknologjike për sigurimin e të dhënave kompjuterike dhe informacionit personal;
Programimi kompjuterik; redaktimi dhe azhurnimi i shërbimeve për softuer kompjuterikë;
shërbime konsulence në lidhje me programimet kompjuterike, hartimin e pajisjeve dhe
softuerëve; analiza; dhënie me qira të kompjuterëve; dhënie me qira të programeve
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kompjuterike; mirëmbajtje të programeve kompjuterike; shërbime të kërkimit kompjuterik;
analiza e sistemit kompjuterik; dizajn të sistemit kompjuterik; krijim dhe mirëmbajtje të
faqeve të internetit për të tjerët; mirëmbajtje të faqeve kompjuterit [faqe të internetit];
Instalim të programeve kompjuterike; konsulencë për softuer kompjuterik; dhënie me qira
të serverëve të web; shërbime të mbrojtjes prej viruseve kompjuterike; konsulencë në
fushën e kursimit të energjisë; Sigurim të mjeteve të kërkimit për internet; monitorim të
sistemeve kompjuterike përmes qasjes në distancë; konsulencaë për krijimin web faqeve;
konsulencë për teknologjinë informative [IT]; kërkime shkencore; ofrimi të informacionit
mbi teknologjinë kompjuterike dhe programimin përmes web faqes; ofrim i makinave
hulmtuese për kërkimenë internet; konsulencë teknologjike; konsulencë për teknologji
kompjuterike; konsulencë për teknologjinë e telekomunikacionit; konsulencë për sigurinë
kompjuterike; monitorim të sistemeve kompjuterike për të zbuluar defektet; krijim dhe
dizajnim të indekseve të informacionit të internetit për të tjerë [shërbime të teknologjisë
informatike]; Konsulencë për siguri në internet; Konsulencë për sigurimin e të dhënave;
monitorim të sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të paautorizuar ose shkeljes së
të dhënave; zhvillim të platformave kompjuterike; hulumtime në fushën e teknologjisë së
telekomunikacionit; të gjitha aq sa janë të përfshira në këtë klasë.

(111) 26531
(540)
(151) 28/09/2020
(181) 22/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1485
(591) E kaltër e mbyllt, e bardhë, e kuqe
(732) KAYALAR PRES DÖKÜM SANAYİ
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ EYÜP
SULTAN MAH. MEZARLIK YOLU SOK.
NO : 4/1 SANCAKTEPE, ISTANBUL, TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 6 Gypa metalik për transportimin e lëngjeve dhe gasit, gypa metalik për shpuerje
dhe pjesë për to, valvula nga metali, lidhëse nga metali për gypa, kthesa (gjunjë) metalike
për gypa, mbajtës për gypa metalik.
17 Gypa kthyes të punuar nga goma dhe plastika; gypa të punuar nga plastika dhe goma,
duke përfshirë edhe ato të cilat përdoren në automjete; shtesat për gypa të plastikës dhe
goma; lidhëse (muf) për gypa nga plastika dhe goma; gypa nga materijalet e tekstilit; lidhse
për gypa jo metalik; lidhëse (muf) për gypa jo metalik; gypa lidhës për ftohës të makinave.
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(111) 26469
(151) 22/09/2020
(181) 25/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1492
(591) E kaltërt, e bardhë
(732) NUCLEUS SH.P.K Prishtinë, Mati 1,
B-Relax, V- Hyrja 1, K.1, -L6,1; , KS
(740) Avokat Apolona Syla Mati I B Relax
5Hy-2-2 zyre –Prishtinë

(540)

(511) 44 Shërbime mjekësore;shërbime veterinare;kujdesi higjienik dhe i bukurisë për
qeniet njerëzore ose kafshët;bujqësi, kopshtari dhe shërbime pyjore.
-përfshin kryesisht kujdesin mjekësor, kujdesin higjeno-sanitar dhe të bukurisë që u jepet
personave ose institucioneve për qeniet njerëzore dhe kafshët;ai gjithashtu përfshin
shërbime që kanë të bëjnë me fushat e bujqësisë, kopshtarisë dhe pylltarisë.
-shërbime të analizave mjekësore në lidhje me trajtimin e personave (të tilla si ekzaminimet
me rreze x dhe marrjen e mostrave të gjakut);-shërbime të mbarësimit artificial;-Këshilla
për Farmaci;-edukate minimale;-Shërbime në lidhje me rritjen e bimëve të tilla si
kopshtaria;-Shërbime në lidhje me artin e lules, siç janë kompozimet me lule, si dhe
dizajnin e kopshtit.

(111) 26424
(151) 21/09/2020
(181) 25/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1494
(526) think KOSOVA
(591) E zezë, e bardhë, e kaltër, e verdhë,
ngjyrë ari
(732) Dizarium l.l.c Zahide Jashari, nr.41,
Vushtrri, KS
(740) Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19

(540)

(511) 35 Reklamim, Menaxhim Biznesi; Administrim Biznesi; Funksione zyre; Hulumtim
i tregut; Marketing në kornizë të softuerëve për publikim; Shërbime të Marrëdhënieve me
Media, Negocimi i kontratave biznesore për palë të treta, Organizimi i panaireve me qëllim
komercial dhe promovimi; Reklamim paguaj për klikim, Promovim i shërbimeve dhe
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produkteve përmes sponsirimit të aktiviteteve sportive; Marrëdhënie me publikun;
Reklamim në radio; Marketing i targetuar; Shërbime telemarketingu; Reklamim në
television; Promovim i shitjes për të tjerët; Reklamim online në rrjet kompjuterik; Dizajnim
i materialeve promovuese; Reklamim direkt përmes emailit; konsulencë lidhur me
komunikimin e strategjive reklamuese; Konsulencë lidhur me strategjinë komunikuese në
relacion me publikun;
38 Dhënia e qasjes në database; komunikimi përmes telefonit; dërgimi i mesazheve;
komunikimi në radio; shërbime telekonferencash; Marrje me qira e kohës në rrjeti global
kompjuterik, hyrje në database, transmetim kabllor televiziv, komunikime me anë të
telefonit, komunikim me telefon cellular, komunikime nepermjet terminaleve kompjuterike,
komunikime me ane te fibrave te rrjeteve optike, transmetik I mesazheve dhe imazheve (me
ndihmen e kompjuterit), informacion rreth telekomunikacionit, dergimi I mesazhit,
shërbime njoftimi (radio, telefon ose mjete tjera të komunikimit elektronik), transmetim në
radio, transmetim me satelit, transmetim i mesazheve elektronike,transmetim i fileve
elektronike, shërbime sipas kerkeses per video, shërbime videoconference, ofrim online I
forumeve,
41 Shërbime të parkut argëtues, organizimi i kontesteve të bukurisë, ofrimi i tiketave për
organizime të ndryshme, organizimi dhe realizimi i koncerteve, organizimi dhe realizimi i
konferencave, organizimi dhe realizimi I kongreseve, organizimi i aktviteteve kulturore,
edukative dhe argetuese, shërbime argëtimi, informata mbi eventet argëtuese, organizimi i
guidave turistike, organizimi i kampeve turistike, organizim i mbrëmjeve argëtuese,
organizimi i garave (edukative apo argëtuese), organizimi i panaireve kulturore apo
edukative, organizimi i garave sportive,

(111) 26423
(151) 21/09/2020
(181) 25/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1495
(526) Think Kosova
(732) Dizarium l.l.c Zahide Jashari, nr.41,
Vushtrri, KS
(740) Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19

(540) Think Kosova

(511) 35 Reklamim, Menaxhim Biznesi; Administrim Biznesi; Funksione zyre; Hulumtim
i tregut; Marketing në kornizë të softuerëve për publikim; Shërbime të Marrëdhënieve me
Media, Negocimi i kontratave biznesore për palë të treta, Organizimi i panaireve me qëllim
komercial dhe promovimi; Reklamim paguaj për klikim, Promovim i shërbimeve dhe
produkteve përmes sponsirimit të aktiviteteve sportive; Marrëdhënie me publikun;
Reklamim në radio; Marketing i targetuar; Shërbime telemarketingu; Reklamim në
television; Promovim i shitjes për të tjerët; Reklamim online në rrjet kompjuterik; Dizajnim
i materialeve promovuese; Reklamim direkt përmes emailit; konsulencë lidhur me
komunikimin e strategjive reklamuese; Konsulencë lidhur me strategjinë komunikuese në
relacion me publikun;
38 dhënia e qasjes në database; komunikimi përmes telefonit; dërgimi i mesazheve;
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komunikimi në radio; shërbime telekonferencash; Marrje me qira e kohës në rrjeti global
kompjuterik, hyrje në database, transmetim kabllor televiziv, komunikime me anë të
telefonit, komunikim me telefon cellular, komunikime nepermjet terminaleve kompjuterike,
komunikime me ane te fibrave te rrjeteve optike, transmetik I mesazheve dhe imazheve (me
ndihmen e kompjuterit), informacion rreth telekomunikacionit, dergimi I mesazhit,
shërbime njoftimi (radio, telefon ose mjete tjera të komunikimit elektronik), transmetim në
radio, transmetim me satelit, transmetim i mesazheve elektronike,transmetim i fileve
elektronike, shërbime sipas kerkeses per video, shërbime videoconference, ofrim online I
forumeve,
41 Shërbime të parkut argëtues, organizimi i kontesteve të bukurisë, ofrimi i tiketave për
organizime të ndryshme, organizimi dhe realizimi i koncerteve, organizimi dhe realizimi i
konferencave, organizimi dhe realizimi I kongreseve, organizimi i aktviteteve kulturore,
edukative dhe argetuese, shërbime argëtimi, informata mbi eventet argëtuese, organizimi i
guidave turistike, organizimi i kampeve turistike, organizim i mbrëmjeve argëtuese,
organizimi i garave (edukative apo argëtuese), organizimi i panaireve kulturore apo
edukative, organizimi i garave sportive,

(111) 26580
(151) 01/10/2020
(181) 26/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1501
(591) E kuqe, e zezë, e verdhë
(732) Emona Sh.p.k. Kongresi i Manastirit
p.n., 42000 Vushtrri, KS
(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
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(111) 26579
(540)
(151) 30/09/2020
(181) 26/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1505
(591) E portokallët, rozë, e vjollce, e kaltër,
e zezë
(732) Prishtina Park J.S.C 811296682
Prishtine, Arena Building Rr. UCK-se, KS
(740) Deloitte Kosova sh.p.k Rr. Lidhja e
Pejes 177, Prishtine

(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; sherbime zyre
36 Sigurime; ceshtje financiare; ceshtje monetare; ceshtje te pasurise se patundshme
39 Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; pergatitje udhetimi
41 Arsimimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore
43 Sherbime per sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i perkohshem

(111) 26578
(151) 30/09/2020
(181) 26/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1506
(591) Ngjyre rozë, vjollce, e kaltër, e zezë, e
bardhë
(732) Prishtina Park J.S.C 811296682
Prishtine, Arena Building Rr. UCK-se, KS
(740) Deloitte Kosova sh.p. Rr. Lidhja e
Pejes 177, Prishtine

(540)

(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; sherbime zyre
36 Sigurime; ceshtje financiare; ceshtje monetare; ceshtje te pasuris se patundshme
39 Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; pergatitje udhetimi
41 Arsimimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore
43 Sherbime per sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i perkohshem
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(111) 26337
(151) 17/08/2020
(181) 27/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1508
(591) E kaltërt, E gjelbërt
(732) Fadil Buzuku B.I Hajvali Rr Fitorja
Prishtinë, KS
(740) Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,,
Viti/Prishtinë

(540)

(511) 20 Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej
druri, tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash,
qelibari, sedefi, meerschaum dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të
materialeve plastike

(111) 26543
(151) 29/09/2020
(181) 27/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1516
(732) DDP Specialty Electronic Materials
US 8, LLC 974 Centre Road, Wilmington,
Delaware 19805, US
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) SILVADUR

(511) 1 Produkte kimike për përdorim në prodhimin e biocideve, mikrobvrasësve dhe
këpurdhvrasësve përdorur në sektorët jo-bujqësor, dhe jo përgatitjet për shkatërrimin e
parazitëve, insekteve ose mizave;
5 Biocide, mikrobvrasës dhe këpurdhvrasës në sektorët jo-bujqësorë, dhe jo përgatitjet për
shkatërrimin e parazitëve, insekteve ose mizave; përgatitje për neutralizimin e aromave;
24 Tekstile dhe mallra prej tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera

(111) 26452
(151) 22/09/2020
(181) 27/11/2029
(210) KS/M/ 2019/1517
(300) 018073215 28/05/2019 AT
(732) Lenzing Aktiengesellschaft
Werkstrasse 2, 4860, AT

(540)

196

Buletini Zyrtar Nr. 92 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

TENCEL

(511) 12 Aeroplanë; mjete për fluturim; ulëse për linja ajrore me funksione për porosish;
ulëse aeroplanësh; vetura që udhëhiqen ne mënyrë automatike; baltëpërpirëse për
automobile; rrota për automobile; automobile; automjete automobilistike; mbështetës
shpine të përshtatura për automjete; mbështetëse shpine për ulëse autommjete; ulëse për
biçikleta; anije; panele trupi për automjete; çizme (valixhe) e përshtatur; ulëse të
përshtatura për automobile; kabina teleferiku; furgon i përshtatur për kampim; makina
kampimi; automjete kampimi që mund toi ngrisin kamionët; tenda për akomionë; karige
sigurie për fëmijë për makina; tenda (mbulesa) për ulëse makinash; paisje (prazmore) për
ulëse makinash; valixhe e përshtatur për ulëse makinash; ulse maikinash; valixhe të
përshtatura për makina; caravan (rimorkio); çati për karoca; çati karocash; ulëse sigurie për
përdorim në automjete; makina; katamaran (lundër); jastëk përforcues për ulëset e
automjeteve; ulëse fëmijësh për bartje për përdorim në automjete; amortizator për ulëset e
fëmijve për automjete; prazmore sigurie për fëmijë për ulëse; ulëse biçikletash për fëmijë;
ulëse fëmijësh për makina; ripa sigurie për fëmijë për përdorim në automjete; ulëse
fëmijësh për përdorim në automjete; vetura komerciale; konzola të cilat janë pjesë e
brendshme e veturave; ulëse konvertibile për vetura; mbulesa për ulëset e makinave; jastëk
të përshtatur për përdorim në vetura; jastëk të përshtatur për përdorim me ulëset e
makinave; baltëpërpirëse; motorë për veura vetvozitëse (pa shofer); vetura pa shofer (vetura
vetvozitëse); shirita elektrik për orë; byzylik për orë; rrip për orë; shirita për orë dore; orë;
orë femrash; shirita për orë dore; orë dore
24 Penj tekstili për përdorim në prodhimtgarinë e pëlhurave dhe çantave; penj tekstili që
përdoren në prodhimtarinë e astarëve për këpuce; pëlhura astarësh nga tekstili për këpucë;
pëlhura astarësh për këpucë; pjesë mallrash tekstili për përdporim në prodhimtarinë e
çizmeve; pjesë mallrash tekstili për përdporim në prodhimtarinë e këpucëve
25 Këpucë peshkatarësh; këpucë bore (skish); akua (uji) këpucë; këpucë për atletikë;
këpucë baleti; këpucë për valzim balosh; këpucë bejzbolli; kpucë basketbolli; këpucë
plazhi; çizme (nga leshi i thurur për bebe); këpucë boulingu; këpucë për boksier; këpucë
nga pëlhura; thumba që i bashkohen këpucëve për sport; këpucë për çiklistë; këpucë
vallzimi; mokasina; këpucë kuverte; këpucë solemne; këpucë për zhytës; esparto këpucë
ose sandale; espadrila; këpucë të rafshta; kpucë për volejbollistë; këpucë futbolli; këpucë
golfi; këpucë gjhimnastike; këpucë henbolli; take për këpucë; këpucë me take të fshehura;
këpucë me take të larta; këpucë alpinizmi; këpucë hokei; këpucë foshnjesh; taban (për
këpucë dhe çizme); këpcë xhogingu (vrapim); këpucë të thurura për bebe; këpucë lëkure;
këpucë për kohë të lire; këpucë malësorësh )alpinizmi); këpucë për motra medicinale;
këpucë platforme; toja (lidhëse) për këpucë dhe çizme; këpucë shiu; këpucë kalërimi;
këpucë me rrota; këpucë ragbi; këpucë vrapimi; sandaled he këpucë plazi; mbulesa
këpucësh, të ndryshme nga ato për qëllime mjeksore; të brendshme (taban) për qëllime jo
mjeksore; taban këpucësh; taban këpucësh për riparim; rripa këpucësh; pjesë të epërme të
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këpucëve; këpucë; këpucë për veshje rasti; këpucë për volejboll; këpucë për foshnje;
këpucë për kohë të lire; këpucë për shtrëngim të grepit dhe shiritit; këpucë skish dhe
snoubordi dhe pjesët e tyre; këpucë skijimi; këpucë mokasine; këpucë snoubordi; këpucë
futbolli; këpucë vrapimi me thumba; këpucë sporti; shtrëngues për këpucë; këpucë për
rapëllisje (vallzimi); këpucë tenisi; gjuhë për këpucë dhe çizme; këpucë shtigjesh dhe
fushash; këpucë trajnimi; këpucë volejbolli; këpucë për esje; këpucë jo ujë lëshuese; këpucë
grash; këpucë druri (mbathje); joga këpucë; këpucë pune

(111) 26587
(151) 01/10/2020
(181) 02/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1543
(591) E kuqe, E bardhë, E zezë
(732) Afrim Durmishi Skenderaj,Rr. Salë
dhe Hamit Jashari, KS
(740) Florin Lata Firma e Avokatisë “Judex”
Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1,
Prishtinë

(540)

(511) 35 Shërbime të shitjes me pakicë në supermarket dhe hipermarkete; shërbime të
shitjes me pakicë dhe shërbime të shitjes me shumicë (dmth, ndërmjetësimin komercial në
shitjen) në lidhje me ushqimin dhe pijet, pijet alkolike, mallrat shtëpiake, artikujt kimikë,
duke përfshirë gjithashtu artikujt farmaceutikë, kozmetikë dhe produktet e pastrimit,
artikujt e kopshtarisë, artikujt DIY (bëje mirë bëje vetë), duke përfshirë veglat, orenditë dhe
artikujt për zbukurim shtëpie, pajisjet elektronike duke përfshirë gjithashtu aparatet për
qëllime shtëpiake, aparatet audio dhe video, aparatet fotografikë, aparatet e
telekomunikacionit, kompjuterat; lodrat, artikujt sportivë, veshjet, kapelet dhe këpucët,
automjetet përfshirë biçikletat, artikujt për shkrim dhe pjesët dhe pajisje për produktet joushqimorë të sipërpërmendur; shërbimet e blerjeve në internet të supermarketeve dhe
hipermarketeve; promovim shitjesh; publicitet; demostrim produktesh

