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

AF
AL
DZ
AI
AG
AR
AW
AU
AT

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

BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO

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

KH
CM
CA
CV
KY

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

CF
TD
CL

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

CN

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

CO
KM
CG

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

DK
DJ
DM
DO

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

EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET

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

FK
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
DE
GH
GI

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

GR
GD
GT
GN
GW
GY

Haiti / Haiti
Honduras / Hondurasi
Hong Kong / Hong Kongu

HT
HN
HK

CR
CI
HR
CU
CY
CZ
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Hungary / Hungaria

HU

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

IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT

Jamaica / Xhamaika
Japan / Japonia

JM
JP

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

JO
KZ
KE
KI
KR
KG
KW

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

LA
LV
LB
LS
LR

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

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

NA
NR
NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO

Oman / Omani

OM

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

PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT

Qatar / Katari

QA

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

KS
MD
RS
RO
RU
RW

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

SH
KN
LC
VC

Samoa / Samoa
San Marino / San Marino

WS
SM

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

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

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

Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda

TW
TH

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

TG
TO
TT
TN

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

TR
TM
TC
TV

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

UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ

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

VU
VA
VE
VN
VG

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

YE
ZR
ZM
ZW
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APLIKIME MARKA TREGTARE
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(210) KS/M/ 2020/3
(220) 03/01/2020
(300) 1 408 275 20/12/2019 BX
(731) CABRELUX Company incorporated
under the law of Luxembourg 45 avenue de
la Gare 1611 Luxembourg, LU
(591) Portokalli dhe e kuqe
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 18 “Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë kafshësh; bagazh dhe valixhe; ombrella;
ombrellë për mbrojtje nga dielli; shkop për ecje; kamxhik, parzmore dhe takëme; valixhe;
kuleta xhepi; çanta dore të vogla; kuletë për kartat e kreditit; çanta; çanta dore; çanta
shpine; çanta me rrota; çanta për alpinista; çanta për kampist; çanta udhëtimi; çanta plazhi;
çanta shpine për shkollë; çanta toaleti, jot ë mbushura; kollare apo rroba për kafshë; çanta
rrjeti për blerje; çanta për blerje; çanta pazari; çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për
paketim
25 “Rroba, mbathje, mbulesa për kokë; këmisha; rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;
rrypa [veshje]; gëzof [veshje]; shalla; kravata; artikuj trikotazhi; çorape; pantofla; këpucë
plazhi; çizme skijimi; çizme për sport; të brendshme.”

(210) KS/M/ 2020/4
(220) 03/01/2020
(300) 1 408 280 20/12/2019 BX
(731) CABRELUX Company incorporated
under the law of Luxembourg 45 avenue de
la Gare 1611 Luxembourg, LU
(591) E kaltert e mbyllt, cian
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 18 Produkte dhe shërbime: “Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë kafshësh; bagazh dhe
valixhe; ombrella; ombrellë për mbrojtje nga dielli; shkop për ecje; kamxhik, parzmore dhe
takëme; valixhe; kuleta xhepi; çanta dore të vogla; kuletë për kartat e kreditit; çanta; çanta
dore; çanta shpine; çanta me rrota; çanta për alpinista; çanta për kampist; çanta udhëtimi;
çanta plazhi; çanta shpine për shkollë; çanta toaleti, jot ë mbushura; kollare apo rroba për
kafshë; çanta rrjeti për blerje; çanta për blerje; çanta pazari; çanta [mbështjellëse, qese] nga
lëkura, për paketim
25 “Rroba, mbathje, mbulesa për kokë; këmisha; rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;
rrypa [veshje]; gëzof [veshje]; shalla; kravata; artikuj trikotazhi; çorape; pantofla; këpucë
plazhi; çizme skijimi; çizme për sport; të brendshme.”
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(210) KS/M/ 2020/5
(220) 03/01/2020
(731) CABRELUX Company incorporated
under the law of Luxembourg 45 avenue de
la Gare 1611 Luxembourg, LU
(591) E kaltert e mbyllt, e hirit
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 18 Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë kafshësh; bagazh dhe valixhe; ombrella;
ombrellë për mbrojtje nga dielli; shkop për ecje; kamxhik, parzmore dhe takëme; valixhe;
kuleta xhepi; çanta dore të vogla; kuletë për kartat e kreditit; çanta; çanta dore; çanta
shpine; çanta me rrota; çanta për alpinista; çanta për kampist; çanta udhëtimi; çanta plazhi;
çanta shpine për shkollë; çanta toaleti, jot ë mbushura; kollare apo rroba për kafshë; çanta
rrjeti për blerje; çanta për blerje; çanta pazari; çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për
paketim
25 “Rroba, mbathje, mbulesa për kokë; këmisha; rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;
rrypa [veshje]; gëzof [veshje]; shalla; kravata; artikuj trikotazhi; çorape; pantofla; këpucë
plazhi; çizme skijimi; çizme për sport; të brendshme.”

(210) KS/M/ 2020/6
(220) 03/01/2020
(300) 1 408 298 20/12/2019 BX
(731) CABRELUX Company incorporated
under the law of Luxembourg 45 avenue de
la Gare 1611 Luxembourg, LU
(591) E gjelbert
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 18 “Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë kafshësh; bagazh dhe valixhe; ombrella;
ombrellë për mbrojtje nga dielli; shkop për ecje; kamxhik, parzmore dhe takëme; valixhe;
kuleta xhepi; çanta dore të vogla; kuletë për kartat e kreditit; çanta; çanta dore; çanta
shpine; çanta me rrota; çanta për alpinista; çanta për kampist; çanta udhëtimi; çanta plazhi;
çanta shpine për shkollë; çanta toaleti, jot ë mbushura; kollare apo rroba për kafshë; çanta
rrjeti për blerje; çanta për blerje; çanta pazari; çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për
paketim
25 “Rroba, mbathje, mbulesa për kokë; këmisha; rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;
rrypa [veshje]; gëzof [veshje]; shalla; kravata; artikuj trikotazhi; çorape; pantofla; këpucë
plazhi; çizme skijimi; çizme për sport; të brendshme.”
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(210) KS/M/ 2020/7
(220) 03/01/2020
(300) 1 408 300 20/12/2019 BX
(731) CABRELUX Company incorporated
under the law of Luxembourg 45 avenue de
la Gare 1611 Luxembourg, LU
(591) E kaltert e mbyllte, e hirit
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 18 “Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë kafshësh; bagazh dhe valixhe; ombrella;
ombrellë për mbrojtje nga dielli; shkop për ecje; kamxhik, parzmore dhe takëme; valixhe;
kuleta xhepi; çanta dore të vogla; kuletë për kartat e kreditit; çanta; çanta dore; çanta
shpine; çanta me rrota; çanta për alpinista; çanta për kampist; çanta udhëtimi; çanta plazhi;
çanta shpine për shkollë; çanta toaleti, jot ë mbushura; kollare apo rroba për kafshë; çanta
rrjeti për blerje; çanta për blerje; çanta pazari; çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për
paketim
25 “Rroba, mbathje, mbulesa për kokë; këmisha; rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;
rrypa [veshje]; gëzof [veshje]; shalla; kravata; artikuj trikotazhi; çorape; pantofla; këpucë
plazhi; çizme skijimi; çizme për sport; të brendshme.”

(210) KS/M/ 2020/8
(220) 03/01/2020
(300) 1 408 301 20/12/2019 BX
(731) CABRELUX Company incorporated
under the law of Luxembourg 45 avenue de
la Gare 1611 Luxembourg, LU
(591) E kaltert
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 18 “Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë kafshësh; bagazh dhe valixhe; ombrella;
ombrellë për mbrojtje nga dielli; shkop për ecje; kamxhik, parzmore dhe takëme; valixhe;
kuleta xhepi; çanta dore të vogla; kuletë për kartat e kreditit; çanta; çanta dore; çanta
shpine; çanta me rrota; çanta për alpinista; çanta për kampist; çanta udhëtimi; çanta plazhi;
çanta shpine për shkollë; çanta toaleti, jot ë mbushura; kollare apo rroba për kafshë; çanta
rrjeti për blerje; çanta për blerje; çanta pazari; çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për
paketim
25 “Rroba, mbathje, mbulesa për kokë; këmisha; rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;
rrypa [veshje]; gëzof [veshje]; shalla; kravata; artikuj trikotazhi; çorape; pantofla; këpucë
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plazhi; çizme skijimi; çizme për sport; të brendshme.”

(210) KS/M/ 2020/9
(220) 03/01/2020
(300) 1 408 311 20/12/2019 BX
(731) CABRELUX Company incorporated
under the law of Luxembourg 45 avenue de
la Gare 1611 Luxembourg, LU
(591) E kuqe e mbyllte
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 18 “Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë kafshësh; bagazh dhe valixhe; ombrella;
ombrellë për mbrojtje nga dielli; shkop për ecje; kamxhik, parzmore dhe takëme; valixhe;
kuleta xhepi; çanta dore të vogla; kuletë për kartat e kreditit; çanta; çanta dore; çanta
shpine; çanta me rrota; çanta për alpinista; çanta për kampist; çanta udhëtimi; çanta plazhi;
çanta shpine për shkollë; çanta toaleti, jot ë mbushura; kollare apo rroba për kafshë; çanta
rrjeti për blerje; çanta për blerje; çanta pazari; çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për
paketim
25 “Rroba, mbathje, mbulesa për kokë; këmisha; rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;
rrypa [veshje]; gëzof [veshje]; shalla; kravata; artikuj trikotazhi; çorape; pantofla; këpucë
plazhi; çizme skijimi; çizme për sport; të brendshme.”

(210) KS/M/ 2020/10
(220) 03/01/2020
(300) 1 408 303 20/12/2019 BX
(731) CABRELUX Company incorporated
under the law of Luxembourg 45 avenue de
la Gare 1611 Luxembourg, LU
(591) Cian dhe e pembe
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 18 “Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë kafshësh; bagazh dhe valixhe; ombrella;
ombrellë për mbrojtje nga dielli; shkop për ecje; kamxhik, parzmore dhe takëme; valixhe;
kuleta xhepi; çanta dore të vogla; kuletë për kartat e kreditit; çanta; çanta dore; çanta
shpine; çanta me rrota; çanta për alpinista; çanta për kampist; çanta udhëtimi; çanta plazhi;
çanta shpine për shkollë; çanta toaleti, jot ë mbushura; kollare apo rroba për kafshë; çanta
rrjeti për blerje; çanta për blerje; çanta pazari; çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për
paketim
25 “Rroba, mbathje, mbulesa për kokë; këmisha; rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;
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rrypa [veshje]; gëzof [veshje]; shalla; kravata; artikuj trikotazhi; çorape; pantofla; këpucë
plazhi; çizme skijimi; çizme për sport; të brendshme.”

(210) KS/M/ 2020/11
(220) 03/01/2020
(300) 1 408 401 20/12/2019 BX
(731) CABRELUX Company incorporated
under the law of Luxembourg 45 avenue de
la Gare 1611 Luxembourg, LU
(591) E pembe, e kuqe, e vjollce
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 18 Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë kafshësh;bagazh dhe valixhe;ombrella;ombrellë
për mbrojtje nga dielli;shkop për ecje;kamxhik, parzmore dhe takëme;valixhe;kuleta
xhepi;çanta dore të vogla;kuletë për kartat e kreditit;çanta;çanta dore;çanta shpine;çanta me
rrota;çanta për alpinista;çanta për kampist;çanta udhëtimi;çanta plazhi;çanta shpine për
shkollë;çanta toaleti, jot ë mbushura;kollare apo rroba për kafshë;çanta rrjeti për
blerje;çanta për blerje;çanta pazari;çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për paketim
25 Rroba, mbathje, mbulesa për kokë;këmisha;rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;rrypa
[veshje];gëzof [veshje];shalla;kravata;artikuj trikotazhi;çorape;pantofla;këpucë
plazhi;çizme skijimi;çizme për sport;të brendshme

(210) KS/M/ 2020/12
(220) 03/01/2020
(300) 018 170 770 23/12/2019 BX
(731) CABRELUX Company incorporated
under the law of Luxembourg 45 avenue de
la Gare 1611 Luxembourg, LU
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) B.BLAKE

(511) 18 Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë kafshësh;bagazh dhe valixhe;ombrella;ombrellë
për mbrojtje nga dielli;shkop për ecje;kamxhik, parzmore dhe takëme;valixhe;kuleta
xhepi;çanta dore të vogla;kuletë për kartat e kreditit;çanta;çanta dore;çanta shpine;çanta me
rrota;çanta për alpinista;çanta për kampist;çanta udhëtimi;çanta plazhi;çanta shpine për
shkollë;çanta toaleti, jot ë mbushura;kollare apo rroba për kafshë;çanta rrjeti për
blerje;çanta për blerje;çanta pazari;çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për paketim
25 Rroba, mbathje, mbulesa për kokë;këmisha;rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;rrypa
[veshje];gëzof [veshje];shalla;kravata;artikuj trikotazhi;çorape;pantofla;këpucë
14
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plazhi;çizme skijimi;çizme për sport;të brendshme

(210) KS/M/ 2020/13
(220) 03/01/2020
(300) 1 408 378 20/12/2019 BX
(731) CABRELUX Company incorporated
under the law of Luxembourg 45 avenue de
la Gare 1611 Luxembourg, LU
(591) E gjelbert, e kuqe e mbyllte
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 18 Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë kafshësh;bagazh dhe valixhe;ombrella;ombrellë
për mbrojtje nga dielli;shkop për ecje;kamxhik, parzmore dhe takëme;valixhe;kuleta
xhepi;çanta dore të vogla;kuletë për kartat e kreditit;çanta;çanta dore;çanta shpine;çanta me
rrota;çanta për alpinista;çanta për kampist;çanta udhëtimi;çanta plazhi;çanta shpine për
shkollë;çanta toaleti, jot ë mbushura;kollare apo rroba për kafshë;çanta rrjeti për
blerje;çanta për blerje;çanta pazari;çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për paketim
25 Rroba, mbathje, mbulesa për kokë;këmisha;rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;rrypa
[veshje];gëzof [veshje];shalla;kravata;artikuj trikotazhi;çorape;pantofla;këpucë
plazhi;çizme skijimi;çizme për sport;të brendshme

(210) KS/M/ 2020/14
(220) 03/01/2020
(300) 1 408 375 20/12/2019 BX
(731) CABRELUX Company incorporated
under the law of Luxembourg 45 avenue de
la Gare 1611 Luxembourg, LU
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 18 Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë kafshësh;bagazh dhe valixhe;ombrella;ombrellë
për mbrojtje nga dielli;shkop për ecje;kamxhik, parzmore dhe takëme;valixhe;kuleta
xhepi;çanta dore të vogla;kuletë për kartat e kreditit;çanta;çanta dore;çanta shpine;çanta me
rrota;çanta për alpinista;çanta për kampist;çanta udhëtimi;çanta plazhi;çanta shpine për
shkollë;çanta toaleti, jot ë mbushura;kollare apo rroba për kafshë;çanta rrjeti për
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blerje;çanta për blerje;çanta pazari;çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për paketim
25 Rroba, mbathje, mbulesa për kokë;këmisha;rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;rrypa
[veshje];gëzof [veshje];shalla;kravata;artikuj trikotazhi;çorape;pantofla;këpucë
plazhi;çizme skijimi;çizme për sport;të brendshme