(111) 26571
(151) 30/09/2020
(181) 09/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1572
(732) ZHEJIANG REFINE WUFU AIR
TOOLS CO., LTD. 100 FUGANG ROAD,
SHANGMA IND. ZONE, SHITANG
TOWN,WENLING, ZHEJIANG, CN
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)
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(511) 7 Mjete per ngjyrosje me sperkatje； makina per ngjyrosje me sperkatje; pompa
lubrifikuese; pajisje për shprendarjen e gazit; mjete hidraulike per punimet e dorës; mjete të
mbajtura me dorë te tjera nga ato që funksionojnë me dorë; mjete kryesore qe operojne me
ajer; pompa [makina]; valvola [pjesë të makinave]; grykë e mejteve per ngjyrosje me
sperkatje; transportues pneumatik; mjete dore me fuqi të erës; makina per ngjyrosje;
valvola rregulluese

(111) 26402
(151) 14/09/2020
(181) 10/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1591
(591) E zezë
(732) Nobel Quest International Limited
P.O. BOX 3152, Road Town, Tortola, UK
(740) Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr:
“Malush Kosova”, 10000 Prishtinë

(540) CHAUFFE

(511) 34 Cigare, artikujt e duhanpirësve, paketime, cigare, paketime te cigareve, filtra të
cigareve, mbajtësit e cigareve, letra për cigare, këshilla për cigare, fletushka për mbajtësit e
cigareve, tubat e duhanit, cigarlluk, puro, taketuke për duhanpirësit, çakmak për
duhanpirësit

(111) 26435
(151) 22/09/2020
(181) 10/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1592
(732) Boehringer Ingelheim International
GmbH Binger Str. 173. 55218 Ingelheim
, DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) ACTILYSE

(511) 5 Preparate farmaceutike
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(111) 26438
(151) 22/09/2020
(181) 10/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1593
(732) Boehringer Ingelheim International
GmbH Binger Str. 173. 55218 Ingelheim
, DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) RESPIMAT

(511) 5 Preparate farmaceutike
10 Aparate dhe instrumente për kururgji, mjekësi dhe stomatologji, pajisje për inhalacion

(111) 26436
(151) 22/09/2020
(181) 10/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1594
(732) Boehringer Ingelheim International
GmbH Binger Str. 173. 55218 Ingelheim
, DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) TWYNSTA

(511) 5 Preparate farmaceutike

(111) 26451
(151) 22/09/2020
(181) 11/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1611
(591) E verdhë, e kuqe, e gjelbër, ngjyrë
kafe, e bardhë
(732) Акционерско друштво фабрика за
чоколади, вафли и Ул. 808 Бр. 8. Гази
Баба, Скопје, Р.С., MK
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)
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(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe
preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë embelsire; mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustradë; uthull, salca (për shije); erëza; akull,
çokollatë, krem prodhime (krem banana)

(111) 26441
(151) 22/09/2020
(181) 11/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1614
(591) E kuqe, e gjelbër, ngjyrë kafe, e
bardhë, e kaltër, rozë
(732) Акционерско друштво фабрика за
чоколади, вафли и Ул. 808 Бр. 8. Гази
Баба, Скопје, Р.С., MK
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe
preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë embelsire; mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustradë; uthull, salca (për shije); erëza; akull,
bonbone (ëmbëlsira); çokollatë; sheqerka çokollate; skopinj çokollate; ëmbëlsira çokollate;
bombone gome; karamele (bonbone të buta); produkte ëmbëlsirash nga çokollata; prodhime
me bazë çokollate; prodhime nga kakao; çokollate e mbushur; zhele (bonbone)

(111) 26448
(151) 22/09/2020
(181) 11/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1619
(591) E kuqe, e verdhë, ngjyrë kafe, e
bardhë, e gjelbër, roze, ngjyrë portokalli,
ngjyrë ari
(732) Акционерско друштво фабрика за
чоколади, вафли и Ул. 808 Бр. 8. Гази
Баба, Скопје, Р.С., MK
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe
preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë embelsire; mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustradë; uthull, salca (për shije); erëza; akull,
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llokum, llokum me ara; llokume nga xhelatina (ëmbëlsira); llokum të lyera me çokollatë

(111) 26450
(151) 22/09/2020
(181) 11/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1620
(591) E bardhë, e kaltër
(732) Акционерско друштво фабрика за
чоколади, вафли и Ул. 808 Бр. 8. Гази
Баба, Скопје, Р.С., MK
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe
preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë embelsire; mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustradë; uthull, salca (për shije); erëza; akull,
bonbone (ëmbëlsira); bonbone me shije mente; çokollatë; sheqerka çokollate; skopinj
çokollate; ëmbëlsira çokollate; bombone gome; kakao; karamele (bonbone të buta);
produkte ëmbëlsirash nga çokollata; prodhime me bazë çokollate; prodhime nga kakao;
çokollate e mbushur; ëmbëlsira; zhele (bonbone)

(111) 26577
(151) 30/09/2020
(181) 12/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1628
(591) E zezë
(732) ERDINGER Weissbräu Werner
Brombach GmbH & Co. KG Lange Zeile
1+3, D-85435 Erding, DE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Birra, veçanërisht birra gruri, birra jo-alkolike, birra me alkol të reduktuar, pije të
përziera me birrë, derisa përfshihen në klasën 32; ujra mineralë, pije të gazuara dhe pije të
tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupra dhe përgatitje të tjera për të bërë
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pije

(111) 26575
(151) 30/09/2020
(181) 12/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1629
(591) Blu, e kuqe, e artë, e bardhë
(732) ERDINGER Weissbräu Werner
Brombach GmbH & Co. KG Lange Zeile
1+3, D-85435 Erding, DE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Birra, veçanërisht birra gruri, birra jo-alkolike, birra me alkol të reduktuar, pije të
përziera me birrë, derisa përfshihen në klasën 32; ujra mineralë, pije të gazuara dhe pije të
tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupra dhe përgatitje të tjera për të bërë
pije

(111) 26574
(151) 30/09/2020
(181) 12/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1630
(591) Blu, e kuqe, e artë, e bardhë
(732) ERDINGER Weissbräu Werner
Brombach GmbH & Co. KG Lange Zeile
1+3, D-85435 Erding, DE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Birra, veçanërisht birra gruri, birra jo-alkolike, birra me alkol të reduktuar, pije të
përziera me birrë, derisa përfshihen në klasën 32; ujra mineralë, pije të gazuara dhe pije të
tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupra dhe përgatitje të tjera për të bërë
pije
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(111) 26573
(151) 30/09/2020
(181) 16/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1641
(591) E gjelbër, e gjelber e lehtë, e gjelbër e
errët, e verdhë, portokalli, kafe, e kuqe, rozë
e errët, vjollcë, e zezë, e bardhë
(300) Z20190869A 05/07/2019 HR
(732) Stanić Beverages d.o.o. Slavonska
avenija 22, 10000 Zagreb, HR
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 30 Çaj i ftohet me shije fruta mali

(111) 26440
(151) 22/09/2020
(181) 16/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1642
(591) E gjelbër, e gjelber e lehtë, e gjelbër e
errët, e verdhë, portokalli, e kuqe, e bardhë
(300) Z20190868A 05/07/2019 HR
(732) Stanić Beverages d.o.o. Slavonska
avenija 22, 10000 Zagreb, HR
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 30 Çaj i ftohet me shije pjeshke

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

26439
22/09/2020
16/12/2029
KS/M/ 2019/1643
E gjelbër, e gjelber e lehtë, e gjelbër e

(540)
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errët, e verdhë, portokalli, e bardhë
(300) Z20190870A 05/07/2019 HR
(732) Stanić Beverages d.o.o. Slavonska
avenija 22, 10000 Zagreb, HR
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(511) 30 Çaj i ftohet

(111) 26416
(540) SUBRINA BUTTER COLOUR
(151) 15/09/2020
(181) 19/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1690
(300) 201970714 27/06/2019 SI
(732) ILIRIJA, d.o.o. Tržaška cesta 40, 1000
Ljubljana, SI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë
(511) 3 Përgatitje për kujdes dhe trajtim të flokut; përgatitje kozmetike për flokë dhe
lëkurë të kokës; ngjyruesa për flok; bojra flokësh; përgatitje për ngjyruesa për floke,
përgatitje për lyerje flokësh; ngjyra flokësh; locionë ngjyrues për floke; përgatitje për
zbardhje floku; produkte për çelje ngjyre floku; përgatitje për largim të ngjyrës së flokut;
bojra për mjekër; lëndë ushqyese floku; produkte kozmetike për lehtesimi te krehjes se
flokut; produkte për mbrojtje të flokëve të ngjyruar; përgatitje për mbrojtje floku nga dielli;
shpërlarësa floku (për qëllime kozmetike); pluhurosës për floke; xhel flokësh; xhelra për
stilim dhe fiksim flokësh; dyll flokësh; locionë flokësh; balsamë flokësh; vajra për flokë;
llakra për flokë; spraj për flokë; kremra për flokë; kondensuesa për flokë; shampo flokësh;
maska flokësh; serume për flokë; tonik për flok; muse flokësh; shkumë për stilim dhe
ujdisje flokësh; përgatitje për ujdisje flokësh; përgatitje për sallone bukurie për flokë që i
përkasin kësaj klase; përgatitje zbardhuese (çngjyruesa) për qëllime kozmetike; përgatitje
për valëzim flokësh; neutralizuesa për valëzime permanente; pomada për qëllime
kozmetike; produkte kozmetike; produkte tualeti; përgatitje për kujdes të bukurisë

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

26591
01/10/2020
19/12/2029
KS/M/ 2019/1691

(540) RUNAPLAX
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(732) NOV ARTIS AG, 4002 BASEL, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 5 Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor

(111) 26434
(151) 21/09/2020
(181) 19/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1693
(732) ÇIĞIR KİMYA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Cumhuriyet
Mahallesi, Şimşek Sokak, Kaya Milenyum İş
Merkezi, No.2 K.8 Beylikdüzü – İstanbul,
TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparate për zbardhje dhe pastrim, detergjentë të ndryshëm nga ata që përdoren
në veprimtaritë prodhuese dhe për qëllime mjeksore, zbardhues (rrobash) lavanderie, zbutës
pëlhurash për përdorim në lavanderi, heqës njollash, detergjentë për larje enësh; parfumeri;
kozmetikë (pos kozmetikës mjeksore); aroma; deodorantë për përdorim personal dhe
kafshë; sapun (pos sapunit mjeksor); preparate për kujdes dentar, dentifricë, lustrues
denturash, preparate për zbardhjen e dhëmbëve, larës goje, jo për qëllime mjeksore;
preparate abrazive; leter zmerile me bez; leter zmerile; gure shtufi; pasta abrazive;
preparate lustrues për lëkura, vinil, metal dhe dru, lustrues dhe kremëra për lëkurë, vinil,
metal dhe dru, dyll për lustrim

(111) 26407
(151) 14/09/2020
(181) 23/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1695
(732) Foshan Haitian Flavouring & Food
Co., Ltd. No. 16, Wen Sha Road Foshan City
Guangdong Province, CN
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)
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(511) 30 Salcë soje; uthull; salcë mollusqesh [erëza]; mustardë; pastë nga kokrrat e sojës
[erëza]; pluhur me aromë pule [erëza]; Glutamat monosodiumi; keqap [salcë]; përzierje
[erëza]; erëza djegëse; piper; salcë për erëza; aromatizues; salce [ereza]; lëng mishi;
mëlmesa [erëza]; kripë për gatim; oriz i gatshëm; përgatitje drithërash; petë; niseshte për
ushqim; pije me bazë çaji; sheqer i bardhë; bukë; pasta; maja; aromatizues ushqimesh,
përveç vajrave thelbësorë; shtypesit e mishit për qëllime shtëpiake; mjaltë; karamele;
ushqim i lehte me bazë drithërash; kafe; aromatizues të kafesë; çaj; ushqime të ngrira;
përgatitjet për ngurtësimin e kremës për ëmbëlsira; gluten i përgatitur si ushqim

(111) 26408
(151) 14/09/2020
(181) 23/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1696
(732) Foshan Haitian Flavouring & Food
Co., Ltd. No. 16, Wen Sha Road Foshan City
Guangdong Province, CN
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 30 Salcë soje; uthull; salcë mollusqesh [erëza]; mustardë; pastë nga kokrrat e sojës
[erëza]; pluhur me aromë pule [erëza]; Glutamat monosodiumi; keqap [salcë]; përzierje
[erëza]; erëza djegëse; piper; salcë për erëza; aromatizues; salce [ereza]; lëng mishi;
mëlmesa [erëza]; kripë për gatim; oriz i gatshëm; përgatitje drithërash; petë; niseshte për
ushqim; pije me bazë çaji; sheqer i bardhë; bukë; pasta; maja; aromatizues ushqimesh,
përveç vajrave thelbësorë; shtypesit e mishit për qëllime shtëpiake; mjaltë; karamele;
ushqim i lehte me bazë drithërash; kafe; aromatizues të kafesë; çaj; ushqime të ngrira;
përgatitjet për ngurtësimin e kremës për ëmbëlsira; gluten i përgatitur si ushqim

(111) 26592
(151) 01/10/2020
(181) 24/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1699
(732) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) NEBIVAL

(511) 5 Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor
207

Buletini Zyrtar Nr. 92 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(111) 26437
(151) 22/09/2020
(181) 27/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1711
(526) .com
(591) Të gjitha
(732) Albina Masurica Fetahu Adem
Gllavica nr 10 Prishtinë, KS

(540) Shetit.com

(511) 12 Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
36 Sigurimet; cështjet financiare; cështjet monetare; ceshtjet e patundshmërisë
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi

(111) 26572
(151) 30/09/2020
(181) 27/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1712
(300) 1398627 05/07/2019 BX
(732) LIDL Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr.
"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) WAY TO GO!

(511) 30 Çokollata, produkte çokollate, ëmbëlsira; përfshirë të gjitha mallrat e
sipërpërmendura që përdorin zëvendësues të sheqerit

(111) 26560
(151) 30/09/2020
(181) 30/12/2029
(210) KS/M/ 2019/1724
(591) E kalter, e bardhe
(732) Teoren SHPK Autostrada TiraneDurres kilometri 15 Tirane, AL
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr.
Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)
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(511) 11 Aparate për filtrimin e ujit
35 Drejtimi dhe menaxhimi i biznesit të aparateve dhe shërbimeve për filtrimin e ujit
40 Shërbime për trajtimin (purifikimin) e ujit, dhënie me qera e pajisjeve të filtrimit të ujit
në hoteleri, restorante dhe katering (shërbime të furnizimit të ushqimit dhe pijeve)

(111) 26570
(151) 30/09/2020
(181) 10/01/2030
(210) KS/M/ 2020/41
(591) E kalter, e bardhë
(732) OPET PETROLCULUK ANONIM
SIRKETI Barbaros Mahallesi Gelincik
Sokak No: 4-A Atasehir 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) 4 Vajra dhe yndyrë industriale; lëngu prerës (lëng për makina prerëse); thithës i
pluhurit; preparate për lidhje dhe lagështi; lëndë djegëse të ngurta, thëngjill, dru për ngrohje
(dru zjarri); karburante të lëngëta dhe të gazit; benzinë, vaj dizel, gaz i lëngët nafte, gaz
natyral, vaj për ndezje (ngrohje) dhe aditivet e tyre jo kimike; qirinjë; fitila; dyll dhe
parafinë për ndriçim; energji elektrike

(111) 26532
(151) 28/09/2020
(181) 13/01/2030
(210) KS/M/ 2020/59
(591) E kuqe, e verdhë, ngjyrë ari
(732) Euro Games Technology Ltd. 4
Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne
rrjetin e telekomunikimit
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash;
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makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe
pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota
bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose
makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati
per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike
bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi,
makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje
bixhozi (makina bixhozi)
41 Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të
paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave
zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje
arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave
arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime
të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit;
frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino;
shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te
bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim

(111) 26533
(151) 29/09/2020
(181) 13/01/2030
(210) KS/M/ 2020/60
(591) E kuqe, e verdhë, e zezë, e bardhë
(732) Euro Games Technology Ltd. 4
Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne
rrjetin e telekomunikimit
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash;
makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe
pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota
bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose
makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati
per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike
bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi,
makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje
bixhozi (makina bixhozi)
41 Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime
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kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të
paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave
zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje
arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave
arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime
të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit;
frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino;
shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te
bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim

(111) 26512
(151) 28/09/2020
(181) 13/01/2030
(210) KS/M/ 2020/61
(591) E gjelbër, e zezë, e bardhë
(732) Euro Games Technology Ltd. 4
Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne
rrjetin e telekomunikimit
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash;
makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe
pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota
bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose
makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati
per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike
bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi,
makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje
bixhozi (makina bixhozi)
41 Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të
paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave
zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje
arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave
arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime
të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit;
frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino;
shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te
bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim
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(111) 26515
(151) 28/09/2020
(181) 13/01/2030
(210) KS/M/ 2020/62
(591) E kuqe, e verdhë
(732) Euro Games Technology Ltd. 4
Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne
rrjetin e telekomunikimit
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash;
makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe
pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota
bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose
makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati
per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike
bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi,
makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje
bixhozi (makina bixhozi)
41 Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të
paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave
zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje
arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave
arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime
të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit;
frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino;
shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te
bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim

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

26516
28/09/2020
13/01/2030
KS/M/ 2020/63
E verdhë, e zezë, e bardhë
Euro Games Technology Ltd. 4

(540)
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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
(511) 9 Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne
rrjetin e telekomunikimit
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash;
makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe
pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota
bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose
makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati
per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike
bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi,
makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje
bixhozi (makina bixhozi)
41 Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të
paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave
zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje
arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave
arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime
të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit;
frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino;
shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te
bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim

(111) 26519
(151) 28/09/2020
(181) 13/01/2030
(210) KS/M/ 2020/64
(591) E verdhë, e kuqe, e bardhë
(732) Euro Games Technology Ltd. 4
Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne
rrjetin e telekomunikimit
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
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makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash;
makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe
pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota
bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose
makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati
per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike
bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi,
makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje
bixhozi (makina bixhozi)
41 Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të
paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave
zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje
arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave
arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime
të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit;
frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino;
shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te
bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim

(111) 26521
(151) 28/09/2020
(181) 13/01/2030
(210) KS/M/ 2020/65
(591) E verdhë, e kuqe, e zezë, e bardhë
(732) Euro Games Technology Ltd. 4
Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne
rrjetin e telekomunikimit
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash;
makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe
pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota
bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose
makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati
per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike
bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi,
makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje
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bixhozi (makina bixhozi)
41 Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të
paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave
zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje
arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave
arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime
të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit;
frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino;
shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te
bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim

(111) 26380
(151) 09/09/2020
(181) 17/01/2030
(210) KS/M/ 2020/86
(591) E bardhë, e kuqe dhe ngjyrë ari
(732) SARAJ EXTRA SH.P.K Veteranët e
UCK-së nr. 65, Secishtë, Hani i Elezit, KS

(540)

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemë dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, recelet, kompostot; vezët,
qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim

(111) 26381
(151) 09/09/2020
(181) 17/01/2030
(210) KS/M/ 2020/87
(732) SARAJ EXTRA SH.P.K Veteranët e
UCKS-së nr. 65, Secishtë, Hani i Elezit, KS

(540) SARAJ

(511) 29 Mishi, peshku,shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemë dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, recelet, kompostot; vezë,
qumësht dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim
30 Kafja, caji, kakao, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e
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drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri per
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli
31 Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë
në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet
natyrore; ushqimi për kafshë; malta

(111) 26453
(151) 22/09/2020
(181) 22/01/2030
(210) KS/M/ 2020/127
(732) Muza Rr. Anton Qetta Nr. 5,
10000 Prishtinë, KS
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540)

(511) 35 Agjencitë për publicitet; tregtia me pakicë dhe shumicë e qilimave, sixhadeve,
veshjeve të mureve dhe dyshemeve, kryesisht në dyqane të specializuara; tregtia me pakicë
e tekstileve në dyqane të specializuara; tregtia me pakicë dhe shumicë e mobileve, paisjeve
të ndriçimit dhe artikujve tjerë shtëpiak, kryesisht në dyqane të specializuara; hulumtimi i
tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet)
41 Aktivitetet e fotografimit
42 Aktivitete të arkitekturës; aktivitete të specializuara të dizajnimit; inxhinjering dhe
këshillime teknike; punime montimi nga druri dhe materiale tjera; prodhimi i mobiljeve të
llojeve të ndryshme; teknologjia informative dhe aktivitete sherbyese kompjuterike;
publikimi i softverëve të tjerë; përpunimi i të dhënave, hostimi i informacionit dhe
aktivitete e lidhura me to; kërkime dhe zhvillime tjera eksperimentale në shkencat natyrore
dhe inxhinieri

(111) 26445
(151) 22/09/2020
(181) 22/01/2030
(210) KS/M/ 2020/128
(732) Muza Rr. Anton Qetta Nr. 5,
10000 Prishtinë, KS
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540) MUZA

(511) 35 Agjencitë për publicitet; tregtia me pakicë dhe shumicë e qilimave, sixhadeve,
veshjeve të mureve dhe dyshemeve, kryesisht në dyqane të specializuara; tregtia me pakicë
e tekstileve në dyqane të specializuara; tregtia me pakicë dhe shumicë e mobileve, paisjeve
të ndriçimit dhe artikujve tjerë shtëpiak, kryesisht në dyqane të specializuara; hulumtimi i
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tregut dhe matja e opinionit publik (sondazhet)
41 Aktivitetet e fotografimit
42 Aktivitete të arkitekturës; aktivitete të specializuara të dizajnimit; inxhinjering dhe
këshillime teknike; punime montimi nga druri dhe materiale tjera; prodhimi i mobiljeve të
llojeve të ndryshme; teknologjia informative dhe aktivitete sherbyese kompjuterike;
publikimi i softverëve të tjerë; përpunimi i të dhënave, hostimi i informacionit dhe
aktivitete e lidhura me to; kërkime dhe zhvillime tjera eksperimentale në shkencat natyrore
dhe inxhinieri

(111) 26444
(151) 22/09/2020
(181) 22/01/2030
(210) KS/M/ 2020/129
(591) Ngjyra e zezë dhe ngjyra rozë
(732) Vlora Nikçi Rr. UCK, H-1, Nr.49,
Prishtine, Kosovo, KS

(540)

(511) 16 Libra

(111) 26382
(151) 09/09/2020
(181) 05/02/2030
(210) KS/M/ 2020/205
(591) Bardhë dhe zi
(732) SUNSHINE SH.P.K. Mati 1 Rr.B,
Obj.C15/11 Lok.Nr.1, Prishtinë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 35 Sherbimet e shitjes të ushqimit dhe pijeve duke përfshirë çaj dhe kafe dhe
produkte tjera të ngjashme; shërbime të shitjes me pakicë të kafes dhe çajit; shitja me
pakicë duke përfshirë sallata, supa, shujta të gatshme, deserte-ëmbëlsira, ëmbëlsira të
ngrira, çokolata, ëmbëlsira, preparate të punuara nga drithërat
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43 Shërbime baresh, restorantesh dhe kafeneve, shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe
pijeve; akomodimi i përkohshëm
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VAZHDIME TË REGJISTRIMIT TË
MARKAVE TREGTARE
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(111) 9762
(210) KS/M/ 2008/188
(180) 06/01/2032
(220) 06/01/2012
(730) TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, SI
_____________________________________________________________________
(111) 9764
(210) KS/M/ 2008/189
(180) 06/01/2032
(220) 06/01/2012
(730) TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, SI
_____________________________________________________________________
(111) 9763
(210) KS/M/ 2008/190
(180) 06/01/2032
(220) 06/01/2012
(730) TELEKOM SLOVENIJE, d.d. Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, SI
_____________________________________________________________________
(111) 23665
(210) KS/M/ 2008/3959
(180) 10/08/2030
(220) 10/08/2010
(730) BPI Holdings International, Inc. a Delaware, U.S.A., corporation 4400 Prime Parkway,
McHenry, Illinois 60050, US
_____________________________________________________________________
(111) 11713
(210) KS/M/ 2010/29
(180) 14/01/2030
(220) 14/01/2010
(730) SANOFI 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 18566
(210) KS/M/ 2010/133
(180) 18/02/2030
(220) 18/02/2010
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(730) Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi Anonim Şirketi Bahçelievler Mah. Adnan Kahveci
Bulvari No: 5, Bahçelievler İstanbul, TR
_____________________________________________________________________
(111) 12543
(210) KS/M/ 2010/135
(180) 19/02/2030
(220) 19/02/2010
(730) CORPORACIÓN HABANOS S.A. Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril
Final, Guanabacoa, La Habana, CU
_____________________________________________________________________
(111) 12593
(210) KS/M/ 2010/409
(180) 04/05/2030
(220) 04/05/2010
(730) Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle Rockville, Maryland 20850, US
_____________________________________________________________________
(111) 21424
(210) KS/M/ 2010/492
(180) 25/05/2030
(220) 25/05/2010
(730) IM.CO. S.a.s. di PRISCO FERDINANDO Località Gorga Area PIP Lotto 16, 80036 PALMA CAMPANIA, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12604
(210) KS/M/ 2010/502
(180) 28/05/2030
(220) 28/05/2010
(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija "ALKALOID" AD Skopje Bul. Aleksandar
Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK
_____________________________________________________________________
(111) 12522
(210) KS/M/ 2010/509
(180) 01/06/2030
(220) 01/06/2010
(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje Bul. Aleksandar
Makedonski br. 12, Skopje, MK
_____________________________________________________________________
221