(210) KS/M/ 2020/15
(220) 03/01/2020
(300) 1 408 377 20/12/2019 BX
(731) CABRELUX Company incorporated
under the law of Luxembourg 45 avenue de
la Gare 1611 Luxembourg, LU
(591) E kuqe, e kaltert, e verdhe, e vjollce
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 18 Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë kafshësh;bagazh dhe valixhe;ombrella;ombrellë
për mbrojtje nga dielli;shkop për ecje;kamxhik, parzmore dhe takëme;valixhe;kuleta
xhepi;çanta dore të vogla;kuletë për kartat e kreditit;çanta;çanta dore;çanta shpine;çanta me
rrota;çanta për alpinista;çanta për kampist;çanta udhëtimi;çanta plazhi;çanta shpine për
shkollë;çanta toaleti, jot ë mbushura;kollare apo rroba për kafshë;çanta rrjeti për
blerje;çanta për blerje;çanta pazari;çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për paketim
25 Rroba, mbathje, mbulesa për kokë;këmisha;rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;rrypa
[veshje];gëzof [veshje];shalla;kravata;artikuj trikotazhi;çorape;pantofla;këpucë
plazhi;çizme skijimi;çizme për sport;të brendshme

(210) KS/M/ 2020/17
(220) 03/01/2020
(300) 1 408 331 20/12/2019 BX
(731) CABRELUX Company incorporated
under the law of Luxembourg 45 avenue de
la Gare 1611 Luxembourg, LU
(591) E zeze, portokalli
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 18 Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë kafshësh;bagazh dhe valixhe;ombrella;ombrellë
për mbrojtje nga dielli;shkop për ecje;kamxhik, parzmore dhe takëme;valixhe;kuleta
xhepi;çanta dore të vogla;kuletë për kartat e kreditit;çanta;çanta dore;çanta shpine;çanta me
rrota;çanta për alpinista;çanta për kampist;çanta udhëtimi;çanta plazhi;çanta shpine për
shkollë;çanta toaleti, jot ë mbushura;kollare apo rroba për kafshë;çanta rrjeti për
blerje;çanta për blerje;çanta pazari;çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për paketim
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25 Rroba, mbathje, mbulesa për kokë;këmisha;rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;rrypa
[veshje];gëzof [veshje];shalla;kravata;artikuj trikotazhi;çorape;pantofla;këpucë
plazhi;çizme skijimi;çizme për sport;të brendshme

(210) KS/M/ 2020/18
(220) 03/01/2020
(300) 1 408 329 20/12/2019 BX
(731) CABRELUX Company incorporated
under the law of Luxembourg 45 avenue de
la Gare 1611 Luxembourg, LU
(591) E kuqe
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 14 Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë kafshësh;bagazh dhe valixhe;ombrella;ombrellë
për mbrojtje nga dielli;shkop për ecje;kamxhik, parzmore dhe takëme;valixhe;kuleta
xhepi;çanta dore të vogla;kuletë për kartat e kreditit;çanta;çanta dore;çanta shpine;çanta me
rrota;çanta për alpinista;çanta për kampist;çanta udhëtimi;çanta plazhi;çanta shpine për
shkollë;çanta toaleti, jot ë mbushura;kollare apo rroba për kafshë;çanta rrjeti për
blerje;çanta për blerje;çanta pazari;çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për paketim
25 Rroba, mbathje, mbulesa për kokë;këmisha;rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;rrypa
[veshje];gëzof [veshje];shalla;kravata;artikuj trikotazhi;çorape;pantofla;këpucë
plazhi;çizme skijimi;çizme për sport;të brendshme

(210) KS/M/ 2020/19
(220) 03/01/2020
(300) 1 408 323 20/12/2019 BX
(731) CABRELUX Company incorporated
under the law of Luxembourg 45 avenue de
la Gare 1611 Luxembourg, LU
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) Myb

(511) 18 Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë kafshësh;bagazh dhe valixhe;ombrella;ombrellë
për mbrojtje nga dielli;shkop për ecje;kamxhik, parzmore dhe takëme;valixhe;kuleta
xhepi;çanta dore të vogla;kuletë për kartat e kreditit;çanta;çanta dore;çanta shpine;çanta me
rrota;çanta për alpinista;çanta për kampist;çanta udhëtimi;çanta plazhi;çanta shpine për
shkollë;çanta toaleti, jot ë mbushura;kollare apo rroba për kafshë;çanta rrjeti për
blerje;çanta për blerje;çanta pazari;çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për paketim
25 Rroba, mbathje, mbulesa për kokë;këmisha;rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;rrypa
[veshje];gëzof [veshje];shalla;kravata;artikuj trikotazhi;çorape;pantofla;këpucë
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plazhi;çizme skijimi;çizme për sport;të brendshme

(210) KS/M/ 2020/20
(220) 03/01/2020
(300) 1 408 320 20/12/2019 BX
(731) CABRELUX Company incorporated
under the law of Luxembourg 45 avenue de
la Gare 1611 Luxembourg, LU
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) MERRY SCOTT

(511) 18 Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë kafshësh;bagazh dhe valixhe;ombrella;ombrellë
për mbrojtje nga dielli;shkop për ecje;kamxhik, parzmore dhe takëme;valixhe;kuleta
xhepi;çanta dore të vogla;kuletë për kartat e kreditit;çanta;çanta dore;çanta shpine;çanta me
rrota;çanta për alpinista;çanta për kampist;çanta udhëtimi;çanta plazhi;çanta shpine për
shkollë;çanta toaleti, jot ë mbushura;kollare apo rroba për kafshë;çanta rrjeti për
blerje;çanta për blerje;çanta pazari;çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për paketim
25 Rroba, mbathje, mbulesa për kokë;këmisha;rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;rrypa
[veshje];gëzof [veshje];shalla;kravata;artikuj trikotazhi;çorape;pantofla;këpucë
plazhi;çizme skijimi;çizme për sport;të brendshme

(210) KS/M/ 2020/21
(220) 03/01/2020
(300) 1 408 316 20/12/2019 BX
(731) CABRELUX Company incorporated
under the law of Luxembourg 45 avenue de
la Gare 1611 Luxembourg, LU
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 18 Lëkurë dhe imitim lëkure;lëkurë kafshësh;bagazh dhe valixhe;ombrella;ombrellë
për mbrojtje nga dielli;shkop për ecje;kamxhik, parzmore dhe takëme;valixhe;kuleta
xhepi;çanta dore të vogla;kuletë për kartat e kreditit;çanta;çanta dore;çanta shpine;çanta me
rrota;çanta për alpinista;çanta për kampist;çanta udhëtimi;çanta plazhi;çanta shpine për
shkollë;çanta toaleti, jot ë mbushura;kollare apo rroba për kafshë;çanta rrjeti për
blerje;çanta për blerje;çanta pazari;çanta [mbështjellëse, qese] nga lëkura, për paketim
25 Rroba, mbathje, mbulesa për kokë;këmisha;rroba ng alëkura po imitim i lëkurës;rrypa
[veshje];gëzof [veshje];shalla;kravata;artikuj trikotazhi;çorape;pantofla;këpucë
plazhi;çizme skijimi;çizme për sport;të brendshme
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(210) KS/M/ 2020/73
(220) 16/01/2020
731) Bashkim Avdullahu 250, Robert
Gajdiku, Prishtine, KS
(591) E kaltër, e kuqe

(540)

(511) 41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2020/141
(220) 24/01/2020
(731) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Ave 07936 East Hanover New
Jersey, US
(591) E verdhë, e gjelbër e ndritëshme, e
gjelbër e erret, bardhë, portokalli, kafe, okër
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 30 Produkte bukëpjekësish, tapioke dhe miell, brumëra të hapura (tarte) dhe pite të
embëla dhe njelmëta, brumëra të rëndomëta ose të aromatizuara dhe /ose brumëra të
mbushura, preparate nga drithërat, drithëra për mëngjes, gjëllëra përmbajtje bazë e të cilave
janë brumëra të hapura (tart), bukë, bukë e thekur, biskota të ëmbëla ose njelëmta, kreker,
biskota, kuleç të terur, napolitanka, pllaka nga drithërat, uafëll, kuleç të ëmbël, pjekurina, të
gjitha produktet e lartë përmendura të rëndomëta dhe/ose të mbushura dhe ose të lyera dhe
/ose të aromatizuar, thërrime, aperitive të ëmbëla ose njelëmeta të cilët përbëhen nga buka,
biskotat ose brumërat për pjekurina të embëla, produkte ëmbëlsirash, akull për ushqim,
përkatësisht akullore, dezerte, pjekurina të ngrira dhe dezerte të ngrira, pjekurina të ftohëta
dhe dezerte të ftohura