Buletini Zyrtar Nr. 92 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(111) 12682
(210) KS/M/ 2010/511
(180) 02/06/2030
(220) 02/06/2010
(730) Hipp & Co Brünigstrasse 141 6072 Sachseln, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12780
(210) KS/M/ 2010/512
(180) 02/06/2030
(220) 02/06/2010
(730) ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE Via P. Gaggia 1620139 MILANO, IT
_____________________________________________________________________
(111) 13306
(210) KS/M/ 2010/536
(180) 10/06/2030
(220) 10/06/2010
(730) "LIRA" Shpk Rr. Epopeja e Jezercit nr. 12, Ferizaj, KS
_____________________________________________________________________
(111) 12785
(210) KS/M/ 2010/554
(180) 11/06/2030
(220) 11/06/2010
(730) Power Roat Berhad NO.1, Jalan Sri Plentong, Taman Perindustrian Sri Plentong, 81750
Masai, Johor, MY
_____________________________________________________________________
(111) 12786
(210) KS/M/ 2010/555
(180) 11/06/2030
(220) 11/06/2010
(730) Power Root Berhad NO. 1, Jalan Sri Plentong, Taman Perinudstrian Sri Plentong, 81750
Masai, Johor, MY
_____________________________________________________________________
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(111) 12788
(210) KS/M/ 2010/556
(180) 11/06/2030
(220) 11/06/2010
(730) Power Root Berhad NO. 1, Jalan Sri Plentong, Taman Perindustrian Sri Plentong, 81750
Masai, Johor, MY
_____________________________________________________________________
(111) 12789
(210) KS/M/ 2010/557
(180) 11/06/2030
(220) 11/06/2010
(730) Power Root Berhad NO. 1, Jalan Sri Plentong, Taman Perindustrian Sri Plentong, 81750
Masai, Johor, MY
_____________________________________________________________________
(111) 12799
(210) KS/M/ 2010/571
(180) 17/06/2030
(220) 17/06/2010
(730) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. Via Palermo 26/A - 43122 PARMA, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12800
(210) KS/M/ 2010/572
(180) 17/06/2030
(220) 17/06/2010
(730) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., Via Palermo 26/A - 43122 PARMA, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12801
(210) KS/M/ 2010/573
(180) 17/06/2030
(220) 17/06/2010
(730) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. Via Palermo 26/A - 43122 PARMA, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12802
(210) KS/M/ 2010/574
(180) 17/06/2030
(220) 17/06/2010
(730) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., Via Palermo 26/A - 43122 PARMA, IT
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_____________________________________________________________________
(111) 12803
(210) KS/M/ 2010/575
(180) 17/06/2030
(220) 17/06/2010
(730) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., Via Palermo 26/A - 43122 PARMA , IT
_____________________________________________________________________
(111) 12804
(210) KS/M/ 2010/576
(180) 17/06/2030
(220) 17/06/2010
(730) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. Via Palermo 26/A - 43122 PARMA, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12805
(210) KS/M/ 2010/577
(180) 17/06/2030
(220) 17/06/2010
(730) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., Via Palermo 26/A - 43122 PARMA, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12806
(210) KS/M/ 2010/578
(180) 17/06/2030
(220) 17/06/2010
(730) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., Via Palermo 26/A - 43122 PARMA, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12807
(210) KS/M/ 2010/579
(180) 17/06/2030
(220) 17/06/2010
(730) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. Via Palermo 26/A - 43122 PARMA, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12808
(210) KS/M/ 2010/580
(180) 17/06/2030
(220) 17/06/2010
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(730) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. Via Palermo 26/A - 43122 PARMA, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12809
(210) KS/M/ 2010/581
(180) 17/06/2030
(220) 17/06/2010
(730) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., Via Palermo 26/A - 43122 PARMA, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12810
(210) KS/M/ 2010/582
(180) 17/06/2030
(220) 17/06/2010
(730) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., Via Palermo 26/A - 43122 PARMA, IT
_____________________________________________________________________
(111) 18565
(210) KS/M/ 2010/596
(180) 22/06/2030
(220) 22/06/2010
(730) FRATELLI BRANCA DISTILLERIE S.R.L VIA BROLETTO 35, 20121 MILANO, IT
_____________________________________________________________________
(111) 14685
(210) KS/M/ 2010/601
(180) 23/06/2030
(220) 23/06/2010
(730) RAUCH Fruchtsäfte GmbH Langgasse 1, 6830 Rankweil, AT
_____________________________________________________________________
(111) 12865
(210) KS/M/ 2010/606
(180) 25/06/2030
(220) 25/06/2010
(730) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US
_____________________________________________________________________
(111) 13022
(210) KS/M/ 2010/628
(180) 02/07/2030
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(220) 02/07/2010
(730) GOJO Industries, Inc., One GOJO Plaza, Suite 500, Akron, Ohio 44311, US
_____________________________________________________________________
(111) 14382
(210) KS/M/ 2010/629
(180) 06/07/2030
(220) 06/07/2010
(730) Knoch, Kern & Co. KG Ferdinand-Jergitsch-Straβe 15, 9020 Klagenfurt, AT
_____________________________________________________________________
(111) 18525
(210) KS/M/ 2010/644
(180) 08/07/2030
(220) 08/07/2010
(730) Luxottica Group S.p.A. Piazzale Cadorna 3, Milano, 20123, IT
_____________________________________________________________________
(111) 18172
(210) KS/M/ 2010/646
(180) 08/07/2030
(220) 08/07/2010
(730) Luxottica Group S.p.A. Piazzale Cadorna 3, Milano, 20123, IT
_____________________________________________________________________
(111) 13713
(210) KS/M/ 2010/652
(180) 09/07/2030
(220) 09/07/2010
(730) Crocs Inc. 6328 Monarch Park Place, Niwot, Colorado 80503, US
_____________________________________________________________________
(111) 16452
(210) KS/M/ 2010/653
(180) 12/07/2030
(220) 12/07/2010
(730) SOYYİĞİT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KIRAÇ BELDESİ,
ÇAKMAKLI MAHALLESİ, 3. CADDE, 110. SOKAK, NO.3, BÜYÜK ÇEKMECE –
İSTANBUL, TR
_____________________________________________________________________
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(111) 16456
(210) KS/M/ 2010/654
(180) 12/07/2030
(220) 12/07/2010
(730) SOYYİĞİT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KIRAÇ BELDESİ,
ÇAKMAKLI MAHALLESİ, 3. CADDE, 110. SOKAK, NO.3, BÜYÜK ÇEKMECE –
İSTANBUL, TR
_____________________________________________________________________
(111) 13043
(210) KS/M/ 2010/664
(180) 15/07/2030
(220) 15/07/2010
(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje, Bul. Aleksandar
Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK
_____________________________________________________________________
(111) 12874
(210) KS/M/ 2010/685
(180) 21/07/2030
(220) 21/07/2010
(730) EMD Internationale Handelsgesellschaft mbH Hanns-Martin-Schleyer-Straβe 2, 77656
Offenburg, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12886
(210) KS/M/ 2010/686
(180) 21/07/2030
(220) 21/07/2010
(730) Unilever N.V. Weena 455, Rotterdam 3013 AL, NL
_____________________________________________________________________
(111) 12897
(210) KS/M/ 2010/701
(180) 28/07/2030
(220) 28/07/2010
(730) MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS
_____________________________________________________________________
(111) 12898
(210) KS/M/ 2010/702
(180) 28/07/2030
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(220) 28/07/2010
(730) MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, RS
_____________________________________________________________________
(111) 12908
(210) KS/M/ 2010/714
(180) 04/08/2030
(220) 04/08/2010
(730) OVS S.P.A. Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT
_____________________________________________________________________
(111) 13173
(210) KS/M/ 2010/718
(180) 05/08/2030
(220) 05/08/2010
(730) APIPHARMA d. o. o. Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 13120
(210) KS/M/ 2010/719
(180) 05/08/2030
(220) 05/08/2010
(730) APIPHARMA d.o.o. Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 13121
(210) KS/M/ 2010/720
(180) 05/08/2030
(220) 05/08/2010
(730) APIPHARMA d.o.o. Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 13122
(210) KS/M/ 2010/721
(180) 05/08/2030
(220) 05/08/2010
(730) APIPHARMA d.o.o. Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
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(111) 13166
(210) KS/M/ 2010/722
(180) 05/08/2030
(220) 05/08/2010
(730) APIPHARMA d. o. o. Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 13119
(210) KS/M/ 2010/723
(180) 05/08/2030
(220) 05/08/2010
(730) APIPHARMA d.o.o. Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 13118
(210) KS/M/ 2010/724
(180) 05/08/2030
(220) 05/08/2010
(730) APIPHARMA d.o.o. Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 13117
(210) KS/M/ 2010/725
(180) 05/08/2030
(220) 05/08/2010
(730) APIPHARMA d.o.o. Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 13116
(210) KS/M/ 2010/726
(180) 05/08/2030
(220) 05/08/2010
(730) APIPHARMA d.o.o. Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 13115
(210) KS/M/ 2010/727
(180) 05/08/2030
(220) 05/08/2010
(730) APIPHARMA d.o.o. Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
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(111) 13114
(210) KS/M/ 2010/728
(180) 05/08/2030
(220) 05/08/2010
(730) APIPHARMA d.o.o. Jeronima Kavanjina 26 10090 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 13113
(210) KS/M/ 2010/729
(180) 05/08/2030
(220) 05/08/2010
(730) APIPHARMA d.o.o. Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 13112
(210) KS/M/ 2010/730
(180) 05/08/2030
(220) 05/08/2010
(730) APIPHARMA d.o.o. Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 13111
(210) KS/M/ 2010/731
(180) 05/08/2030
(220) 05/08/2010
(730) APIPHARMA d.o.o. Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 13110
(210) KS/M/ 2010/732
(180) 05/08/2030
(220) 05/08/2010
(730) APIPHARMA d.o.o. Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 13109
(210) KS/M/ 2010/733
(180) 05/08/2030
(220) 05/08/2010
(730) APIPHARMA d.o.o. Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
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(111) 13108
(210) KS/M/ 2010/734
(180) 05/08/2030
(220) 05/08/2010
(730) APIPHARMA d.o.o. Jeronima Kavanjina 26 10090 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 13107
(210) KS/M/ 2010/735
(180) 05/08/2030
(220) 05/08/2010
(730) APIPHARMA d.o.o. Jeronima Kavanjina 26, 10090 Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 12870
(210) KS/M/ 2010/742
(180) 09/08/2030
(220) 09/08/2010
(730) Würth International AG Aspermontstrasse 1, 7000 Chur, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12936
(210) KS/M/ 2010/743
(180) 09/08/2030
(220) 09/08/2010
(730) Hipp & Co Brünigstrasse 141 6072 Sachseln, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12950
(210) KS/M/ 2010/746
(180) 10/08/2030
(220) 10/08/2010
(730) Complan Foods Limited Heathrow Business Centre, 65 High Street, Egham, Surrey TW20
9EY , UK
_____________________________________________________________________
(111) 13137
(210) KS/M/ 2010/747
(180) 10/08/2030
(220) 10/08/2010
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(730) JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI
_____________________________________________________________________
(111) 13136
(210) KS/M/ 2010/749
(180) 10/08/2030
(220) 10/08/2010
(730) JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI
_____________________________________________________________________
(111) 17140
(210) KS/M/ 2010/754
(180) 10/08/2030
(220) 10/08/2010
(730) JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI
_____________________________________________________________________
(111) 15294
(210) KS/M/ 2010/755
(180) 11/08/2030
(220) 11/08/2010
(730) GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de I'nstitut 89, B-1330 Rixensart, BE
_____________________________________________________________________
(111) 13014
(210) KS/M/ 2010/767
(180) 17/08/2030
(220) 17/08/2010
(730) Hyundai Motor Company (a Korean limited company incorporated under the laws of
Republic of Korea) 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR
_____________________________________________________________________
(111) 13015
(210) KS/M/ 2010/768
(180) 17/08/2030
(220) 17/08/2010
(730) Hyundai Motor Company (a Korean limited company incorporated under the laws of
Republic of Korea) 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR
_____________________________________________________________________
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(111) 13016
(210) KS/M/ 2010/769
(180) 17/08/2030
(220) 17/08/2010
(730) Hyundai Motor Company (a Korean limited company incorporated under the laws of
Republic of Korea) 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR
_____________________________________________________________________
(111) 13039
(210) KS/M/ 2010/770
(180) 17/08/2030
(220) 17/08/2010
(730) Hyundai Motor Company (a Korean limited company incorporated under the laws of
Republic of Korea) 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR
_____________________________________________________________________
(111) 13038
(210) KS/M/ 2010/771
(180) 17/08/2030
(220) 17/08/2010
(730) Hyundai Motor Company (a Korean limited company incorporated under the laws of
Republic of Korea) 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-938, KR
_____________________________________________________________________
(111) 13012
(210) KS/M/ 2010/772
(180) 17/08/2030
(220) 17/08/2010
(730) Hyundai Motor Company (a Korean limited company incorporated under the laws of
Republic of Korea) 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR
_____________________________________________________________________
(111) 13034
(210) KS/M/ 2010/773
(180) 17/08/2030
(220) 17/08/2010
(730) Hyundai Motor Company (a Korean limited company incorporated under the laws of
Republic of Korea) 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR
_____________________________________________________________________
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(111) 12711
(210) KS/M/ 2010/775
(180) 18/08/2030
(220) 18/08/2010
(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY 231, Yangjae-Dong, Seocho-gu, Seoul, KR
_____________________________________________________________________
(111) 12712
(210) KS/M/ 2010/776
(180) 18/08/2030
(220) 18/08/2010
(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY 231, Yangjae-Dong, Seocho-gu, Seoul, KR
_____________________________________________________________________
(111) 12713
(210) KS/M/ 2010/777
(180) 18/08/2030
(220) 18/08/2010
(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY 231, Yangjae-Dong, Seocho-gu, Seoul, KR
_____________________________________________________________________
(111) 12714
(210) KS/M/ 2010/778
(180) 18/08/2030
(220) 18/08/2010
(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY 231, Yangjae-Dong, Seocho-gu, Seoul, KR
_____________________________________________________________________
(111) 12909
(210) KS/M/ 2010/782
(180) 19/08/2030
(220) 19/08/2010
(730) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD. NO. 118, HONGTA AVENUE, HONGTA
DISTRICT, YUXI, YUNNAN, CN
_____________________________________________________________________
(111) 13037
(210) KS/M/ 2010/784
(180) 20/08/2030
(220) 20/08/2010
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(730) Hyundai Motor Company (a Korean limited company incorporated under the laws of
Republic of Korea) 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR
_____________________________________________________________________
(111) 13036
(210) KS/M/ 2010/785
(180) 20/08/2030
(220) 20/08/2010
(730) Hyundai Motor Company (a Korean limited company incorporated under the laws of
Republic of Korea) 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR
_____________________________________________________________________
(111) 13035
(210) KS/M/ 2010/786
(180) 20/08/2030
(220) 20/08/2010
(730) Hyundai Motor Company (a Korean limited company incorporated under the laws of
Republic of Korea) 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR
_____________________________________________________________________
(111) 12927
(210) KS/M/ 2010/787
(180) 20/08/2030
(220) 20/08/2010
(730) Mylan Italia S.r.l. Via Vittor Pisani 20, 20124 Milan , IT
_____________________________________________________________________
(111) 12926
(210) KS/M/ 2010/788
(180) 20/08/2030
(220) 20/08/2010
(730) Mylan Italia S.r.l. Via Vittor Pisani 20, 20124 Milan, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12867
(210) KS/M/ 2010/796
(180) 24/08/2030
(220) 24/08/2010
(730) SORBINO JEANS S.r.L. CIS Isola 1, Torre 1, Int. 112 - 80035 NOLA (NA), IT
_____________________________________________________________________
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(111) 13052
(210) KS/M/ 2010/808
(180) 27/08/2030
(220) 27/08/2010
(730) Automobili Lamborghini S.p.A. via Modena, 12, 40019 Sant'Agata Bolognese (BO), IT
_____________________________________________________________________
(111) 12923
(210) KS/M/ 2010/810
(180) 30/08/2030
(220) 30/08/2010
(730) Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, US
_____________________________________________________________________
(111) 12922
(210) KS/M/ 2010/811
(180) 30/08/2030
(220) 30/08/2010
(730) Genentech, Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080-4990, US
_____________________________________________________________________
(111) 17278
(210) KS/M/ 2010/812
(180) 30/08/2030
(220) 30/08/2010
(730) SUPERMAX IPR HOLDINGS AG Schwerzmann Partners AG Gotthardstrasse 31, 6300
Zug, CH
_____________________________________________________________________
(111) 17279
(210) KS/M/ 2010/813
(180) 30/08/2030
(220) 30/08/2010
(730) SUPERMAX IPR HOLDINGS AG Schwerzmann Partners AG Gotthardstrasse 31, 6300
Zug, CH
_____________________________________________________________________
(111) 12947
(210) KS/M/ 2010/818
(180) 31/08/2030
(220) 31/08/2010
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(730) Widetech Manufacturing Sdn. Bhd. 101A, Hilir Sungei Keluang 5, Bayan Lepas Industrial
Park IV, 11900 Bayan Lepas, Penang, MY
_____________________________________________________________________
(111) 12932
(210) KS/M/ 2010/831
(180) 02/09/2030
(220) 02/09/2010
(730) Playboy Enterprises International, Inc. 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, US
_____________________________________________________________________
(111) 12933
(210) KS/M/ 2010/832
(180) 02/09/2030
(220) 02/09/2010
(730) Playboy Enterprises International, Inc. 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, US
_____________________________________________________________________
(111) 15324
(210) KS/M/ 2010/838
(180) 03/09/2030
(220) 03/09/2010
(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje Bul. Aleksandar
Makedonski br.12, 1000 Skopje , MK
_____________________________________________________________________
(111) 16700
(210) KS/M/ 2010/839
(180) 03/09/2030
(220) 03/09/2010
(730) MR BRICOLAGE French Corporation 1, rue Montaigne, 45380 La Chapelle-SaintMesmin, FR
_____________________________________________________________________
(111) 12949
(210) KS/M/ 2010/845
(180) 08/09/2030
(220) 08/09/2010
(730) HUMANA GmbH Bielefelder Strasse 66 32051 HERFORD, DE
_____________________________________________________________________
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(111) 17153
(210) KS/M/ 2010/847
(180) 13/09/2030
(220) 13/09/2010
(730) Glatz GmbH Johannesgasse 23, 1010 Wien, AT
_____________________________________________________________________
(111) 12935
(210) KS/M/ 2010/855
(180) 15/09/2030
(220) 15/09/2010
(730) Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat Group) PJSC P.O. Box 3838,
Abu Dhabi, AE
_____________________________________________________________________
(111) 12934
(210) KS/M/ 2010/856
(180) 15/09/2030
(220) 15/09/2010
(730) Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat Group) PJSC P.O. Box 3838,
Abu Dhabi, AE
_____________________________________________________________________
(111) 12970
(210) KS/M/ 2010/891
(180) 27/09/2030
(220) 27/09/2010
(730) Meteor Grupa-Labud d.o.o. Radnička cesta 173/r, Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 12994
(210) KS/M/ 2010/892
(180) 27/09/2030
(220) 27/09/2010
(730) Meteor Grupa-LABUD d.o.o. Radnička cesta 173/r, Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 12972
(210) KS/M/ 2010/895
(180) 28/09/2030
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(220) 28/09/2010
(730) TEDDY S.p.A. Via Coriano 58, Gros Rimini Blocco 97, 47924 Rimini (RN), IT
_____________________________________________________________________
(111) 12991
(210) KS/M/ 2010/896
(180) 28/09/2030
(220) 28/09/2010
(730) TEDDY S.p.A. Via Coriano 58, Gros Rimini Blocco 97, 47924 Rimini (RN), IT
_____________________________________________________________________
(111) 13002
(210) KS/M/ 2010/897
(180) 28/09/2030
(220) 28/09/2010
(730) REISSWOLF Akten- und Datenvernichtung GmbH & Co. KG Wendenstr. 403 D-20537
Hamburg, DE
_____________________________________________________________________
(111) 16535
(210) KS/M/ 2010/898
(180) 28/09/2030
(220) 28/09/2010
(730) Qualitea Ceylon (PVT) LTD. No. 14, Station Road, Wattala, LK
_____________________________________________________________________
(111) 17653
(210) KS/M/ 2010/899
(180) 29/09/2030
(220) 29/09/2010
(730) GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de I'nstitut 89, B-1330 Rixensart,, BE
_____________________________________________________________________
(111) 15292
(210) KS/M/ 2010/900
(180) 29/09/2030
(220) 29/09/2010
(730) GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de I'nstitut 89, B-1330 Rixensart, BE
_____________________________________________________________________
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(111) 12958
(210) KS/M/ 2010/913
(180) 04/10/2030
(220) 04/10/2010
(730) BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12959
(210) KS/M/ 2010/914
(180) 04/10/2030
(220) 04/10/2010
(730) BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12960
(210) KS/M/ 2010/915
(180) 04/10/2030
(220) 04/10/2010
(730) BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12915
(210) KS/M/ 2010/918
(180) 06/10/2030
(220) 06/10/2010
(730) SOLVAY SA Rue du Prince Albert, 33, 1050 Brussels, BE
_____________________________________________________________________
(111) 12871
(210) KS/M/ 2010/920
(180) 07/10/2030
(220) 07/10/2010
(730) Islamic Relief Worldwide 19 Rea Street South, B5 6LB Birmingham, UK
_____________________________________________________________________
(111) 12962
(210) KS/M/ 2010/926
(180) 08/10/2030
(220) 08/10/2010
(730) P&G Health Germany GmbH Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am Taunus, DE
_____________________________________________________________________
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(111) 12963
(210) KS/M/ 2010/928
(180) 08/10/2030
(220) 08/10/2010
(730) P&G Health Germany GmbH Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am Taunus, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12964
(210) KS/M/ 2010/929
(180) 08/10/2030
(220) 08/10/2010
(730) P&G Health Germany GmbH Sulzbacher Str. 40, 65824 Schwalbach am Taunus, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12883
(210) KS/M/ 2010/930
(180) 08/10/2030
(220) 08/10/2010
(730) MIRATO S.P.A. Strada Provinciale Est Sesia, 28064 Landiona, Novara, IT
_____________________________________________________________________
(111) 12917
(210) KS/M/ 2010/931
(180) 08/10/2030
(220) 08/10/2010
(730) Bose Corporation Mountain Road, Framingham, MA 01701, US
_____________________________________________________________________
(111) 13050
(210) KS/M/ 2010/950
(180) 13/10/2030
(220) 13/10/2010
(730) Red Bull GmbH Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT
_____________________________________________________________________
(111) 17651
(210) KS/M/ 2010/970
(180) 15/10/2030
(220) 15/10/2010
(730) Novartis AG 4002 BASEL , CH
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_____________________________________________________________________
(111) 13192
(210) KS/M/ 2010/974
(180) 18/10/2030
(220) 18/10/2010
(730) Renault S.A.S. 92100 Boulogne-Billancourt, FR
_____________________________________________________________________
(111) 13023
(210) KS/M/ 2010/975
(180) 18/10/2030
(220) 18/10/2010
(730) Renault S.A.S. 92100 Boulogne-Billancourt, FR
_____________________________________________________________________
(111) 12989
(210) KS/M/ 2010/976
(180) 18/10/2030
(220) 18/10/2010
(730) Renault S.A.S. 92100 Boulogne-Billancourt, FR
_____________________________________________________________________
(111) 13174
(210) KS/M/ 2010/981
(180) 19/10/2030
(220) 19/10/2010
(730) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12966
(210) KS/M/ 2010/982
(180) 19/10/2030
(220) 19/10/2010
(730) D-Link Corporation No. 289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, TW
_____________________________________________________________________
(111) 13059
(210) KS/M/ 2010/994
(180) 27/10/2030
(220) 27/10/2010
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(730) Japan Tobacco Inc. 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 13058
(210) KS/M/ 2010/995
(180) 27/10/2030
(220) 27/10/2010
(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE
_____________________________________________________________________
(111) 13057
(210) KS/M/ 2010/996
(180) 27/10/2030
(220) 27/10/2010
(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag
SE-405 03 Goteborg, SE
_____________________________________________________________________
(111) 12827
(210) KS/M/ 2010/1016
(180) 05/11/2030
(220) 05/11/2010
(730) Delphi Technologies, Inc. 5725 Delphi Drive Troy, MI 48098, US
_____________________________________________________________________
(111) 13048
(210) KS/M/ 2010/1024
(180) 08/11/2030
(220) 08/11/2010
(730) Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 20850, US
_____________________________________________________________________
(111) 12832
(210) KS/M/ 2010/1046
(180) 12/11/2030
(220) 12/11/2010
(730) TASLY PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. Tasly TCM Garden No. 2, Pujihe
East Road Beichen District Tianjin, CN
_____________________________________________________________________
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(111) 18519
(210) KS/M/ 2010/1049
(180) 11/11/2030
(220) 11/11/2010
(730) SEQIRUS UK LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales,
whose registered office is at Point, 29 Market Street, Maindenhead, Berkshire, SL6 8AA, GB
_____________________________________________________________________
(111) 12833
(210) KS/M/ 2010/1050
(180) 11/11/2030
(220) 11/11/2010
(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, KR
_____________________________________________________________________
(111) 12834
(210) KS/M/ 2010/1051
(180) 15/11/2030
(220) 15/11/2010
(730) MEDA AB Pipers väg 2A, SE-170 09 Solna, SE
_____________________________________________________________________
(111) 12836
(210) KS/M/ 2010/1055
(180) 18/11/2030
(220) 18/11/2010
(730) NIPPON SODA CO., LTD. 2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 12650
(210) KS/M/ 2010/1058
(180) 19/11/2030
(220) 19/11/2010
(730) NIKON CORPORATION 2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 21887
(210) KS/M/ 2010/1066
(180) 19/11/2030
(220) 19/11/2010
(730) Bora Creations S.L. 11, Calle Velázquez (Pto, de Andratx) 07157, Baleares, ES
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_____________________________________________________________________
(111) 12845
(210) KS/M/ 2010/1067
(180) 19/11/2030
(220) 19/11/2010
(730) Sixt SE Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach i. Isartal, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12719
(210) KS/M/ 2010/1068
(180) 19/11/2030
(220) 19/11/2010
(730) BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12647
(210) KS/M/ 2010/1069
(180) 22/11/2030
(220) 22/11/2010
(730) DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Umeda Center Bildg., 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kitaku, Osaka-shi, Osaka, JP
_____________________________________________________________________
(111) 12648
(210) KS/M/ 2010/1070
(180) 22/11/2030
(220) 22/11/2010
(730) DAIKIN INDUSTRIES, LTD. Umeda Center Bildg., 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kitaku, Osaka-shi, Osaka, JP
_____________________________________________________________________
(111) 13169
(210) KS/M/ 2010/1101
(180) 26/11/2030
(220) 26/11/2010
(730) Schweppes International Limited 7 Albemarle Street, London W1S 4HQ, UK
_____________________________________________________________________
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(111) 13170
(210) KS/M/ 2010/1102
(180) 26/11/2030
(220) 26/11/2010
(730) Schweppes International Limited 7 Albemarle Street London W1S 4HQ, UK
_____________________________________________________________________
(111) 13044
(210) KS/M/ 2010/1130
(180) 02/12/2030
(220) 02/12/2010
(730) Sixt SE Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach i. Isartal, DE
_____________________________________________________________________
(111) 12974
(210) KS/M/ 2010/1131
(180) 03/12/2030
(220) 03/12/2010
(730) BP p.l.c. 1 ST James's Square London SW1Y 4PD, UK
_____________________________________________________________________
(111) 12988
(210) KS/M/ 2010/1132
(180) 02/12/2030
(220) 02/12/2010
(730) SICPA HOLDING SA Avenue de Florissant 41 1008 Prilly, CH
_____________________________________________________________________
(111) 16179
(210) KS/M/ 2010/1133
(180) 02/12/2030
(220) 02/12/2010
(730) Japan Tobacco Inc. 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 13024
(210) KS/M/ 2010/1139
(180) 03/12/2030
(220) 03/12/2010
(730) TDR d.o.o. Obala Vladimira Nazora 1 52210 Rovinj, HR
_____________________________________________________________________
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(111) 13440
(210) KS/M/ 2010/1161
(180) 09/12/2030
(220) 09/12/2010
(730) SANOFI 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 15295
(210) KS/M/ 2010/1169
(180) 13/12/2030
(220) 13/12/2010
(730) SANOFI 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 16620
(210) KS/M/ 2010/1173
(180) 15/12/2030
(220) 15/12/2010
(730) HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Str. 75, 59552 Lippstadt, DE
_____________________________________________________________________
(111) 15270
(210) KS/M/ 2010/1185
(180) 17/12/2030
(220) 17/12/2010
(730) GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de I'nstitut 89, B-1330 Rixensart, BE
_____________________________________________________________________
(111) 14604
(210) KS/M/ 2010/1186
(180) 17/12/2030
(220) 17/12/2010
(730) SEQIRUS UK LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales,
whose registered office is at Point, 29 Market Street, Maidenhead, Berkshire, SL6 8AA, GB
_____________________________________________________________________
(111) 13977
(210) KS/M/ 2010/1195
(180) 20/12/2030
(220) 20/12/2010
(730) "KARMELA - 2000" OOD 64, Opalchenska str., BG-5000 VELKO TARNOVO, BG
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_____________________________________________________________________
(111) 13682
(210) KS/M/ 2010/1196
(180) 20/12/2030
(220) 20/12/2010
(730) "KARMELA - 2000" OOD 64, Opalchenska str., BG-5000 VELKO TARNOVO, BG
_____________________________________________________________________
(111) 13144
(210) KS/M/ 2010/1199
(180) 22/12/2030
(220) 22/12/2010
(730) Red Bull GmbH Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT
_____________________________________________________________________
(111) 13956
(210) KS/M/ 2010/1202
(180) 22/12/2030
(220) 22/12/2010
(730) Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, AT
_____________________________________________________________________
(111) 13958
(210) KS/M/ 2010/1203
(180) 22/12/2030
(220) 22/12/2010
(730) Raffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, AT
_____________________________________________________________________
(111) 13961
(210) KS/M/ 2010/1204
(180) 22/12/2030
(220) 22/12/2010
(730) Raiffeisen Bank International AG Am Stadpark 9, A-1030 Wien, AT
_____________________________________________________________________
(111) 13343
(210) KS/M/ 2010/1214
(180) 28/12/2030
(220) 28/12/2010
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(730) Perkins Holdings Limited Eastfield, PE1 5NA Peterborough, UK
_____________________________________________________________________
(111) 14271
(210) KS/M/ 2010/1215
(180) 28/12/2030
(220) 28/12/2010
(730) Eternit GmbH Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, DE
_____________________________________________________________________
(111) 13165
(210) KS/M/ 2011/51
(180) 21/01/2031
(220) 21/01/2011
(730) Kaane American International Tobacco Company FZE PO Box No. 61021, Jebel Ali Free
Zone, Dubai, AE
_____________________________________________________________________
(111) 13164
(210) KS/M/ 2011/52
(180) 21/01/2031
(220) 21/01/2011
(730) Kaane American International Tobacco Company FZE PO Box No. 61021, Jebel Ali Free
Zone, Dubai, AE
_____________________________________________________________________
(111) 13189
(210) KS/M/ 2011/59
(180) 26/01/2031
(220) 26/01/2011
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (Toyota Motor Corporation) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
_____________________________________________________________________
(111) 13196
(210) KS/M/ 2011/60
(180) 26/01/2031
(220) 26/01/2011
(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (Toyota Motor Corporation) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
_____________________________________________________________________
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(111) 13285
(210) KS/M/ 2011/82
(180) 07/02/2031
(220) 07/02/2011
(730) Akcionarsko društvo “NEOPLANTA” Industrija mesa Novi Sad, Primorska 90, 21000
Novi Sad, RS
_____________________________________________________________________
(111) 13288
(210) KS/M/ 2011/86
(180) 07/02/2031
(220) 07/02/2011
(730) Akcionarsko društvo “NEOPLANTA” Industrija mesa Novi Sad, Primorska 90, 21000
Novi Sad, RS
_____________________________________________________________________
(111) 17655
(210) KS/M/ 2011/207
(180) 09/03/2031
(220) 09/03/2011
(730) Novartis AG 4002 BASEL, CH
_____________________________________________________________________
(111) 17654
(210) KS/M/ 2011/208
(180) 09/03/2031
(220) 09/03/2011
(730) SEQIRUS UK LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales,
whose registered office is at Point 29 Market Street, Maidenhead, Berkshire, SL6 8AA, GB
_____________________________________________________________________
(111) 4151
(210) KS/M/ 2020/1365
(180) 15/10/2030
(220) 08/10/2008
(730) SONY KABUSHIKI KAISHA (SONY CORPORATION) 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
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(111) 3799
(210) KS/R/ 2008/24
(180) 07/09/2030
(220) 14/01/2008
(730) Visa International Service Association 900 Metro Center Boulevard, Foster City,
California 94404, US
_____________________________________________________________________
(111) 3803
(210) KS/R/ 2008/28
(180) 15/12/2030
(220) 14/01/2008
(730) Pioneer Hi-Bred International Inc. 7100 N.W. 62nd Avenue, PO Box 1014, Johnston,
Iowa 50131-1014, US
_____________________________________________________________________
(111) 3812
(210) KS/R/ 2008/43
(180) 18/09/2030
(220) 17/01/2008
(730) Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle, Rockville, Maryland 20850, US
_____________________________________________________________________
(111) 3930
(210) KS/R/ 2008/85
(180) 22/03/2030
(220) 04/02/2008
(730) Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle, Rockville Maryland 20850, US
_____________________________________________________________________
(111) 2500
(210) KS/R/ 2008/98
(180) 24/08/2030
(220) 06/02/2008
(730) Castrol Limited Technology Centre Whitchurch Hill Pangbourne Reading RG8 7QR, UK
_____________________________________________________________________
(111) 2392
(210) KS/R/ 2008/106
(180) 21/09/2030
(220) 07/02/2008

251

Buletini Zyrtar Nr. 92 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(730) NIKE INNOVATE C.V. (commanditaire vennootschap) One Bowerman Drive,
Beaverton Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, US
_____________________________________________________________________
(111) 2393
(210) KS/R/ 2008/108
(180) 21/09/2030
(220) 07/02/2008
(730) NIKE INNOVATE C.V. (commanditaire vennootschap) One Bowerman Drive,
Beaverton Drive, Beaverton, Oregon, 97005-6453, US
_____________________________________________________________________
(111) 3952
(210) KS/R/ 2008/161
(180) 05/12/2030
(220) 26/02/2008
(730) S.C. JOHNSON & SON, INC. 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US
_____________________________________________________________________
(111) 3509
(210) KS/R/ 2008/183
(180) 06/06/2030
(220) 28/02/2008
(730) MIRCONA AB Lotangsgatan 5, Box 955, S-801 33 Gavle, SE
_____________________________________________________________________
(111) 6971
(210) KS/R/ 2008/195
(180) 15/08/2030
(220) 05/03/2008
(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 26300 Vršac
, RS
_____________________________________________________________________
(111) 6962
(210) KS/R/ 2008/328
(180) 10/12/2030
(220) 16/04/2008
(730) PODRAVKA, Prehrambena Industrija Koprivnica , HR
_____________________________________________________________________
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(111) 97
(210) KS/R/ 2008/391
(180) 11/07/2030
(220) 21/04/2008
(730) GUCCIO GUCCI S.P.A. Via Tornabuoni 73/R, FIRENZE, IT
_____________________________________________________________________
(111) 110
(210) KS/R/ 2008/471
(180) 25/06/2030
(220) 05/05/2008
(730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP Maple Court Central Park, Reeds Crescent
Watford WD24 4QQ, UK
_____________________________________________________________________
(111) 160
(210) KS/R/ 2008/544
(180) 27/07/2030
(220) 09/05/2008
(730) The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202,
US
_____________________________________________________________________
(111) 2714
(210) KS/R/ 2008/576
(180) 10/10/2030
(220) 12/05/2008
(730) The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202,
US
_____________________________________________________________________
(111) 2960
(210) KS/R/ 2008/606
(180) 05/06/2030
(220) 13/05/2008
(730) The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202,
US
_____________________________________________________________________
(111) 2724
(210) KS/R/ 2008/617
(180) 17/09/2030
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(220) 14/05/2008
(730) Jaguar Land Rover Limited Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4LF, GB
_____________________________________________________________________
(111) 2728
(210) KS/R/ 2008/636
(180) 05/06/2030
(220) 15/05/2008
(730) The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202,
US
_____________________________________________________________________
(111) 2729
(210) KS/R/ 2008/637
(180) 05/06/2030
(220) 15/05/2008
(730) The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202,
US
_____________________________________________________________________
(111) 2734
(210) KS/R/ 2008/642
(180) 05/06/2030
(220) 15/05/2008
(730) The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202,
US
_____________________________________________________________________
(111) 2735
(210) KS/R/ 2008/643
(180) 05/06/2030
(220) 15/05/2008
(730) The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202,
US
_____________________________________________________________________
(111) 2777
(210) KS/R/ 2008/759
(180) 30/08/2030
(220) 30/05/2008
(730) PHILLIPS-VAN HEUSEN CORPORATION 200 Madison Avenue, New York, New
York 10016, US
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_____________________________________________________________________
(111) 2906
(210) KS/R/ 2008/792
(180) 31/10/2030
(220) 03/06/2008
(730) The Gillette Company LLC One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US
_____________________________________________________________________
(111) 2933
(210) KS/R/ 2008/839
(180) 18/07/2030
(220) 05/06/2008
(730) International Business Machines Corporation Armonk, New York 10504, US
_____________________________________________________________________
(111) 2934
(210) KS/R/ 2008/840
(180) 18/07/2030
(220) 05/06/2008
(730) International Business Machines Corporation Armonk, New York 10504, US
_____________________________________________________________________
(111) 2935
(210) KS/R/ 2008/841
(180) 18/07/2030
(220) 05/06/2008
(730) International Business Machines Corporation Armonk, New York 10504, US
_____________________________________________________________________
(111) 2936
(210) KS/R/ 2008/842
(180) 18/07/2030
(220) 05/06/2008
(730) International Business Machines Corporation Armonk, New York 10504, US
_____________________________________________________________________
(111) 5631
(210) KS/R/ 2008/1031
(180) 28/03/2030
(220) 24/06/2008
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(730) Ad Practitioners, LLC, a Puerto Rico limited liability company Metro Office Park, 7 calle
1 Suite 204, 00968 Guaynabo, Puerto Rico, PR
_____________________________________________________________________
(111) 5637
(210) KS/R/ 2008/1045
(180) 14/09/2030
(220) 24/06/2008
(730) THE COCA-COLA COMPANY ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GEORGIA
30313, US
_____________________________________________________________________
(111) 5688
(210) KS/R/ 2008/1060
(180) 17/07/2030
(220) 04/07/2008
(730) WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California 91522, US
_____________________________________________________________________
(111) 6973
(210) KS/R/ 2008/1073
(180) 06/07/2030
(220) 04/07/2008
(730) WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. 4000 Warner Boulevard, Burbank,
California 91522
, US
_____________________________________________________________________
(111) 3218
(210) KS/R/ 2008/1074
(180) 20/07/2030
(220) 04/07/2008
(730) Warner Bros. Entertainment Inc. 4000 Warner Blvd., Burbank, CA 91522, US
_____________________________________________________________________
(111) 1966
(210) KS/R/ 2008/1080
(180) 11/07/2030
(220) 04/07/2008
(730) WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. 4000 Warner Bouleavrd, Burbank, CA
91522, US
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(111) 3207
(210) KS/R/ 2008/1148
(180) 06/08/2031
(220) 14/07/2008
(730) HP Hewlett Packard Group LLC 11445 Compaq Center Drive West, Houston, Texas
77070, US
_____________________________________________________________________
(111) 6001
(210) KS/R/ 2008/1227
(180) 06/09/2030
(220) 24/07/2008
(730) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD. HAR HOTSVIM, BEHIND
SANHEDRIA, HA'MURHEVET, JERUSALEM, IL
_____________________________________________________________________
(111) 6185
(210) KS/R/ 2008/1229
(180) 31/10/2030
(220) 25/07/2008
(730) Abercrombie & Fitch Europe Sagl Via Moree, 6850 Mendrisio, CH
_____________________________________________________________________
(111) 3203
(210) KS/R/ 2008/1304
(180) 18/12/2030
(220) 30/07/2008
(730) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar, CH
_____________________________________________________________________
(111) 3247
(210) KS/R/ 2008/1345
(180) 02/10/2030
(220) 18/08/2008
(730) FUJIFILM Corporation, (a corporation, organized and existing under the laws of Japan,
Manufacturers and Merchants ) 26-30, Nishiazabu 2-chome , Minatoku, Tokyo Japan JP, JP
_____________________________________________________________________
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(111) 3248
(210) KS/R/ 2008/1346
(180) 02/10/2030
(220) 18/08/2008
(730) FUJIFILM Corporation, (a corporation, organized and existing under the laws of Japan,
Manufacturers and Merchants) 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo , JP
_____________________________________________________________________
(111) 1812
(210) KS/R/ 2008/1370
(180) 12/10/2030
(220) 19/08/2008
(730) Ajinomoto Co., Inc. 15-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 1804
(210) KS/R/ 2008/1401
(180) 05/11/2030
(220) 20/08/2008
(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA corporation, organized and
existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants of 33-8, Shiba 5-Chome, Minatoku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 1803
(210) KS/R/ 2008/1402
(180) 05/11/2030
(220) 20/08/2008
(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA a corporation, organized and
existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants 33-8, Shiba 5-Chome, Minatoku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 1802
(210) KS/R/ 2008/1403
(180) 05/11/2030
(220) 20/08/2008
(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA corporation, organized and
existing under the laws of Japan, Manufacturers and Merchants 33-8, Shiba 5-chome, Minatoku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
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(111) 5653
(210) KS/R/ 2008/1487
(180) 18/12/2030
(220) 22/08/2008
(730) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG Baarermatte, 6340 Baar , CH
_____________________________________________________________________
(111) 2248
(210) KS/R/ 2008/1585
(180) 24/10/2030
(220) 28/08/2008
(730) Brink's Network, Incorporated 1801 Bayberry Court, Richmond, Virginia 23226, US
_____________________________________________________________________
(111) 2258
(210) KS/R/ 2008/1586
(180) 24/10/2030
(220) 28/08/2008
(730) Brink's Network, Incorporated 1801 Bayberry Court, Richmond, Virginia 23226, US
_____________________________________________________________________
(111) 2404
(210) KS/R/ 2008/1624
(180) 15/08/2030
(220) 29/08/2008
(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V. Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 2408
(210) KS/R/ 2008/1682
(180) 22/08/2030
(220) 02/09/2008
(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V. Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 2409
(210) KS/R/ 2008/1683
(180) 23/08/2030
(220) 02/09/2008
(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V. Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL
_____________________________________________________________________
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(111) 3420
(210) KS/R/ 2008/1811
(180) 16/10/2030
(220) 08/09/2008
(730) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577-1444, US
_____________________________________________________________________
(111) 3421
(210) KS/R/ 2008/1812
(180) 16/10/2030
(220) 08/09/2008
(730) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577-1444, US
_____________________________________________________________________
(111) 378
(210) KS/R/ 2008/1912
(180) 12/09/2030
(220) 12/09/2008
(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija "ALKALOID" AD Skopje Bul. Aleksandar
Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK
_____________________________________________________________________
(111) 423
(210) KS/R/ 2008/1949
(180) 01/12/2030
(220) 12/09/2008
(730) Maxell Holdings, Ltd. 1 Koizumi, Oyamazaki, Oyamazaki-Cho, Otokuni-Gun, Kyoto, JP
_____________________________________________________________________
(111) 3574
(210) KS/R/ 2008/1995
(180) 15/08/2030
(220) 16/09/2008
(730) Kimberly-Clark Worldwide Inc. Neenah, Wisconsin 54956, US
_____________________________________________________________________
(111) 2023
(210) KS/R/ 2008/2003
(180) 15/11/2030
(220) 16/09/2008
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(730) UNITED STATES STEEL CORPORATION 525 William Penn Place, Pittsburgh,
Pennsylvania, US
_____________________________________________________________________
(111) 1827
(210) KS/R/ 2008/2035
(180) 30/10/2030
(220) 17/09/2008
(730) KAO KABUSHIKI KAISHA (Kao Corporation) 14-10, Nihonbashi, Kayaba-cho 1
chome, Chuo-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 1977
(210) KS/R/ 2008/2148
(180) 22/07/2030
(220) 19/09/2008
(730) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC. 500 Renaissance Drive, Suite 101, Saint Joseph,
Michigan 49085, US
_____________________________________________________________________
(111) 1968
(210) KS/R/ 2008/2149
(180) 20/07/2030
(220) 19/09/2008
(730) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC. 500 Renaissance Drive, Suite 101,
Saint Joseph, Michigan 49085, US
_____________________________________________________________________
(111) 3817
(210) KS/R/ 2008/2155
(180) 18/12/2030
(220) 19/09/2008
(730) Lummus Technology LLC 1515 Broad Street, Bloomfield, NJ 07004, US
_____________________________________________________________________
(111) 5781
(210) KS/R/ 2008/2408
(180) 30/12/2030
(220) 23/09/2008
(730) Carlsberg Breweries A/S Ny Carlsberg Vej 100, 1760 Copenhagen V, DK
_____________________________________________________________________

261

Buletini Zyrtar Nr. 92 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(111) 485
(210) KS/R/ 2008/2547
(180) 15/08/2030
(220) 25/09/2008
(730) The Prudential Insurance Company of America (a New Jersey Corporation ) 751 Broad
Street, Newark, New Jersey 07102, US
_____________________________________________________________________
(111) 3863
(210) KS/R/ 2008/2548
(180) 06/07/2030
(220) 25/09/2008
(730) Avaya Inc. 4655 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054, US
_____________________________________________________________________
(111) 7051
(210) KS/R/ 2008/2595
(180) 26/04/2030
(220) 26/09/2008
(730) MICRO COMPACT CAR SMART GMBH Industriestrasse 8, 71272 Renningen, DE
_____________________________________________________________________
(111) 1008
(210) KS/R/ 2008/2775
(180) 11/01/2031
(220) 29/09/2008
(730) Santen Pharmaceutical Co. Ltd. 4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8552, JP
_____________________________________________________________________
(111) 4099
(210) KS/R/ 2008/2796
(180) 01/06/2030
(220) 26/09/2008
(730) MERISANT COMPANY 2 SARL Neuchatel, CH
_____________________________________________________________________
(111) 5913
(210) KS/R/ 2008/2825
(180) 26/10/2030
(220) 26/09/2008
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(730) VICTAULIC COMPANY 4901 Kesslersville Road, City of Easton, State of Pennsylvania
18042, US
_____________________________________________________________________
(111) 4036
(210) KS/R/ 2008/2909
(180) 01/06/2030
(220) 02/10/2008
(730) MERISANT COMPANY 2 SARL Neuchatel, CH
_____________________________________________________________________
(111) 4043
(210) KS/R/ 2008/2916
(180) 07/06/2030
(220) 02/10/2008
(730) Kraton Polymers Research B.V. Badhulsweg 3, 1030 BH Amsterdam, NL
_____________________________________________________________________
(111) 4073
(210) KS/R/ 2008/3034
(180) 13/09/2030
(220) 09/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean-Virginia 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4076
(210) KS/R/ 2008/3036
(180) 30/10/2030
(220) 09/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean-Virginia 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 5794
(210) KS/R/ 2008/3044
(180) 30/10/2030
(220) 09/10/2008
(730) MARS INC 6885 ELM STREET, McLEAN-VIRGINIA 22101-3883, US
_____________________________________________________________________