(210) KS/M/ 2020/144
(220) 27/01/2020
(731) “TROTEK” SH.P.K. Rr.”Rrustem
Statoci“, p.n, Prishtinë 10000, KS
(591) E kuqe,e zezë

(540)
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(740) Avokat Ismail Selimi Rr.”Agim
Ramadani”, Nr. 218/7, Prishtinë 10000
(511) 16 Përfshin kryesisht letër, karton dhe disa mallra të bëra nga ato materiale, si dhe
kërkesa për zyra
42 Përfshin kryesisht shërbime të ofruara nga personat në lidhje me aspektet teorike dhe
praktike të fushave të ndërlikuara të veprimtarive, për shembull, shërbimet laboratorike
shkencore, inxhinierinë, programimin kompjuterik, shërbimet arkitekturore ose dizajnin e
brendshëm

(210) KS/M/ 2020/151
(220) 29/01/2020
(731) HeBs Sh.p.k Rr. Xhafer Deva,
Mitrovicë , KS
(591) E zezë, Ari
(740) Fatos Zeqiri Rr. Fehmi Agani nr.
79/8, Prishtinë

(540)

(511) 1 Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në 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 rrezitje lëkurësh të kafshëve dhe fsheh; ngjitëse për t’u përdorur në industri;
stuko dhe mbushës të tjerë paste; plehrash, pleh organik, plehra; përgatitjet biologjike për
përdorim në industri dhe shkencë
2 Bojra, tretës, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit; ngjyrues,
ngjyra; bojëra për shtypje, shënjim dhe gdhendje; rrëshira natyrale të papërpunuara; metale
në petë dhe formë pluhuri për t’u përdorur në pikturë, dekorim, shtypje dhe art
3 Kozmetikë dhe produkte tualeti pa medikamente; pastë dhëmbësh pa mjekime;
parfumeri, vajra esencialë; preparate zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim
lavanderi; përgatitje pastrimi, lustrimi, pastrimi dhe gërryese
4 Vajra dhe yndyrna industriale, dylli; lubrifikantë; pluhur thithëse, lagështuese dhe lidhëse
të pluhurit; karburantet dhe ndriçuesit; qirinj dhe fitila për ndriçim
5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare për qëllime
mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar,
ushqim për bebe; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; allçi, materiale për
veshjet; material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; përgatitjet për
shkatërrimin e egër; fungicide, herbicide
6 Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehet; materiale metalike për ndërtim dhe
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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;
kasafortat
7 Makinat, mjetet e makinerisë, mjetet që funksionojnë me energji; motorë dhe motorë,
përveç automjeteve tokësore; bashkues makinerish dhe përbërës transmetimi, përveç
automjeteve tokësore; pajisje bujqësore, përveç mjeteve të përdorura me dorë; inkubatorë
për vezë; makina shitëse automatike
8 Vegla dhe pajisje dore, të operuara me dorë; takëm; armët anësore, përveç armëve të
zjarrit; makina rroje
9 Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike,
audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i
jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin,
transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të
energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose
përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme,
program kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge të regjistrimit dhe
ruajtjes; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave të gatshme,
pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje,
maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, doreza për
zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit
10 përfshinë: Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare;
gjymtyrët artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes; pajisje
terapeutike dhe ndihmëse të adaptuara për aftësi të kufizuara; aparate masazhesh; aparate,
pajisje dhe artikuj për foshnjat infermierore; aparate, pajisje dhe artikuj të veprimtarisë
seksuale
11 Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje,
ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare
12 Automjetet; aparate për lokalizim nga toka, ajri ose uji
13 Armët e zjarrit; municion dhe predha; eksplozivëve; fishekzjarre
14 Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar;
instrumente horologjike dhe kronometrike
15 Instrumente muzikore; mbajtëse të muzikës dhe mbajtëse për instrumente muzikore;
shkopat e përcjellësve
16 Letër dhe karton; lëndë e shtypur; material për ruajtjen e librave; fotografitë; shkrimi
dhe kushtet e zyrave, përveç mobiljeve; ngjitës për qëllime shkrimi ose shtëpiake; materiale
për vizatim dhe materiale për artistë; brusha për ngjyra; materiale mësimore dhe udhëzues;
çarçafë, filma dhe çanta plastike për mbështjellës dhe paketim; lloji i printerëve, blloqet e
shtypjes
17 Gome të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, gutta-percha, çamçakëz, asbest, mikë
dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastike dhe rrëshirë në formë të ekstruduar
për t’u përdorur në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e materialeve; tuba fleksibël,
tuba dhe çorape, prej jo metali
18 Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe shtrojat e kafshëve; bagazhe dhe çanta
transportuese; cadra dhe çadra oborri; shkopinj në këmbë; kamxhik, parzmore dhe takëme;
jakë, lisa dhe veshje për kafshët
19 Materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim; tuba të ngurtë, jo prej metali, për
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ndërtim; asfalt, katran, dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, prej jo metali; monumente,
prej jo metali
21 Vegla shtëpiake ose kuzhina dhe kontejnerë; enë gatimi dhe sendesh, përveç pirunëve,
thikave dhe lugëve; krehje dhe sfungjerë; furça, përveç furçave; materiale për krijimin e
furçave; artikuj për qëllime pastrimi; xhami i pa punuar ose gjysëm i punuar, përveç qelqit
të ndërtimit; enë prej qelqi, porcelani dhe enë prej balte
22 Litarë dhe tela; rrjeta; çadrat dhe pëlhurat prej gomari; tenda e materialeve tekstile ose
sintetike; vela; thasë për transport dhe ruajtje të materialeve në masë; materiale mbushëse,
mbështjellëse dhe mbushëse, përveç letrës, kartonit, gomës ose plastikës; materiale të
papërpunuara tekstili me fibroze dhe zëvendësuesit e tyre
23 Fijet dhe fijet për përdorim tekstili
24 Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri shtëpiak; perde prej tekstili ose plastike
25 Veshje, Këpcë, Veshje për kokë
26 Dantella, bishtalec dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe të banesave; butona, grepa dhe
sy, kunjat dhe gjilpërat; lule artificiale; dekorimet e flokëve; flokë të rremë
27 Tepih, qilima, dyshekë dhe shtrojë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar
dyshemetë ekzistuese; varëse muresh, jo prej tekstili
28 Lojëra, lodra; aparate për video lojëra ; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; dekorime për
pemët e Krishtlindjeve
29 Mish, peshk, shpendët; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, të thata
dhe të gatuara; pelte, bllokime, komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte
të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; tapioka dhe sago; miell
dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; çokollate; akullore, sheqer,
mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje; kripë, erëza, barishte të ruajtura; uthull, salca dhe
kremra të tjerë; akull (ujë i ngrirë)
31 Prodhime të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtare dhe pyjore; kokrra dhe
fara të papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, barishte të freskëta; bimë dhe lule
natyrale; llamba, fidanë dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; produkte ushqimore dhe pije
për kafshët; malt
32 Birra; pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash;
shurupe dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije
33 Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije
34 Duhani dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare; cigare elektronike dhe avullues oral për
duhanpirësit; artikujt e duhanpirësve; ndezësit
35 Marketingun; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës
36 Sigurimin; çështjet financiare; punët monetare; punët e pasurive të paluajtshme
37 Ndërtimi i ndërtesave; riparim; shërbimet e instalimit
38 Telekomunikacionin
39 Transportin; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; rregullimin e udhëtimit
40 Trajtimi i materialeve
41 Edukimin; ofrimi i trajnimit; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që lidhen me të; analiza
industriale dhe shërbime kërkimore industriale; hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe
softuerëve kompjuterikë
43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm
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44 Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për qeniet
njerëzore ose kafshët; bujqësi, kopshtari dhe shërbime pyjore
45 Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe
individëve; shërbime personale dhe sociale të bëra nga të tjerët për të përmbushur nevojat e
individëve