263

Buletini Zyrtar Nr. 92 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(111) 4134
(210) KS/R/ 2008/3048
(180) 30/10/2030
(220) 09/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean–Virginia 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4140
(210) KS/R/ 2008/3054
(180) 24/10/2030
(220) 09/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street McLean-Virginia 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4143
(210) KS/R/ 2008/3058
(180) 26/09/2030
(220) 09/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street McLean-Virginia 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4145
(210) KS/R/ 2008/3060
(180) 17/09/2030
(220) 09/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street McLean-Virginia 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4276
(210) KS/R/ 2008/3123
(180) 30/10/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean-Virginia, 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4279
(210) KS/R/ 2008/3126
(180) 13/09/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
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(111) 4281
(210) KS/R/ 2008/3128
(180) 02/10/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 878
(210) KS/R/ 2008/3143
(180) 09/03/2030
(220) 10/10/2008
(730) swisspor Holding AG Obere Spichermatt 17, CH-6370 Stans, CH
_____________________________________________________________________
(111) 4189
(210) KS/R/ 2008/3169
(180) 26/09/2020
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4191
(210) KS/R/ 2008/3171
(180) 13/09/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4192
(210) KS/R/ 2008/3172
(180) 13/09/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean, VA 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4194
(210) KS/R/ 2008/3174
(180) 19/10/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean-Virginia, 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
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(111) 4199
(210) KS/R/ 2008/3179
(180) 15/11/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean-Virginia, 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4204
(210) KS/R/ 2008/3184
(180) 26/09/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean-Virginia, 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4210
(210) KS/R/ 2008/3195
(180) 26/09/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean-Virginia, 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4213
(210) KS/R/ 2008/3200
(180) 17/10/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean-Virginia, 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4215
(210) KS/R/ 2008/3203
(180) 13/09/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean-Virginia, 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4218
(210) KS/R/ 2008/3206
(180) 30/10/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean-Virginia, 22101-3883, US
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_____________________________________________________________________
(111) 4222
(210) KS/R/ 2008/3210
(180) 26/09/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean-Virginia, 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4283
(210) KS/R/ 2008/3212
(180) 26/09/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4285
(210) KS/R/ 2008/3214
(180) 30/10/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4289
(210) KS/R/ 2008/3219
(180) 30/10/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4293
(210) KS/R/ 2008/3223
(180) 13/09/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4296
(210) KS/R/ 2008/3227
(180) 19/10/2030
(220) 13/10/2008
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(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4225
(210) KS/R/ 2008/3235
(180) 19/10/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean-Virginia, 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4231
(210) KS/R/ 2008/3244
(180) 26/09/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean-Virginia, 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4233
(210) KS/R/ 2008/3246
(180) 24/10/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean-Virginia, 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4236
(210) KS/R/ 2008/3249
(180) 20/09/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean-Virginia, 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
(111) 4299
(210) KS/R/ 2008/3251
(180) 24/10/2030
(220) 13/10/2008
(730) Mars, Incorporated 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
_____________________________________________________________________
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(111) 2160
(210) KS/R/ 2008/3457
(180) 30/08/2030
(220) 15/10/2008
(730) Gant AB P.O. Box 27021, 102 51 Stockholm, SE
_____________________________________________________________________
(111) 4517
(210) KS/R/ 2008/3578
(180) 03/10/2030
(220) 15/10/2008
(730) BP p.l.c. 1 St.James's Square, London SW1 4 PD, England, GB
_____________________________________________________________________
(111) 4710
(210) KS/R/ 2008/3759
(180) 11/07/2030
(220) 15/10/2008
(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 7100 Corporate Drive, Plano, TX
75024, US
_____________________________________________________________________
(111) 7114
(210) KS/R/ 2008/3912
(180) 11/07/2030
(220) 15/10/2008
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited 103-105 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3UH, UK
_____________________________________________________________________
(111) 5752
(210) KS/R/ 2008/3919
(180) 11/07/2030
(220) 15/10/2008
(730) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited 103-105 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3UH, UK
_____________________________________________________________________
(111) 5753
(210) KS/R/ 2008/3922
(180) 09/05/2030
(220) 15/10/2008
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(730) Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1
3UH, UK
_____________________________________________________________________
(111) 701
(210) KS/R/ 2008/4197
(180) 29/06/2030
(220) 16/10/2008
(730) Nexen Tire Corporation 355, Chungnyeol-ro, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, KR
_____________________________________________________________________
(111) 672
(210) KS/R/ 2008/4211
(180) 15/10/2030
(220) 16/10/2008
(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija "ALKALOID" AD Skopje Bul. Aleksandar
Makedonski br. 12, 1000 Skopje, MK
_____________________________________________________________________
(111) 872
(210) KS/R/ 2008/4295
(180) 31/10/2030
(220) 16/10/2008
(730) Lucozade Ribena Suntory Limited 2 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbbridge, UB11
1BA, UK
_____________________________________________________________________
(111) 2325
(210) KS/R/ 2008/4433
(180) 13/02/2031
(220) 16/10/2008
(730) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.) 6-2, Hon-machi 1-Chome
Shibuya-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 7092
(210) KS/R/ 2008/4496
(180) 31/10/2030
(220) 16/10/2008
(730) Lucozade Ribena Suntory Limited 2 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbbridge, UB11
1BA , UK
_____________________________________________________________________
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(111) 2478
(210) KS/R/ 2008/4531
(180) 26/09/2030
(220) 16/10/2008
(730) Cirrus System, LLC (Delaware Limited Company) 2000 Purchase, New York 105772509, US
_____________________________________________________________________
(111) 2300
(210) KS/R/ 2008/4552
(180) 24/12/2030
(220) 16/10/2008
(730) BLOOMBERG FINANCE HOLDINGS L.P. (Delaware limited partnership) 731
Lexington Avenue New York, NY 10022, US
_____________________________________________________________________
(111) 1016
(210) KS/R/ 2008/4570
(180) 13/07/2030
(220) 16/10/2008
(730) Jafra Holding Company B.V., a Dutch limited liability company Geograaf 30, 6921 EW
Duiven, NL
_____________________________________________________________________
(111) 2329
(210) KS/R/ 2008/4701
(180) 23/11/2030
(220) 16/10/2008
(730) Anheuser-Busch, LLC One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, US
_____________________________________________________________________
(111) 6908
(210) KS/R/ 2008/4940
(180) 30/07/2030
(220) 16/10/2008
(730) Baumit Beteiligungen GmbH Wopfing 156, A-2754 Waldegg, AT
_____________________________________________________________________
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(111) 6535
(210) KS/R/ 2008/5001
(180) 14/12/2030
(220) 16/10/2008
(730) BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125-127, D-12489 Berlin, DE
_____________________________________________________________________
(111) 6542
(210) KS/R/ 2008/5014
(180) 20/12/2030
(220) 16/10/2008
(730) Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, 1611
Luxembourg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 5056
(210) KS/R/ 2008/5219
(180) 06/06/2030
(220) 16/10/2008
(730) THE IRISH DAIRY BOARD CO-OPERATIVE LIMITED Grattan House, Mount Street
Lower, Dublin 2, IE
_____________________________________________________________________
(111) 5104
(210) KS/R/ 2008/5353
(180) 18/09/2030
(220) 16/10/2008
(730) BACARDI & COMPANY LIMITED Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, LI
_____________________________________________________________________
(111) 5324
(210) KS/R/ 2008/5365
(180) 11/05/2030
(220) 16/10/2008
(730) NBA PROPERTIES, INC. 645 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10022, US
_____________________________________________________________________
(111) 5325
(210) KS/R/ 2008/5366
(180) 11/05/2030
(220) 16/10/2008
(730) NBA PROPERTIES, INC. 645 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10022, US
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_____________________________________________________________________
(111) 6068
(210) KS/R/ 2008/5483
(180) 24/08/2030
(220) 16/10/2008
(730) NBA Properties Inc. 645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US
_____________________________________________________________________
(111) 6314
(210) KS/R/ 2008/5488
(180) 11/05/2030
(220) 16/10/2008
(730) NBA PROPERTIES INC. 645 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10022, US
_____________________________________________________________________
(111) 5330
(210) KS/R/ 2008/5489
(180) 11/05/2030
(220) 16/10/2008
(730) NBA PROPERTIES, INC. OLYMPIC TOWER, 645 FIFTH AVENUE, NEW YORK,
N.Y. 10022, US
_____________________________________________________________________
(111) 5331
(210) KS/R/ 2008/5490
(180) 11/05/2030
(220) 16/10/2008
(730) NBA PROPERTIES, INC. 645 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10022, US
_____________________________________________________________________
(111) 5332
(210) KS/R/ 2008/5491
(180) 11/05/2030
(220) 16/10/2008
(730) NBA PROPERTIES, INC. 645 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10022, US
_____________________________________________________________________
(111) 5333
(210) KS/R/ 2008/5492
(180) 11/05/2030
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(220) 16/10/2008
(730) NBA PROPERTIES, INC. 645 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y. 10022, US
_____________________________________________________________________
(111) 5336
(210) KS/R/ 2008/5495
(180) 11/05/2030
(220) 16/10/2008
(730) NBA PROPERTIES, INC. 645 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10022, US
_____________________________________________________________________
(111) 7301
(210) KS/R/ 2008/5596
(180) 16/10/2028
(220) 16/10/2008
(730) Disney Enterprises, Inc. (Delaware corporation) 500 South Buena Vista Street Burbank,
California 91521, US
_____________________________________________________________________
(111) 953
(210) KS/R/ 2008/5736
(180) 05/07/2030
(220) 27/10/2008
(730) WOLVERINE OUTDOORS, INC. 9341 Courtland Drive, N.E., Rockford, Michigan
49351, US
_____________________________________________________________________
(111) 913
(210) KS/R/ 2008/5738
(180) 20/11/2030
(220) 27/10/2008
(730) YONEX KABUSHIKI KAISHA 23-13, Yushima 3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JP
_____________________________________________________________________
(111) 2835
(210) KS/R/ 2008/5807
(180) 28/11/2030
(220) 31/10/2008
(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY 140-2, KE-DONG, CHONGRO-KU, SEOUL, KR
_____________________________________________________________________
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(111) 1176
(210) KS/R/ 2008/5945
(180) 20/11/2030
(220) 31/10/2008
(730) MJN U.S. Holdings LLC 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001,
US
_____________________________________________________________________
(111) 1213
(210) KS/R/ 2008/5946
(180) 15/08/2030
(220) 31/10/2008
(730) MJN U.S. Holdings LLC 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 47721-0001,
US
_____________________________________________________________________
(111) 2871
(210) KS/R/ 2008/5981
(180) 05/11/2030
(220) 05/11/2008
(730) Sumitomo Chemical Co., Ltd. 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP
_____________________________________________________________________
(111) 5666
(210) KS/R/ 2008/5986
(180) 27/07/2030
(220) 05/11/2008
(730) WACOAL CORP. 29, Nakajima-cho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto, US
_____________________________________________________________________
(111) 5309
(210) KS/R/ 2008/6082
(180) 10/08/2030
(220) 10/11/2008
(730) OLIN CORPORATION 190 Carondelet Plaza, Suite 1530, Clayton, MO 63105, US
_____________________________________________________________________
(111) 2876
(210) KS/R/ 2008/6090
(180) 15/08/2030
(220) 14/11/2008
(730) Sumitomo Chemical Co., Ltd. 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku,Tokyo 104-8260, JP
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_____________________________________________________________________
(111) 998
(210) KS/R/ 2008/6167
(180) 15/08/2030
(220) 14/11/2008
(730) Sumitomo Chemical Co., Ltd. 27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, JP
_____________________________________________________________________
(111) 1299
(210) KS/R/ 2008/6281
(180) 10/12/2030
(220) 17/11/2008
(730) L'Oréal, Société Anonyme 14, rue Royale, F-75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 5354
(210) KS/R/ 2008/6429
(180) 16/07/2030
(220) 17/11/2008
(730) NUTRIBIO Zone industrielle, 80600 Doullens, FR
_____________________________________________________________________
(111) 3336
(210) KS/R/ 2008/6569
(180) 17/07/2030
(220) 17/11/2008
(730) Federal Express Corporation 3620 Hacks Cross, 3rd Floor, Building B, Memphis,
Tennessee 38125, US
_____________________________________________________________________
(111) 4968
(210) KS/R/ 2008/6575
(180) 05/09/2030
(220) 17/11/2008
(730) Alcon Inc., a company duly organized and existing under the Laws of Switzerland of Rue
Louis-d'Affry 6, 1701 Fribourg, CH
_____________________________________________________________________
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(111) 5371
(210) KS/R/ 2008/6643
(180) 10/07/2030
(220) 17/11/2008
(730) Crayola Properties, Inc. 2035 Edgewood Avenue, Easton, Pennsylvania 18042, US
_____________________________________________________________________
(111) 1288
(210) KS/R/ 2008/6769
(180) 10/10/2030
(220) 18/11/2008
(730) Motorola Trademark Holdings, LLC 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800,
Chicago, IL 60654, US
_____________________________________________________________________
(111) 1403
(210) KS/R/ 2008/6771
(180) 10/10/2030
(220) 18/11/2008
(730) Motorola Trademark Holdings, LLC 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800,
Chicago, IL 60654, US
_____________________________________________________________________
(111) 1363
(210) KS/R/ 2008/6772
(180) 28/12/2030
(220) 18/11/2008
(730) Century 21 Real Estate LLC (Delaware limited liability corporation) 175 Park Avenue
Madison, NJ 07940, US
_____________________________________________________________________
(111) 6537
(210) KS/R/ 2008/6835
(180) 05/12/2030
(220) 18/11/2008
(730) Henkel IP & Holding GmbH Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE
_____________________________________________________________________
(111) 6538
(210) KS/R/ 2008/6836
(180) 16/10/2030
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(220) 18/11/2008
(730) Henkel IP & Holding GmbH Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE
_____________________________________________________________________
(111) 5301
(210) KS/R/ 2008/6952
(180) 13/09/2030
(220) 18/11/2008
(730) NIPRO CORPORATION 3-9-3, Honjo-Nishi, Kita-ku Osaka , JP
_____________________________________________________________________
(111) 6214
(210) KS/R/ 2008/6961
(180) 19/05/2031
(220) 18/11/2008
(730) CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg, DE
_____________________________________________________________________
(111) 3362
(210) KS/R/ 2008/6992
(180) 17/03/2030
(220) 18/11/2008
(730) Mastercard International Incorporated (Delaware coropration) 2000 Purchase Street,
Purchase, New York 10577-2509, US
_____________________________________________________________________
(111) 5469
(210) KS/R/ 2008/7003
(180) 13/06/2030
(220) 18/11/2008
(730) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also trading as "EKO ABEE" 8A Cheimarras street,
151 25 Marousi, GR
_____________________________________________________________________
(111) 5470
(210) KS/R/ 2008/7004
(180) 13/06/2030
(220) 18/11/2008
(730) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL SOCYETE ANONIME also trading as "EKO ABEE" 8A Cheimarras street,
151 25 Marousi, GR
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_____________________________________________________________________
(111) 6183
(210) KS/R/ 2008/7102
(180) 16/02/2031
(220) 18/11/2008
(730) CSL Behring GmbH Emil-von-Behring-Strasse 76, 35041 Marburg, DE
_____________________________________________________________________
(111) 1391
(210) KS/R/ 2008/7126
(180) 13/12/2030
(220) 18/11/2008
(730) General Mills, Inc. Number One General Mills Boulevard Minneapolis, MN 55426, US
_____________________________________________________________________
(111) 6332
(210) KS/R/ 2008/7197
(180) 10/11/2030
(220) 18/11/2008
(730) ALFA LAVAL CORPORATE AB PO BOX 73 221 00 LUND, SE
_____________________________________________________________________
(111) 1440
(210) KS/R/ 2008/7213
(180) 03/07/2030
(220) 18/11/2008
(730) 3M Company (a Delaware corporation), 3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul,
Minnesota 55144, US
_____________________________________________________________________
(111) 1441
(210) KS/R/ 2008/7214
(180) 22/07/2030
(220) 18/11/2008
(730) 3M Company (a Delaware corporation) 3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul,
Minnesota 55144, US
_____________________________________________________________________
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(111) 1498
(210) KS/R/ 2008/7242
(180) 22/07/2030
(220) 18/11/2008
(730) FANUC CORPORATION 3580 Shibokusa Aza-Komanba, Oshino-mura, Minamitsurugun, Yamanashi, JP
_____________________________________________________________________
(111) 6130
(210) KS/R/ 2008/7252
(180) 07/09/2030
(220) 18/11/2008
(730) Vinska klet 'GORIŠKA BRDA' zadruga, kmetijstvo, proizvodnja vina in trgovine z.o.o.
Dobrovo Zadružna cesta 9 SI-5212 DOBROVO, SI
_____________________________________________________________________
(111) 1571
(210) KS/R/ 2008/7298
(180) 22/07/2030
(220) 18/11/2008
(730) 3M Company 3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul, Minnesota 55144, US
_____________________________________________________________________
(111) 1574
(210) KS/R/ 2008/7302
(180) 14/11/2030
(220) 18/11/2008
(730) 3M Company (a Delaware corporation) 3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul,
Minnesota 55144, US
_____________________________________________________________________
(111) 1577
(210) KS/R/ 2008/7307
(180) 14/11/2030
(220) 18/11/2008
(730) 3M Company (a Delaware corporation) 3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul,
Minnesota 55144, US
_____________________________________________________________________
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(111) 1628
(210) KS/R/ 2008/7400
(180) 27/09/2030
(220) 18/11/2008
(730) General Cable Technologies Corporation Four Tesseneer Drive, Highland Heights
Kentucky 41076-9753, US
_____________________________________________________________________
(111) 3714
(210) KS/R/ 2008/7409
(180) 14/09/2030
(220) 18/11/2008
(730) Alps Alpine Co., Ltd. 1-7, Yukigaya-otsukamachi, Ota-ku, Tokyo, 145-8501, JP
_____________________________________________________________________
(111) 1535
(210) KS/R/ 2008/7558
(180) 30/08/2030
(220) 18/11/2008
(730) Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc. 800-E Beaty Street, Davidson, North Carolina 28036,
US
_____________________________________________________________________
(111) 6142
(210) KS/R/ 2008/7623
(180) 22/07/2030
(220) 19/11/2008
(730) Tata Global Beverages GB Limited Parkview, 82 Oxford Road, Uxbridge, Middlesex
UB8 1UX, UK
_____________________________________________________________________
(111) 6424
(210) KS/R/ 2008/7670
(180) 11/08/2030
(220) 19/11/2008
(730) Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE
_____________________________________________________________________
(111) 6380
(210) KS/R/ 2008/7707
(180) 31/08/2030
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(220) 19/11/2008
(730) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd) Hochstrasse 201. CH-8200 Schaffhouse, CH
_____________________________________________________________________
(111) 6500
(210) KS/R/ 2008/7914
(180) 15/11/2031
(220) 19/11/2008
(730) Laboratoire HRA Pharma 15 Rue Beranger, 75003 Paris, FR
_____________________________________________________________________
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(111) 9326
(210) KS/M/ 2008/3677
(220) 15/10/2008
(730) AIGLE INTERNATIONAL S.A. 57 boulevard de Montmorency 75016 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 9329
(210) KS/M/ 2008/3683
(220) 15/10/2008
(730) AIGLE INTERNATIONAL S.A. 57 boulevard de Montmorency 75016 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 15950
(210) KS/M/ 2008/4367
(220) 16/10/2008
(730) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN 23 Place des
Charmes Déchaux, 63000 Clermont-Ferrand, FR
_____________________________________________________________________
(111) 17591
(210) KS/M/ 2008/4368
(220) 16/10/2008
(730) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN 23 Place des Carmes
Déchaux, 63000 Clermont-Ferrand , FR
_____________________________________________________________________
(111) 17590
(210) KS/M/ 2008/4370
(220) 16/10/2008
(730) COMPAGNIE GENERALE DES ESTABLISSEMENTS MICHELIN 23 Place des
Carmes Déchaux, 63000 Clermont-Ferrand, FR
_____________________________________________________________________
(111) 12377
(210) KS/M/ 2010/174
(220) 11/03/2010
(730) Allied Van Lines, Inc. 101 E. Washington Blvd., Suite 1100, Fort Wayne, IN 46802, US
_____________________________________________________________________
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(111) 12593
(210) KS/M/ 2010/409
(220) 04/05/2010
(730) Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle Rockville, Maryland 20850, US
_____________________________________________________________________
(111) 12594
(210) KS/M/ 2010/410
(220) 04/05/2010
(730) Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle Rockville, Maryland 20850, US
_____________________________________________________________________
(111) 16612
(210) KS/M/ 2010/441
(220) 11/05/2010
(730) SOREMARTEC S.A. 16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg , LU
_____________________________________________________________________
(111) 16613
(210) KS/M/ 2010/442
(220) 11/05/2010
(730) SOREMARTEC S.A. 16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 16616
(210) KS/M/ 2010/445
(220) 11/05/2010
(730) SOREMARTEC S.A. 16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 16617
(210) KS/M/ 2010/446
(220) 11/05/2010
(730) SOREMARTEC S.A. 16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 25233
(210) KS/M/ 2010/447
(220) 11/05/2010
(730) SOREMARTEC S.A. 16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU
_____________________________________________________________________
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(111) 16618
(210) KS/M/ 2010/448
(220) 11/05/2010
(730) SOREMARTEC S.A. 16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 12678
(210) KS/M/ 2010/463
(220) 11/05/2010
(730) SOREMARTEC S.A. 16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 12679
(210) KS/M/ 2010/464
(220) 11/05/2010
(730) SOREMARTEC S.A. 16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 12683
(210) KS/M/ 2010/465
(220) 11/05/2010
(730) SOREMARTEC S.A. 16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 12584
(210) KS/M/ 2010/466
(220) 11/05/2010
(730) SOREMARTEC S.A. Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 21424
(210) KS/M/ 2010/492
(220) 25/05/2010
(730) IM.CO. S.a.s. di PRISCO FERDINANDO Località Gorga Area PIP Lotto 16, 80036 PALMA CAMPANIA, IT
_____________________________________________________________________
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(111) 18525
(210) KS/M/ 2010/644
(220) 08/07/2010
(730) Luxottica Group S.p.A. Piazzale Cadorna 3, Milano, 20123, IT
_____________________________________________________________________
(111) 18172
(210) KS/M/ 2010/646
(220) 08/07/2010
(730) Luxottica Group S.p.A. Piazzale Cadorna 3, Milano, 20123, IT
_____________________________________________________________________
(111) 13713
(210) KS/M/ 2010/652
(220) 09/07/2010
(730) Crocs Inc. 13601 Via Varra Broomfield, Colorado 80020, US
_____________________________________________________________________
(111) 12994
(210) KS/M/ 2010/892
(220) 27/09/2010
(730) Meteor Grupa-LABUD d.o.o. Radnička cesta 173/r, Zagreb, HR
_____________________________________________________________________
(111) 13048
(210) KS/M/ 2010/1024
(220) 08/11/2010
(730) Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 20850, US
_____________________________________________________________________
(111) 13577
(210) KS/M/ 2011/775
(220) 26/07/2011
(730) SOREMARTEC S.A. 16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 13635
(210) KS/M/ 2011/787
(220) 26/07/2011
(730) SOREMARTEC S.A. 16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU
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_____________________________________________________________________
(111) 13572
(210) KS/M/ 2011/790
(220) 26/07/2011
(730) SOREMARTEC S.A. 16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 13568
(210) KS/M/ 2011/791
(220) 26/07/2011
(730) SOREMARTEC S.A. 16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 13569
(210) KS/M/ 2011/792
(220) 26/07/2011
(730) SOREMARTEC S.A. 16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 18110
(210) KS/M/ 2013/956
(220) 02/10/2013
(730) MERCATOR-EMBA proizvodnja hrane, d.d. Tržaška cesta 2C, 1370 Logatec, SI
_____________________________________________________________________
(111) 19299
(210) KS/M/ 2015/423
(220) 26/05/2015
(730) HC International S.A. Hertensteinstrasse 34 CH-6353 Weggis, CH
_____________________________________________________________________
(111) 22282
(210) KS/M/ 2016/327
(220) 29/02/2016
(730) SOREMARTEC S.A. 16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU
_____________________________________________________________________
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(111) 22220
(210) KS/M/ 2016/1278
(220) 07/10/2016
(730) Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8552, JP
_____________________________________________________________________
(111) 22231
(210) KS/M/ 2016/1279
(220) 07/10/2016
(730) Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8552, JP
_____________________________________________________________________
(111) 22501
(210) KS/M/ 2017/198
(220) 23/02/2017
(730) SOREMARTEC SA 16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 22551
(210) KS/M/ 2017/289
(220) 10/03/2017
(730) SOREMARTEC S.A. 16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 24410
(210) KS/M/ 2018/558
(220) 02/05/2018
(730) SOREMARTEC S.A. 16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 25415
(210) KS/M/ 2018/1581
(220) 29/11/2018
(730) SOREMARTEC S.A. 16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 25835
(210) KS/M/ 2018/1607
(220) 04/12/2018
(730) SOREMARTEC S.A. 16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU
_____________________________________________________________________
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(111) 26126
(210) KS/M/ 2019/469
(220) 11/04/2019
(730) GIANNI VERSACE S.R.L. Piazza Luigi Einaudi 4, 20124 Milano, IT
_____________________________________________________________________
(111) 26612
(210) KS/M/ 2019/1096
(220) 23/08/2019
(730) SOREMARTEC S.A. 16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU
_____________________________________________________________________
(111) 1285
(210) KS/M/ 2020/1160
(220) 18/11/2008
(730) FUJITSU TEN LIMITED 2-28, Gosho-dori 1-chome, Hyogo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, JP
_____________________________________________________________________
(111) 3812
(210) KS/R/ 2008/43
(220) 17/01/2008
(730) Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle, Rockville, Maryland 20850, US
_____________________________________________________________________
(111) 3930
(210) KS/R/ 2008/85
(220) 04/02/2008
(730) Choice Hotels International, Inc. 1 Choice Hotels Circle, Rockville Maryland 20850, US
_____________________________________________________________________
(111) 7508
(210) KS/R/ 2008/1241
(220) 22/07/2008
(730) Home Box Office, Inc. 30 Hudson Yards, New York, New York 10001, US
_____________________________________________________________________
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(111) 2043
(210) KS/R/ 2008/1585
(220) 28/08/2008
(730) Brink's Network, Incorporated 1801 Bayberry Court, Richmond, Virginia 23226, US
_____________________________________________________________________
(111) 2258
(210) KS/R/ 2008/1586
(220) 28/08/2008
(730) Brink's Network Incorporated 1801 Bayberry Court, Richmond, Virginia 23226, US
_____________________________________________________________________
(111) 3863
(210) KS/R/ 2008/2548
(220) 25/09/2008
(730) Avaya Inc. 4655 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054, US
_____________________________________________________________________
(111) 3864
(210) KS/R/ 2008/2549
(220) 25/09/2008
(730) Avaya Inc. 4655 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054, US
_____________________________________________________________________
(111) 4218
(210) KS/R/ 2008/3206
(220) 13/10/2008
(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US
_____________________________________________________________________
(111) 4710
(210) KS/R/ 2008/3759
(220) 15/10/2008
(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 7100 Corporate Drive, Plano, TX
75024, US
_____________________________________________________________________
(111) 5826
(210) KS/R/ 2008/4081
(220) 15/10/2008
291