(210) KS/M/ 2020/165
(220) 31/01/2020
(731) "UBYKS" sh.p.k Rruga Dardania, su
1-7-g 7-1, 10000, Prishtinë, KS

(540) UBYKS

(511) 9 Syze;mbështjellës për telefona mobilë, USB disqe.
25 Veshje; këpucë; kapelë;shall; duks me kapele; qorape; xhemperë; pantallona; bluza me
mëngë të shkurtëra;jakne;pallto sportive.
35 Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me shumicë, gjegjësisht shërbime të
shitoreve të shitjes me pakicë, shërbime të shitoreve online të shitjes me pakicë, shërbime të
porositjes online dhe shërbime të blerjes nga shtëpia për mes televizionit duke përfshirë një
gamë të gjerë të produkteve për konsumatorë, duke përfshirë, rroba, këpucë, mbulesa per
kokë, dorëza, rripa, parfuma, kozmetikë, pëlhura per tavolina;qarqafe për shtëpi dhe
shtrat;paisje te zyreve;produkte per tavolinë, aksesorë për telefona mobilë, syze, syze dielli,
stoli te cmuara, ora, artikuj lekure, portbagazhe, canta udhëtimi, canta dore, gota.

(210) KS/M/ 2020/166
(220) 31/01/2020
(300) 88555166 31/07/2019 US
(731) Snap Inc. (a Delaware corporation)
2772 Donald Douglas Loop North
Santa Monica, California 90405, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 9 “Pjesë periferike; kamera; Harduer kompjuterik, pjesë periferike dhe softuer për
qasjen nga distanca, kapjen, transmetimin dhe shfaqejn e fotografive, të dhënave video dhe
audio; Softuer për rregullimin, konfirgurimin, dhe kontrollimin e harduerëve kompjuterikë
që mund të vishen dhe pjesëve perfierike; Softuer kompjuterik për marrjen, kapjen,
menaxhimin, procesimin, operimin, shikimin, ruajtjen, redaktimin, aranzhimin,
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kombinimin, shpërndarjen, manipulimin, modifikimin, komentimin në, trasmetimin dhe
shfaqjen sferike dhe panomarike fotografike dhe me video përmbajtje; platforma të
zgjidhjes të integruara me porosi, kryesiht pajisje softueri dhe aplikacione për të lehtësuar
dhe mbështetur shëbrimet e lokacionit, vërtetimin e identitetit, e-tregtinë, dhe shpërndarjen
e fotove, videove, imazheve, dhe teksteve; Softuer për shikimin, redaktimin, shtimin, dhe
modifikimin dixhital të fotove, videove, dhe imazheve; Softuer kompjuterik dhe
applikacion softueri për përdorimin në ngarkimin, shkarkimin, kapjen, redaktimin, ruajtjen,
qasjen, postimin, shfaqjen, etiketimin, shpërndarjen, transmetimin, lidhjen, shpërndarjen,
transmetimin apo përndryshe ofrimin e fotove, videove, imazheve, teksteve, mediave
elektronike, fotografike dhe me përmbajtje video, të dhëna dixhitale, apo informata përmes
internetit, rrjeteve të komunikimit, telefonave mobil dhe pajisje mobile; Softuer
kompjuterik i cili lejon përdoruesit të ndërtojnë dhe të menaxhojnë informatat e rrjeteve
sociale përfshirë librin e adresave, listën e shokëve, profilet, preferencat dhe të dhënat
personale; Dosje multimediale të shkarkueshmë me përmbajtje dixhitale të fotove, audio,
video dhe të dhënave te tjera dixhitale; Aplikacion për shkarkimin e softuerit kompjuterik I
cili I lejon përdoruesit të krijojnë avatar, ikona grafike, simbole, pikturimin grafik të
njerëzve, vende dhe gjëra, dizajne imagjinar, komike dhe fraza që mund të postohen,
shpërndahen dhe transmetohen përmes mesazheve multi0mediale (MMS), tekst mesazheve,
emailave, dhomave online të diksutimit, internetit, dhe rrjeteve të tjera të komunikimit;
softuer kompjuterik I shkarkueshëm për përdorim në pajisjet mobile dhe kompjyterët
personal, kryesisht, softuer për shtimi/zmadhimin e realitetit për integrim në të dhënat
elektronike me ambientet reale për qëllim të shikimin, kapjes, regjistrimit dhe redaktimin të
imazheve të zmadhuara dhe videove të zmadhuara; Aplikacion i softuerit kompjuterik për
krijimin e animacionit dixhital, video-lojërave, programeve televizive dhe filmave me
përdorim të avatarëve të krijuar, ikonave grafike, simboleve, pikturimeve grafike të
njerëzve, vendeve dhe gjërave, dizajneve imagjinare, vizatimeve komike, dhe frazave;
Pjesë të softuerit të zhvillimit (SDK); Softuer kompjuterik për zhvillimin e pajisieve për
rrjetet sociale, ndërtimin e aplikacioneve të rrjeteve sociale dhe për lejimin e rikthimit të të
dhënave, ngarkimin, qasjen dhe menaxhimin; Softuer kompjuterik për kontrollimin dhe
menaxhimin e qasjes në aplikacionet e serverëve; Softuer kompjuterik, kryesisht, pajijet e
zhvillimi për menaxhimin dhe shpërndarjen e fotografive dixhitale, videove, teksteve,
muzikës, avatarëve, dhe pëmrbajtjeve dixhitale; Pajisjet për zhvillimin e softuerit
kompjuterik; Softuer për zhvillimin e ëeb-faqeve; Softuer për video dhe lojërat elektronike;
Apliakcion i softuerit kompjuterik për procesimin e pagesave elektronike dhe fondeve
transferuese tek dhe nga të tjerët; Softuer kompjuterik, kryesisht, një platform financiare
elektronike që përshtat të dy transaksionet e pagesës dhe pranimin e pagesës në mjedise të
integrauara në telefona mobilë, pajisje mobile, dhe ëeb-faqe; Softuer kompjuterik për
gjenerimin e kodeve të gjeneruara kompjuterike dhe kodet e përgjigjes së shpejtë; Softuer
kompjuterik për vertetimin dhe kontrollimin e qasjes në dhe komunikimin me kompjuterët
dhe rrjetet kompjuterike”
35 “Reklamim, marketing, dhe shërbime promovuese; Promovimin e
mallërave/shërbimeve për të tjerët përmes internetit dhe rrjetit të komunikimit; Hulumtim
tregu dhe shërbume informative; Reklamim dhe shërbimet e shpërndarjes së informatave,
kryesisht, ofrimin e hapsirave të klasifikuara për reklamim përmes intrenetit; Shërbimet
online për lidhjen përdoruesve të rrjeteve sociale me biznese; Lehtësimin e shkëmbimit të
shitjeve të shërbimeve dhe produkteve ë palës së tretë përmes internetit dhe rrjeteve të
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komunikimit; Shitoret online të shitjeve me pakicë që ofrojnë një llojllojshëmri të gjerë të
mallërave/shërbimeve; Shitoret online të shitjeve me pakicë që ofrojnë harduer
kompjuterik, pjesë periferike, dhe media dixhitale, kryesisht, muzikë të para-regjistruar,
video, fotografi, imazhe, dhe përmbajtje audiovizuale; Ofrimin në internet të ëeb-faqeve
portale të cilat ofrojnë lidhje me ëeb-faqet e shitjeve me pakicë për të tjerët; Shërbimet e
makinave shitëse; Dhënien me qira të makinave të shitjes; Menaxhimin dhe gjurmimin e të