Buletini Zyrtar Nr. 92 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(730) Radisson Hotels International, Inc. Carlson Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, MN
55459, US
_____________________________________________________________________
(111) 701
(210) KS/R/ 2008/4197
(220) 16/10/2008
(730) Nexen Tire Corporation 355, Chungnyeol-ro, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, KR
_____________________________________________________________________
(111) 5046
(210) KS/R/ 2008/5205
(220) 16/10/2008
(730) VANS, INC. 1588 South Coast Drive, Costa Mesa, California 92626, US
_____________________________________________________________________
(111) 5312
(210) KS/R/ 2008/6085
(220) 11/10/2008
(730) Irish Seafood Investment Limited Unit 14 Classon House Dundrum Business Park,
Dundrum 14 Dublin, IE
_____________________________________________________________________
(111) 5354
(210) KS/R/ 2008/6429
(220) 17/11/2008
(730) CANDIA 200-216 rue Raymond Losserand, 75014 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 8742
(210) KS/M/ 2008/1212
(220) 11/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________
(111) 8445
(210) KS/M/ 2008/1222
(220) 11/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________
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(111) 8442
(210) KS/M/ 2008/1227
(220) 11/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________

(111) 8455
(210) KS/M/ 2008/1231
(220) 11/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________

(111) 8457
(210) KS/M/ 2008/1233
(220) 11/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________

(111) 8458
(210) KS/M/ 2008/1234
(220) 11/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________

(111) 8459
(210) KS/M/ 2008/1235
(220) 11/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________

(111) 8460
(210) KS/M/ 2008/1236
(220) 11/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________
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(111) 8461
(210) KS/M/ 2008/1237
(220) 11/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________

(111) 8432
(210) KS/M/ 2008/1239
(220) 11/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________

(111) 8465
(210) KS/M/ 2008/1242
(220) 11/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________

(111) 8466
(210) KS/M/ 2008/1243
(220) 11/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________

(111) 8468
(210) KS/M/ 2008/1245
(220) 11/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________

(111) 8469
(210) KS/M/ 2008/1247
(220) 11/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________
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(111) 8471
(210) KS/M/ 2008/1249
(220) 11/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________

(111) 12212
(210) KS/M/ 2008/1250
(220) 11/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________

(111) 8453
(210) KS/M/ 2008/1251
(220) 11/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________

(111) 8452
(210) KS/M/ 2008/1252
(220) 11/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________

(111) 8793
(210) KS/M/ 2008/1258
(220) 11/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________
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(111) 8487
(210) KS/M/ 2008/1260
(220) 11/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________

(111) 8491
(210) KS/M/ 2008/1318
(220) 22/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________

(111) 14897
(210) KS/M/ 2008/1830
(220) 02/09/2008
(730) Evonik Operations GmbH Rellinghauser Str. 1-11, 45128 Essen, DE
_____________________________________________________________________

(111) 16361
(210) KS/M/ 2008/3145
(220) 10/08/2012
(730) SANOFI 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________

(111) 17795
(210) KS/M/ 2008/5518
(220) 16/10/2008
(730) InBev Belgium SRL Boulevard Industriel 21, 1070 Brussels, BE
_____________________________________________________________________

(111) 10264
(210) KS/M/ 2008/5522
(220) 16/10/2008
(730) InBev Belgium SRL Boulevard Industriel 21, 1070 Brussels, BE
_____________________________________________________________________
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(111) 9966
(210) KS/M/ 2008/5982
(220) 17/10/2008
(730) Evonik Operations GmbH Rellinghauser Str.1-11, 45128 Essen, DE
_____________________________________________________________________

(111) 9841
(210) KS/M/ 2008/5998
(220) 17/10/2008
(730) Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen, DE
_____________________________________________________________________

(111) 9843
(210) KS/M/ 2008/6000
(220) 17/10/2008
(730) Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen, DE
_____________________________________________________________________

(111) 9844
(210) KS/M/ 2008/6001
(220) 17/10/2008
(730) Evonik Operations GmbH Rellinghauser straße 1-11, 45128 Essen, DE
_____________________________________________________________________

(111) 9845
(210) KS/M/ 2008/6003
(220) 17/10/2008
(730) Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen, DE
_____________________________________________________________________

(111) 9846
(210) KS/M/ 2008/6004
(220) 17/10/2008
(730) Evonik Operations GmbH Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen , DE
_____________________________________________________________________
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(111) 9837
(210) KS/M/ 2008/6026
(220) 17/10/2008
(730) Evonik Operations GmbH Rellinghauser straße 1-11, 45128 Essen, DE
_____________________________________________________________________

(111) 10855
(210) KS/M/ 2008/6884
(220) 14/11/2008
(730) Henkel AG & Co. KGaA Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE
_____________________________________________________________________

(111) 12785
(210) KS/M/ 2010/554
(220) 11/06/2010
(730) Power Roat Berhad NO.1, Jalan Sri Plentong, Taman Perinudstrian Sri Plentong,
81750 Masai, Johor, MY
_____________________________________________________________________

(111) 12786
(210) KS/M/ 2010/555
(220) 11/06/2010
(730) Power Root Berhad NO. 1, Jalan Sri Plentong, Taman Perinudstrian Sri Plentong,
81750 Masai, Johor, MY
_____________________________________________________________________

(111) 12788
(210) KS/M/ 2010/556
(220) 11/06/2010
(730) Power Root Berhad NO. 1, Jalan Sri Plentong, Taman Perindustrian Sri Plentong,
81750 Masai, Johor, MY
_____________________________________________________________________
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(111) 12789
(210) KS/M/ 2010/557
(220) 11/06/2010
(730) Power Root Berhad NO. 1, Jalan Sri Plentong, Taman Perindustrian Sri Plentong,
81750 Masai, Johor, MY
_____________________________________________________________________

(111) 12927
(210) KS/M/ 2010/787
(220) 20/08/2010
(730) Mylan Italia S.r.l. Via Vittor Pisani 20, 20124 Milan , IT
_____________________________________________________________________

(111) 12926
(210) KS/M/ 2010/788
(220) 20/08/2010
(730) Mylan Italia S.r.l. Via Vittor Pisani 20, 20124 Milan, IT
_____________________________________________________________________

(111) 12935
(210) KS/M/ 2010/855
(220) 15/09/2010
(730) Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat Group) PJSC P.O. Box
3838, Abu Dhabi, AE
_____________________________________________________________________

(111) 12934
(210) KS/M/ 2010/856
(220) 15/09/2010
(730) Emirates Telecommunications Group Company (Etisalat Group) PJSC P.O. Box
3838, Abu Dhabi, AE
_____________________________________________________________________
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(111) 12970
(210) KS/M/ 2010/891
(220) 27/09/2010
(730) Meteor Grupa-Labud d.o.o. Radnička cesta 173/r, Zagreb, HR
_____________________________________________________________________

(111) 12845
(210) KS/M/ 2010/1067
(220) 19/11/2010
(730) Sixt SE Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach i. Isartal, DE
_____________________________________________________________________

(111) 13044
(210) KS/M/ 2010/1130
(220) 02/12/2010
(730) Sixt SE Zugspitzstraße 1, 82049 Pullach i. Isartal, DE
_____________________________________________________________________

(111) 16620
(210) KS/M/ 2010/1173
(220) 15/12/2010
(730) HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Str. 75, 59552 Lippstadt, DE
_____________________________________________________________________

(111) 14271
(210) KS/M/ 2010/1215
(220) 28/12/2010
(730) Eternit GmbH Im Breitspiel 20, 69126 Heidelberg, DE
_____________________________________________________________________

(111) 14671
(210) KS/M/ 2011/257
(220) 18/03/2011
(730) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU,
PROMET I USLUGE POLIMARK BEOGRAD Autoput Beograd - Novi Sad 100b, 11080
Beograd-Zemun, RS
300

Buletini Zyrtar Nr. 92 i Agjencisë për Pronësi Industriale

_____________________________________________________________________

(111) 14669
(210) KS/M/ 2011/258
(220) 18/03/2011
(730) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU,
PROMET I USLUGE POLIMARK BEOGRAD Autoput Beograd - Novi Sad 100b, 11080
Beograd-Zemun, RS
_____________________________________________________________________

(111) 14138
(210) KS/M/ 2011/548
(220) 24/05/2011
(730) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU,
PROMET I USLUGE POLIMARK BEOGRAD Autoput Beograd - Novi Sad 100b, 11080
Beograd-Zemun, RS
_____________________________________________________________________

(111) 14136
(210) KS/M/ 2011/549
(220) 24/05/2011
(730) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU,
PROMET I USLUGE POLIMARK BEOGRAD Autoput Beograd - Novi Sad 100b, 11080
Beograd-Zemun, RS
_____________________________________________________________________

(111) 14135
(210) KS/M/ 2011/550
(220) 24/05/2011
(730) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU,
PROMET I USLUGE POLIMARK BEOGRAD Autoput Beograd - Novi Sad 100b, 11080
Beograd-Zemun, RS
_____________________________________________________________________
(111) 14043
(210) KS/M/ 2012/1175
(220) 20/11/2012
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(730) Victoria’s Secret Stores Brand Management, LLC Four Limited Parkway,
Reynoldsburg, OHIO 43068, US
_____________________________________________________________________

(111) 14116
(210) KS/M/ 2012/1176
(220) 20/11/2012
(730) Victoria’s Secret Stores Brand Management, LLC Four Limited Parkway,
Reynoldsburg, OHIO 43068, US
_____________________________________________________________________

(111) 14113
(210) KS/M/ 2012/1177
(220) 20/11/2012
(730) Victoria’s Secret Stores Brand Management, LLC Four Limited Parkway,
Reynoldsburg, OHIO 43068, US
_____________________________________________________________________

(111) 14108
(210) KS/M/ 2012/1179
(220) 21/11/2012
(730) Victoria’s Secret Stores Brand Management, LLC Four Limited Parkway,
Reynoldsburg, OHIO 43068, US
_____________________________________________________________________

(111) 14102
(210) KS/M/ 2012/1180
(220) 21/11/2012
(730) Victoria’s Secret Stores Brand Management, LLC Four Limited Parkway,
Reynoldsburg, OHIO 43068, US
_____________________________________________________________________

(111) 20059
(210) KS/M/ 2014/1170
(220) 04/12/2014
(730) Dr. Kolassa GmbH in Liqu. Gastgebgasse 5-13, 1230 Wien, AT
_____________________________________________________________________
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(111) 19698
(210) KS/M/ 2015/23
(220) 14/01/2015
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________

(111) 19084
(210) KS/M/ 2015/64
(220) 02/02/2015
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________

(111)
(210) KS/M/ 2015/1192
(220) 19/11/2015
(730) Orkla Foods Česko a Slovensko a.s. Mělnická 133 277 32 Byšice , CZ
_____________________________________________________________________