gjitha llojeve kartelave të pagesave, dhe formave të tjera të transakcioneve të pagesave për
qëllime biznesi; Procesimin elektronik të porosive për të tjerët”
36 “Transferimin elektronik të parave për të tjerët; Ofrimin e procesimit elektronik të
pagesave më kartel debit; Ofrimin e procesimit elektronik të pagesave të kartelave mobile
debit”
38 “Shërbimet e telekomunikimit, kryesisht, transmetimin elektronik të fotove, videove
muzikës, audiove, grafikave, animacioneve, imazheve, punimeve të artit, përmbajtjeve
multimediale, mesazheve, të dhënave dhe informataave nga lëmia e zbavitjeve; Ofrimin e
qasjes në kompjuter, databaza elektronike dhe online; Shërbimet transmetuese përmes
internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimit, kryesisht, ngarkimin, postimin, shfaqjen,
etiketimin, dhe fotot e transmetuara elektronikisht, videove, grafikave, animacioneve,
përmbajtjeve multimediale, informatave, mesazheve, imazheve dhe të dhënave; Lëshimin,
transmetimin, hedhjen në internet (ëebcasting) dhe transmetimin e zërit, videove, grafikave,
fotove, dhe përmbajtjeve audio-vizuale përmes internetit dhe rrjeteve të tjera të
komunikimit; Ofrimin e dhomave të diskutimeve online, forumeve dhe tabelave të
buletineve eltkronike për transmetimin e mesazheve përmes përdoruesve në lidhje me
përmbajtjen e përcaktuar nga përdoruesi; Ofrimin e dhomave të diskutimeve online,
forumeve dhe tabelave të buletineve elektronike për transmetimin e mesazheve në fushën e
interesave të përgjithshme; Ofrimin oline të lidhjeve të komunikimit të cilat transferojnë
përdoruesist e ëeb-faqeve në ëeb-faqe të tjera lokale dhe globale”
41 “Shërbimet e publikimi, kryesisht, publikimin e publikimeve elektronike për të tjerët;
Krijimi, zhvillimi, produksioni dhe shpërndarja e përmbajtjes argëtuese, gjegjësisht
përmbajtjes multimediale, fotografive, animacioneve, videove, veprave të artit, tekstit,
grafikës, imazheve, dhe lajmeve; Shërbimet e publikimit elektronik, kryesisht, publikimin
online të punëve për të tjerët me përmbajtje të krijimeve të përodruesit si fotografi, imazhe,
video, tekste dhe grafika; Ofrimin e informatave dhe databazave online përmes internetit
dhe fushave të zbavitjeve dhe muzikës; Ofrimin online të përmbajtjeve të zbavitjeve
multimediale jo-të shkarkueshme në formë të avatareve, ikonave grafike, simboleve,
dizajneve imagjinare, vizatimeve komike, frazave dhe pikturimeve grafike të njerëzve,
vendeve dhe gjërave; Ofrimin online të muzikës jo-të shkarkueshme; Ofrimin e ëeb-faqeve
me përmbajtje të zhurmave muzikale të regjistruara jo-të shkarueshme, performancave
muzikale, muzika video, fotografive, buletineve informative, libra, revista, lojëra
elektronike, video dhe përmbajtje të tjera multimediale jo-të shkarkueshme; Programe pë
ndarje të konkursit dhe nxitjes të dizajnuara për të njohur, shpërblyer dhe inkurajuar
individëd dhe grupet të cilët angazhohen në vet-përmirësimin, vet-përmbushjen, shërbime
bamirësie, filantropike, vullentare, publike dhe shërbime komunikimi dhe aktivitete
humanitare dhe shpërndarjen e produkteve të punës kreative; Aranzhimin e garave; Film
dhe video produksion; Shërbimet e zbavitjes multimediale në lëminë e regjistrimit,
prodhimit, pos-produkcionit dhe shërbimet e distribuimit në lidhje me televizionin, filmat
dhe zbavitjet multimediale; Prodhimin dhe aranzhimin e koncerteve live, ngjarjeve të
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zbavitjes sociale, performancave livë ne klube nate dhe performanca të tjera live; Ofrimin e
informatave me bazë-ëeb faqesh nga natyra e të dhënave të biletave për zbavitje, edukim,
sport dhe evente kulturore; Ofrimin e informatave online në lidhje me programet televizive,
zbavitje, sporti dhe aktivitete kulturore”
42 “Drejtimi/krijimi i përmbajtjes dixhitale dhe sigurimi i lehtësive në internet për
menaxhimin dhe ndarjen e fotografive, videove, tekstit, muzikës dhe përmbajtjes dixhitale
në internet; Sigurimi i imazheve fotografike, video, muzikë, audio, tekst, grafikë dhe
informacione të tjera nga indekset dhe bazat e të dhënave të kërkueshme, me anë të
internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbime kompjuterike, përkatësisht, krijimin dhe
hartimin e faqeve në internet që përmbajnë komunitete virtuale për përdoruesit e regjistruar
për të marrë pjesë në diskutime dhe të përfshihen në rrjete sociale, biznesi dhe komuniteti;
Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar
ngarkimin, shkarkimin, transmetimin, redaktimin, modifikimin, postimin, shfaqjen, lidhjen,
ndarjen, transmetimin ose sigurimin e fotografive, videove, muzikës dhe mediave
elektronike ose informacione në internet dhe komunikim rrjete; Shërbime të ofruesit të
shërbimeve të aplikacionit (ASP), përkatësisht, hostimin e programeve kompjuterike të të
tjerëve; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve të softuerëve që nuk mund të
shkarkohen për ndarjen e fotografive dhe video, që ofrojnë softuer si një shërbim (SAAS)
për përpunimin e pagesave elektronike; Sigurimi i kodeve të gjeneruara nga kompjuteri për
të identifikuar produktet dhe për të përpunuar pagesa elektronike; Sigurimi i verifikimit
elektronik të porosive on-line të përmbajtjes dixhitale dhe gjenerimit të kodeve elektronike
të lejeve, të cilat më pas lejojnë përdoruesit të hyjnë në përmbajtje dixhitale; Sigurimi i
përdorimit të përkohshëm të softverit të vërtetimit jo të shkarkueshëm on-line për
kontrollimin e aksesit dhe komunikimeve me kompjuterë dhe rrjete kompjuterike”
45 “Prezantimi dhe rrjetëzimi social global i bazuar në rrjet kompjuterik; Sigurimi i
informacionit dhe shërbimeve të rrjeteve sociale dhe prezantimeve sociale përmes bazave të
të dhënave kompjuterike të arritshme përmes një rrjeti kompjuterik global; Shërbimet e
sigurisë përkatësisht sigurimi i informacionit dhe këshillave në fushën e komunikimit të
sigurt elektronik; Liçensimi i pronësisë intelektuale, përkatësisht, përdoruesit e ikonave
avatar, ikona grafike, simbole, modele imagjinare, komike, fraza dhe përshkrime grafike të
njerëzve, vendeve dhe gjërave; Shërbimet e verifikimit të identifikimit, përkatësisht,
sigurimi i vërtetimit të informacionit personal të identifikimit”

(210) KS/M/ 2020/167
(220) 31/01/2020
(731) Snap Inc. (a Delaware corporation)
2772 Donald Douglas Loop North
Santa Monica, California 90405, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)
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(511) 9 “Emblema digjitale, gjegjësisht, grafika ose imazhe që mund të shkarkohen;
emblemat digjitale të koduara me të dhëna, gjegjësisht, grafika që mund të shkarkohen ose
imazhet e koduara me të dhëna; softuer për gjenerimin e emblemave në natyrën e të
dhënave të koduara për shtypje ose ekran elektronik; softuer për të lexuar emblema të
shtypura ose digjitale në natyrën e të dhënave të koduara; softuer për importimin e të
dhënave të koduara nga emblemat e shtypura ose digjitale; softuer për shfaqjen e
emblemave dixhitale në natyrën e të dhënave të koduara; softuer kompjuterik për reklamim
dhe grumbullim të të dhënave për marketing, matje, analitikë dhe ndjekje; kartat
elektronike dhe magnetike të parave për përdorim në lidhje me pagesa për mallra dhe
shërbime; kartat e debitit elektronike dhe magnetike për përdorim në lidhje me pagesën për
mallra dhe shërbime; softuer që u mundëson përdoruesve të dizajnojnë ndërfaqe;
aplikacione softuerike që mund të shkarkohen për telefona celularë, media plejer që mund
të barten dhe kompjuterë dore,si softuer për krijimin, redaktimin, ndarjen dhe dërgimin e
fotove digjitale, video, imazhe, fytyra emoji, avatar, emotikone, tekst dhe përmbajtje të
realitetit të shtuar për të tjerët përmes rrjetit kompjuterik global; programe të lojërave
kompjuterike, programe elektronike të lojërave, programe interaktive të video lojërave;
softuer kompjuterik që mund të shkarkohet për ofrimin e aksesit në lojërat kompjuterike
përmes faqeve të internetit në rrjete sociale; program kompjuterik që mund të shkarkohet
për t'u përdorur në pajisjet si telefona mobil; softuer i shkarkueshëm për regjistrimin,
ruajtjen, transmetimin, pranimin, shfaqjen dhe analizimin e të dhënave nga hardueri
kompjuterik; softuer i shkarkueshëm për sugjerimin e mjeteve të softuerit për redaktimin e
fotografive dhe videove; softuer i shkarkueshëm për ofrimin e aksesit në rishikimet e
produktit dhe blerjen e informacionit në internet; programe kompjuterike për krijimin e
grupeve, gjurmimin, dërgimin dhe pranimin e mesazheve, grafika, informacione dhe
njoftime për celular, dhe ofrimin e informacionit për përdoruesit; aplikacion softuerik nw
kompjuter për telefona celularë dhe kompjuterë dore si softuer për krijimin e grupeve,
ndjekjen, dërgimin dhe marrjen e mesazheve, grafika, informacione dhe njoftime për
celular, dhe sigurimin e informacionit për përdoruesit”
35 “Shërbime biznesi dhe reklamimi, përkatësisht, ndjekja dhe raportimi i performancës
dhe të dhënave të reklamimit; shërbime të informacionit të biznesit, përkatësisht ofrimin e
informacionit për të optimizuar performancën e reklamimit; krijimi i mjeteve të
marketingut, si krijimi i përmbajtjes së marketingut dhe reklamave që përfshin
informacionin e tregut, demografinë, performancën e reklamimit dhe tendencat në fushën e
shikimit sasior të audiencës; rregullimi dhe mbajtja e konferencave të biznesit; marketing,
reklamim dhe shërbime promovuese duke përdorur një program kompjuterik të realitetit të
shtuar për integrimin e të dhënave elektronike me mjedise të botës reale me qëllim të
shikimit, kapjes, regjistrimit dhe redaktimit të imazheve të shtuara dhe videove të shtuara;
shërbime bamirësie, si promovimi i ndërgjegjësimit të publikut për bamirësi, filantropi,
vullnetarizëm, shërbime publike dhe komunitare dhe veprimtari humanitare”
36 “Financimi i llogarive të parave të gatshme në internet nga kartelat e parave të gatshme
me parapagim dhe kartelat e debitit; administrimi i transaksioneve që përfshijnë fonde të
tërhequra nga kartelat e parave të gatshme ose kartelat e debitit mbi një rrjet global të të
dhënave; pastrimin dhe barazimin e transaksioneve financiare përmes rrjeteve të
komunikimeve elektronike; shërbime bamirëse për mbledhjen e fondeve, shërbime
bamirëse investimesh në fushën e ofrimit të donacioneve monetare dhe granteve për artin,
arsimin dhe programet rinore.”
27

Buletini Zyrtar Nr. 89 i Agjencisë për Pronësi Industriale

38 “Shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht, transmetimi elektronik i fotografive,
videove, tekstit, muzikës, audio, grafika, animacione, imazhe, vepra arti, përmbajtje
multimediale, mesazhe, të dhëna dhe informacion në fushën e argëtimit; Transmetimi i
shërbimeve në internet dhe rrjetet e tjera të komunikimit, përkatësisht, ngarkimi, postimi,
shfaqja, etiketimi dhe transmetimi elektronik i fotove, videove, grafikëve, animacioneve,
përmbajtja multimediale, televizioni, informacioni, mesazhet, imazhet dhe të dhënat;
transmetimi, transmetimi në webfaqe në internet dhe transmetimi i audios, video, grafika,
fotografi, avatar, shfaqje, vizatime të animuara dhe përmbajtje të mediave audio-vizuele
përmes internetit ose rrjeteve të tjera të komunikimit; shërbime elektronike të shkëmbimit
të të dhënave; shërbimet e komunikimit përmes internetit dhe mjeteve të rrjetit të
komunikimeve private; shërbimet kompjuterike, përkatësisht, transmetimi nepermes
rrjeteve private i teksteve, imazheve statike, video dhe zërit i ndihmuar përmes një pajisje
elektronike portative; shërbime të transmetimit të videos me kërkesë; ofrimi i informacionit
dhe këshillave në lidhje me komunikimin e sigurt elektronik.”
41 “Krijimi, zhvillimi, produksioni, post-produksioni dhe shpërndarja e përmbajtjes
argëtuese, gjegjësisht përmbajtjes multimediale, fotografive, animacioneve, videove,
shfaqjeve, animimeve, veprave të artit, tekstit, grafikës, imazheve, dhe lajmeve; produksion
i filmave, animacioneve dhe videove; aranzhime dhe mbajtje të konferencave educative;
shërbime edukimi, gjegjësisht ofrime online të punëve praktike, ligjeratave, kurseve dhe
punëtorive në fushën e krijimit, editimit, ndarjes, dërgimit, monetizimit të fotove digjitale,
videove, imazheve, fytyrave emoji, avatareve (mishërimit), emotikoneve, tesktit,
përmbajtjes audio, përmbajtjes së realitetit të zmadhuar, dhe video lojrave tek të tjerët
përmes rrjetit global kompjuterik; shërbime argëtimi në natyrën e serialeve të vazhdueshme
televizive në fushën e komedisë, krimit, dokumentarëve, dramës, horrorit, mistereve,
lajmeve dhe romancës; shërbime argëtimi në natyrën e zhvillimit, krijimit, produksionit,
shpërndarjes dhe post-produksionit të shfaqjeve televizive dhe përmbajtjes argëtuese
multimediale; produksion dhe shpërndarje e shfaqejeve televizive; ofrime online të video
klipeve dhe përmbajtjes tjetër dixhitale multimediale dhe të pa-shkarkueshme në natyren e
epizodave televizive, programeve të shkurta, grafikës, dhe imazheve që përmbajnë material
audio dhe video, vepra të artit, dhe/apo tekste nga apo ndërlidhur me serialet e
vazhdueshme televizive; ofrime të shfaqjeve televizive të pa-shkarkueshme përmes
shërimeve të transmetimit video-me-kërkesë; shërbime argëtimi, gjegjësisht ofrime online
të lojrave kompjuterike dhe elektronike; ofrime online të informatave argëtuese përmes një
rrjeti global kompjuterik në fushën e fotografive lëvizëse, programeve televizive, videove,
videove muzikore dhe muzikës; ofrime të informatave përmes një rrjeti global kompjuterik
në fushën e argëtimit; krijim, zhvillim, produksion dhe shpërndarje të përmbajtjes
argëtuese, gjegjësisht përmbajtjes multimediale, animacioneve, videov, incizimeve, tekstit,
fotografive, videove dhe serialeve të vazhdueshme që përmbajnë komedi, drame, argëtim
muzikor, sport, shëndetësi dhe mirëqenie, dhe shfaqje online të lajmeve apo që
shpërndahen nëpër pajisje eletronike mobile; ofrime të softuerit si një shërbim (SAAS) për
procesimin e pagesave elektronike.”
42 “Ofrime të përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve softuerike me bazë në rrjet dhe të
pa-sharkueshëm për përdorim në krijimin, dizajnimin, përcjelljen, analizimin, vlerësimin
dhe monitorimin e reklamimit, marketingut dhe përmbajtjes promocionale dhe materialeve;
shërbimet të softuerit si shërbim (SaaS) që përfshijnë softuer për analizim të të dhënave dhe
audiencës; ofrime të veglave online që u japing mundësi përdoruesve që të krijojnë
28