(111) 21112
(210) KS/M/ 2016/1108
(220) 24/08/2016
(730) L'Oréal 14, rue Royale, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________

(111) 24923
(210) KS/M/ 2018/369
(220) 23/03/2018
(730) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also trading as "EKO ABEE” 8A Cheimarras
street, 151 25 Marousi, GR
_____________________________________________________________________
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(111) 24714
(210) KS/M/ 2018/527
(220) 26/04/2018
(730) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also trading as "EKO ABEE” 8A Cheimarras
street, 151 25 Marousi, GR
_____________________________________________________________________
(111) 25329
(210) KS/M/ 2018/1364
(220) 16/10/2018
(730) GIANNI VERSACE S.R.L. Piazza Luigi Einaudi 4, 20124 Milano, IT
_____________________________________________________________________

(111) 26086
(210) KS/M/ 2019/414
(220) 04/04/2019
(730) Societa' Generale Delle Acque Minerali S.P.A. (SGAM S.P.A.) VIA ANTONIO
SALANDRA 1/A 00187 ROME, IT
_____________________________________________________________________

(111) 26700
(210) KS/M/ 2019/1276
(220) 03/10/2019
(730) FICOSOTA FOOD EAD 9700 Shumen, Bulgaria, 10 Trakiyska Str., BG
_____________________________________________________________________

(111) 6971
(210) KS/R/ 2008/195
(220) 05/03/2008
(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 26300
Vršac, RS
_____________________________________________________________________

(111) 5631
(210) KS/R/ 2008/1031
(220) 24/06/2008
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(730) TI GOTHAM INC 225 liberty Street New York, NY 10281, US
_____________________________________________________________________

(111) 3817
(210) KS/R/ 2008/2155
(220) 19/09/2008
(730) Lummus Technology LLC 1515 Broad Street, Bloomfield, NJ 07004, US
_____________________________________________________________________
(111) 3817
(210) KS/R/ 2008/2155
(220) 19/09/2008
(730) CB&I Technology Inc. 1515 Broad Street, Bloomfield, New Jersey, US
_____________________________________________________________________

(111) 4609
(210) KS/R/ 2008/3605
(220) 15/10/2008
(730) Pathway IP SÀRL 26 Boulevard Royal, L-2449, LU
_____________________________________________________________________

(111) 1212
(210) KS/R/ 2008/5944
(220) 31/10/2008
(730) Mead Johnson & Company, LLC 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana
47721, US
_____________________________________________________________________

(111) 1176
(210) KS/R/ 2008/5945
(220) 31/10/2008
(730) Mead Johnson & Company, LLC 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana
47721, US
_____________________________________________________________________
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(111) 1213
(210) KS/R/ 2008/5946
(220) 31/10/2008
(730) Mead Johnson & Company, LLC 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana
47721, US
_____________________________________________________________________

(111) 5469
(210) KS/R/ 2008/7003
(220) 18/11/2008
(730) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL SOCIETE ANONYME also trading as "EKO ABEE" 8A Cheimarras
street, 151 25 Marousi, GR
_____________________________________________________________________

(111) 5470
(210) KS/R/ 2008/7004
(220) 18/11/2008
(730) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS SINGLE MEMBER INDUSTRIAL AND
COMMERCIAL SOCYETE ANONIME also trading as "EKO ABEE" 8A Cheimarras
street, 151 25 Marousi, GR
_____________________________________________________________________

(111) 1470
(210) KS/R/ 2008/7029
(220) 18/11/2008
(730) L'Oréal 14, rue Royale, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________

(111) 1472
(210) KS/R/ 2008/7034
(220) 18/11/2008
(730) L'Oréal 14, rue Royale, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
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(111) 5916
(210) KS/R/ 2008/7038
(220) 18/11/2008
(730) L'Oréal 14, rue Royale, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________

(111) 6424
(210) KS/R/ 2008/7670
(220) 19/11/2008
(730) Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE
_____________________________________________________________________
(111) 8456
(210) KS/M/ 2008/1232
(220) 11/07/2008
(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH
_____________________________________________________________________
(111) 9424
(210) KS/M/ 2008/1745
(220) 28/08/2008
(730) PF Consumer Healthcare 1 LLC 1209 Orange Street Corporation Trust Center 19801
Wilmington, Delaware, US
_____________________________________________________________________
(111) 16361
(210) KS/M/ 2008/3145
(220) 10/08/2012
(730) Zentiva, k.s. Dolní Měcholupy, U Kabelovny, 130, 102 37 Praha 10, CZ
_____________________________________________________________________
(111) 12701
(210) KS/M/ 2009/9625
(220) 22/12/2009
(730) Casinò di Venezia Gioco S.p.A. Cannaregio 2040 - Venezia, IT
_____________________________________________________________________
(111) 11713
(210) KS/M/ 2010/29
(220) 14/01/2010
(730) SANOFI 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR
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_____________________________________________________________________
(111) 11707
(210) KS/M/ 2010/32
(220) 14/01/2010
(730) SANOFI 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 17153
(210) KS/M/ 2010/847
(220) 13/09/2010
(730) Glatz GmbH Johannesgasse 23, 1010 Wien, AT
_____________________________________________________________________
(111) 13440
(210) KS/M/ 2010/1161
(220) 09/12/2010
(730) SANOFI 54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111)
(210) KS/M/ 2011/1154
(220) 09/11/2011
(730) SANOFI 54 rue La Boétie, 75008 Paris, CZ
_____________________________________________________________________
(111)
(210) KS/M/ 2012/1020
(220) 10/10/2012
(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town
Tortola, VI
_____________________________________________________________________
(111)
(210) KS/M/ 2012/1020
(220) 10/10/2012
(730) DEVOLLI CORPORATION sh.p.k. Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS
_____________________________________________________________________
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(111) 15135
(210) KS/M/ 2012/1200
(220) 23/11/2012
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co.KG Rötelstraβe 35, 74172 Neckarsulm, DE
_____________________________________________________________________
(111) 20002
(210) KS/M/ 2012/1287
(220) 11/12/2012
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, KS
_____________________________________________________________________
(111) 14881
(210) KS/M/ 2012/1288
(220) 11/12/2012
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE
_____________________________________________________________________
(111) 15132
(210) KS/M/ 2012/1289
(220) 11/12/2012
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE
_____________________________________________________________________
(111) 15125
(210) KS/M/ 2012/1307
(220) 13/12/2012
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE
_____________________________________________________________________
(111) 15160
(210) KS/M/ 2012/1322
(220) 19/12/2012
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE
_____________________________________________________________________
(111) 15123
(210) KS/M/ 2012/1323
(220) 19/12/2012
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE
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_____________________________________________________________________
(111) 16161
(210) KS/M/ 2013/149
(220) 12/02/2013
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstraβe 35, 74172 Neckarsulm, DE
_____________________________________________________________________
(111) 16172
(210) KS/M/ 2013/607
(220) 28/06/2013
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE
_____________________________________________________________________
(111) 16404
(210) KS/M/ 2013/637
(220) 01/07/2013
(730) BGP Products Operations GmbH Hegenheimermattweg 127, Allschwil 4123, CH
_____________________________________________________________________
(111) 16408
(210) KS/M/ 2013/638
(220) 01/07/2013
(730) BGP Products Operations GmbH Hegenheimermattweg 127, Allschwil 4123, CH
_____________________________________________________________________
(111) 16171
(210) KS/M/ 2013/719
(220) 23/07/2013
(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstraße 35 74172 Neckarsulm, DE
_____________________________________________________________________
(111) 19952
(210) KS/M/ 2013/859
(220) 27/08/2013
(730) NOVARTIS AG 4002 Basel, CH
_____________________________________________________________________
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(111) 17438
(210) KS/M/ 2013/1026
(220) 28/10/2013
(730) Amgen (Europe) GmbH Suurstoffi 22 6343 Risch-Rotkreuz, CH
_____________________________________________________________________
(111) 17511
(210) KS/M/ 2013/1027
(220) 28/10/2013
(730) Amgen (Europe) GmbH Suurstoffi 22 6343 Risch-Rotkreuz, CH
_____________________________________________________________________
(111) 18360
(210) KS/M/ 2014/236
(220) 20/03/2014
(730) Irish Distillers International Limited a private limited company incorporated in
Ireland Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, IE
_____________________________________________________________________
(111) 20059
(210) KS/M/ 2014/1170
(220) 04/12/2014
(730) MMag. Martin Kolassa Jagdschloßgasse 31, 1130 Vienna, AT
_____________________________________________________________________
(111) 19401
(210) KS/M/ 2015/312
(220) 24/04/2015
(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town
Tortola, VI
_____________________________________________________________________
(111) 19401
(210) KS/M/ 2015/312
(220) 24/04/2015
(730) DEVOLLI CORPORATION sh.p.k. Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS
_____________________________________________________________________
(111) 18992
(210) KS/M/ 2015/378
(220) 13/05/2015
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(730) DEVOLLI CORPORATION sh.p.k. Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS
_____________________________________________________________________
(111) 18992
(210) KS/M/ 2015/378
(220) 13/05/2015
(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town
Tortola, VI
_____________________________________________________________________
(111) 22937
(210) KS/M/ 2015/379
(220) 13/05/2015
(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town
Tortola, VI
_____________________________________________________________________
(111) 22937
(210) KS/M/ 2015/379
(220) 13/05/2015
(730) DEVOLLI CORPORATION sh.p.k Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS
_____________________________________________________________________
(111) 21217
(210) KS/M/ 2016/276
(220) 19/02/2016
(730) Irish Distillers International Limited a private limited company incorporated in
Ireland Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, IE
_____________________________________________________________________
(111) 22258
(210) KS/M/ 2016/321
(220) 26/02/2016
(730) Irish Distillers International Limited a private limited company incorporated in
Ireland
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, IE
_____________________________________________________________________
(111) 21527
(210) KS/M/ 2016/655
(220) 13/05/2016
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(730) Shimge Pump Industry (ZheJiang) Co., Ltd Dayangcheng Industrial District, Daxi
Town, Wenling City, Zhejiang Province, CN
_____________________________________________________________________
(111) 21515
(210) KS/M/ 2016/656
(220) 13/05/2016
(730) Shimge Pump Industry (ZheJiang) Co., Ltd Dayangcheng Industrial District Zone,
Daxi Town, Wenling City, Zhejiang Province, CN
_____________________________________________________________________
(111)
(210) KS/M/ 2016/793
(220) 16/06/2016
(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town Tortola
, VI
_____________________________________________________________________
(111)
(210) KS/M/ 2016/793
(220) 16/06/2016
(730) DEVOLLI CORPORATION sh.p.k. Zahir Pajaziti p.n., Pejë, KS
_____________________________________________________________________
(111)
(210) KS/M/ 2016/794
(220) 16/06/2016
(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town
Tortola, VI
_____________________________________________________________________
(111)
(210) KS/M/ 2016/794
(220) 16/06/2016
(730) DEVOLLI CORPORATION sh.p.k. Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS
_____________________________________________________________________
(111)
(210) KS/M/ 2016/844
(220) 22/06/2016
(730) DEVOLLI CORPORATION sh.p.k. Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS
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_____________________________________________________________________
(111)
(210) KS/M/ 2016/844
(220) 22/06/2016
(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town
Tortola, VI
_____________________________________________________________________
(111) 22153
(210) KS/M/ 2016/1100
(220) 22/08/2016
(730) Shimge Pump Industry (ZheJiang) Co., Ltd
Dayangcheng Industrial Zone, Daxi Town, Wenling, Zhejiang Province, CN
_____________________________________________________________________
(111) 20506
(210) KS/M/ 2016/1110
(220) 24/08/2016
(730) DEVOLLI CORPORATION sh.p.k. Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS
_____________________________________________________________________
(111) 20506
(210) KS/M/ 2016/1110
(220) 24/08/2016
(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town
Tortola, VI
_____________________________________________________________________
(111) 20508
(210) KS/M/ 2016/1111
(220) 24/08/2016
(730) DEVOLLI CORPORATION sh.p.k. Rr. Zahir Pajaziti p.n. 30000 Pejë, KS
_____________________________________________________________________
(111) 20508
(210) KS/M/ 2016/1111
(220) 24/08/2016
(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town
Tortola, VI
_____________________________________________________________________
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(111) 20507
(210) KS/M/ 2016/1112
(220) 24/08/2016
(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town
Tortola, VI
_____________________________________________________________________
(111) 20507
(210) KS/M/ 2016/1112
(220) 24/08/2016
(730) DEVOLLI CORPORATION sh.p.k. Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS
_____________________________________________________________________
(111) 21239
(210) KS/M/ 2016/1148
(220) 01/09/2016
(730) SANOFI rue La Boétie, 75008 Paris, FR
_____________________________________________________________________
(111) 21279
(210) KS/M/ 2016/1281
(220) 07/10/2016
(730) Nalpropion Pharmaceuticals LLC 10 North Park Place, Suite 201, Morristown, New
Jersey 70960, US
_____________________________________________________________________
(111) 20657
(210) KS/M/ 2017/102
(220) 06/02/2017
(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town
Tortola, VI
_____________________________________________________________________
(111) 20657
(210) KS/M/ 2017/102
(220) 06/02/2017
(730) DEVOLLI CORPORATION sh.p.k. Zahir Pajaziti p.n. 30000, Pejë, KS
_____________________________________________________________________
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(111) 26085
(210) KS/M/ 2019/413
(220) 04/04/2019
(730) Societa' Generale Delle Acque Minerali S.P.A. (SGAM S.P.A.) VIA ANTONIO
SALANDRA 1/A 00187 ROME, IT
_____________________________________________________________________

(111) 26096
(210) KS/M/ 2019/415
(220) 04/04/2019
(730) Tyco Fire & Security GmbH Victor von Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am
Rheinfall, CH
_____________________________________________________________________
(111) 26107
(210) KS/M/ 2019/416
(220) 04/04/2019
(730) Tyco Fire & Security GmbH Victor von Bruns-Strasse 21, 8212 Neuhausen am
Rheinfall, CH
_____________________________________________________________________
(111)
(210) KS/M/ 2019/1036
(220) 06/08/2019
(730) Claris International Inc.
5201 Patrick Henry Drive, Santa Clara, California 95054, US
_____________________________________________________________________
(111) 2755
(210) KS/R/ 2008/710
(220) 28/05/2008
(730) Tetra GmbH Herrenteich 78, 49324 Melle, DE
_____________________________________________________________________
(111) 2900
(210) KS/R/ 2008/785
(220) 03/06/2008
(730) Tetra GmbH Herrenteich 78, 49324 Melle, DE
_____________________________________________________________________
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(111) 2907
(210) KS/R/ 2008/793
(220) 03/06/2008
(730) Tetra GmbH Herrenteich 78, 49324 Melle, DE
_____________________________________________________________________
(111) 2909
(210) KS/R/ 2008/795
(220) 03/06/2008
(730) Tetra GmbH Herrenteich 78, 49324 Melle, DE
_____________________________________________________________________
(111) 5631
(210) KS/R/ 2008/1031
(220) 24/06/2008
(730) Ad Practitioners, LLC, a Puerto Rico limited liability company Metro Office Park, 7
calle 1 Suite 204, 00968 Guaynabo, Puerto Rico, PR
_____________________________________________________________________
(111) 596
(210) KS/R/ 2008/2233
(220) 19/09/2008
(730) FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37 Rakitje, 10437 Bestovje, HR
_____________________________________________________________________
(111) 4609
(210) KS/R/ 2008/3605
(220) 15/10/2008
(730) Regus No. 2 SÀRL 26 Boulevard Royal, L-2449, LU
_____________________________________________________________________
(111) 1160
(210) KS/R/ 2008/4611
(220) 16/10/2008
(730) UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US
_____________________________________________________________________
(111) 2259
(210) KS/R/ 2008/4621
(220) 16/10/2008
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(730) UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US
_____________________________________________________________________
(111) 2319
(210) KS/R/ 2008/4623
(220) 16/10/2008
(730) UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US
_____________________________________________________________________
(111) 2321
(210) KS/R/ 2008/4625
(220) 16/10/2008
(730) UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US
_____________________________________________________________________
(111) 2844
(210) KS/R/ 2008/5815
(220) 31/10/2008
(730) Purmo Group Oy Ab Bulevardi 46, 00120 Helsinki, FI
_____________________________________________________________________
(111) 2844
(210) KS/R/ 2008/5815
(220) 31/10/2008
(730) Rettig ICC IP Oy Ab Bulevardi 46, 00120 Helsinki, FI
_____________________________________________________________________
(111) 2845
(210) KS/R/ 2008/5816
(220) 31/10/2008
(730) Rettig ICC IP Oy Ab Bulevardi 46, 00120 Helsinki , FI
_____________________________________________________________________
(111) 2845
(210) KS/R/ 2008/5816
(220) 31/10/2008
(730) Purmo Group Oy Ab Bulevardi 46, 00120 Helsinki , FI
_____________________________________________________________________
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(111) 2846
(210) KS/R/ 2008/5817
(220) 31/10/2008
(730) Rettig ICC IP Oy Ab Bulevardi 46, 00120 Helsinki, FI
_____________________________________________________________________
(111) 2846
(210) KS/R/ 2008/5817
(220) 31/10/2008
(730) Purmo Group Oy Ab Bulevardi 46, 00120 Helsinki, FI
_____________________________________________________________________
(111) 2847
(210) KS/R/ 2008/5818
(220) 31/10/2008
(730) Rettig ICC IP Oy Ab Bulevardi 46, 00120 Helsinki, FI
_____________________________________________________________________
(111) 2847
(210) KS/R/ 2008/5818
(220) 31/10/2008
(730) Purmo Group Oy Ab Bulevardi 46, 00120 Helsinki, FI
_____________________________________________________________________
(111) 1212
(210) KS/R/ 2008/5944
(220) 31/10/2008
(730) MJN U.S. Holdings LLC 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 477210001, US
_____________________________________________________________________
(111) 1176
(210) KS/R/ 2008/5945
(220) 31/10/2008
(730) MJN U.S. Holdings LLC 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 477210001, US
_____________________________________________________________________
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(111) 1213
(210) KS/R/ 2008/5946
(220) 31/10/2008
(730) MJN U.S. Holdings LLC 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 477210001, US
_____________________________________________________________________
(111) 1141
(210) KS/R/ 2008/5947
(220) 31/10/2008
(730) MJN U.S. Holdings LLC 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 477210001, US
_____________________________________________________________________
(111) 5354
(210) KS/R/ 2008/6429
(220) 17/11/2008
(730) NUTRIBIO Zone industrielle, 80600 Doullens, FR
_____________________________________________________________________
(111) 6304
(210) KS/R/ 2008/7592
(220) 18/11/2008
(730) Futamura Chemical UK Limited Station Road, Wigton, Cumbria CA7 9BG, UK
_____________________________________________________________________
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