Buletini Zyrtar Nr. 89 i Agjencisë për Pronësi Industriale

emblema dixhitale, grafikë të shkarkueshme dhe imazhe; shërbime kompjuterike,
gjegjësisht ofrime të një aplikacion mobil ndërveprues që përmban teknologji e cila
mundëson përdoruesve që të menaxhojnë fotografitë e tyre online si dhe llogaritë e rrjeteve
sociale; krijim i softuerit kompjuterik në fushën e aplikacioneve mobile; dizajnim dhe
zhvillim i softuerit në fushën e aplikacioneve mobile, videove, dhe lojrave; shërbime të
softuerit si shërbime (SaaS) që përmbajnë softuer në natyrën e pajisjeve për zhvillimin e
softuerit (SDK); ofrime të shërbimeve të autentifikimit për përdoruesit duke përdorur
teknologjinë e regjistrimit të vetëm për aplikacionet softuerike online.”
45 “Ofrime të veglave ndërvepruese përmes rrjetit global kompjuterik për përdorim në
fushën e rrjeteve sociale dhe paraqitjes sociale.”

(210) KS/M/ 2020/168
(220) 31/01/2020
(300) EUTM 018102021 31/07/2019 EU
;EUTM 018132601 03/10/2019 EU
(731) PEPCO Poland Sp. z o.o.
Strzeszyńska 73A 60 -479 Poznań, PL
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) PETER COOK

(511) 8 Thika; Thika kuzhinieri; Thika tavoline; Thika për heqje të lëvorës; Thika këllëfi;
Thika një përdoruese; Thika qeramike; Thikë rrethore për pica; Thika djathi; Thika për
fileta; Doreza të thikave; Lëvoruese e frutave jo-elektrike; Lëvoruese perimesh [mjete
dore]; Hapësit e konservave, jo- elektrik; Thika të holla për prerjen djathit, jo elektrike;
Thika në formë tela për prerje e vezëve të ziera, jo elektrike; Këthetra në formë thike për
mish; Satër[thika]; Paisje pë nxjerrjen e bërthamave të frutave; Paisje pë nxjerrjen e
bërthamave të perimeve; Prerësit e picave, jo - elektrike; Prerësit jo - elektrikë të hudhrës;
Takëm enësh një pëdoruese [enë] të bëra prej plastike; Çant katrore për takëm enësh; Kuti e
pështatur për takëm enësh; Takëm enësh; Takëm enësh për pëdorim prej fëmijeve; Tavolin
për vendosjen e takëmëve [thika, pirunë dhe lugë]; Pirunë tryeze; Çelik i pandryshkshëm
(inox); Lugë tryeze prej çeliku; Lugë supe; Lugë çaji; Lugë kafeje; Garuzhdë[vegel dore]
21 Shtypes me vrima për ushqime; Pjata tryeze; Tabela pastiçerie; Kulluese për
perdorim në enë gatimi; Hinkë; Grirëse të erëzave (Jo- elektrike ); Faqore; Shishe; Faqore
hip; Grill [enë gatimi]; Dorashka furre; Mashë skare;Enë gatimi për perdorim në skarë të
mbrëndëshme; Karton nje perdorues për vendosjen e gjerave pas pjekjeve; Enë
gjelle[mensat e gatimit për orizë]; Grila kampigu; Ftohësit [enë jo- elektrikë]; Kolandret për
përdorim shtëpiak; Ibrik; Zierëse kafeje me filtra, jo- elektrikë; Gota; Kallëp per kubëza
akulli; Formëzues[biskotave] të ëmbëlsirave; shabllon[enë kuzhine]; Tenxhere; Tigan për
tiganisje; Enët për pjekje; Mjete gatimi; sfungjer banjosh në formë cilindrike apo sferike;
damixhanë(bocë); Enë çaji; Kulluese çaji; Infuzues çaji jo prej metali të çmuar; Çajnik
japonez prej hekuri, jo elektrikë (enë hekuri); damixhanë qelqi; Mulli kafeje, me operimdore; Gotë e madhe; Gota me fron; Kupë për vezë; Enë te rezistueshme nda zjarrit; Enë me
kapak-per xhalp; Turjelë tapash, elektrike dhe jo- elektrike; Shporta pikniku me paisje,
duke përfshirë edhe enët; Komplete i tenxhereve të gatimit; Enë kuzhine; mashtrapë(gota e
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madhe prej argjendi); Lugë e gjate per gatim [enë gatimi]; Pjata te thella [Vask]; Pjata
qelqi; Enë; Enë prej porcelani; Kuti karamelesh; Kapaka enësh; Kuti për dorimin e
ushqimeve të drekës; Pipa per pije; Trivets [tabele për vendosjen e enve]; Furça për larjen e
enëve; Gota qelqi; Tave qelqi; Tabaka për qëllime shtëpiake; Fllasa izoluese; Grata për
përdorim në kuzhinës; Enë të izoluar termikisht për ushqim; Ene presioni jo-elektrike
[tenxhere me presion]; Enë servirimi; Tenxhere dhe tigan gatimi [jo-elektrike];
Tigan(woks ; Tigan për gatimin e vezëve; Tigan per tiganisjen e petullave;
Scoops(garuzhd) për qëllime shtëpiake; Spatula për përdorim në kuzhinë; Grilla me furr per
tiganisje; Silce peshku; Takem enesh per furrë; Tepsi e thellë[enë];Tepsi per zierje;
Griddles [enë gatimi jo elektrike]; Moulds per torte; Pots(ene,kavanoz) qelqi; Kavanoza
gatimi; Kavanoza erëzash; Pots(Ene,kavanoz) xhemi; Kavanoza apotekari; Grirëse kuzhine,
jo- elektrike; Pjata supe; Kova për akull; Ene nga qeramika; Enë gatimi; Ene prej dheu;
Mbajtese decorative e enve; Sitë kulluese; Shporta buke për qëllime shtëpiake; tabela druri
per buk; Lug serverimi; Ibrik çaji; , Kettles(Ibrik) jo- elektrike; Kapaka enësh; Tabelat e
prerjes për kuzhinë; Tëholluesit cilindrik të petëve, shtepiak; Perziers, jo elektrike, për
qëllime shtëpiake;Lugë akulloreje;Lugë përzierse [veglat e kuzhinës]; Lugë servimi; Lugë
me vrima gjatesore

(210) KS/M/ 2020/169
(220) 31/01/2020
(300) 018103297 02/08/2019 EU
(731) LIDL Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE
(591) gjelbert, bardhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 18 Valixhe, çanta, kuleta dhe bartje tjera; ombredha shiu dhe çadra te diellit;
produkte kuajsh,kamxhik dhe pajisje mveshjeje per kafshë; çanta për kohë të lirë; komplete
te mbushura-plota [mallera lekure]; çanta te dorese; çanta krahu; çanta kozmetike, te
zbrazura; akt çanta; çanta te lekures; kuleta gjepi; mbajtese te kartelave kreditimi; çanta te
lekures dhe kuleta; komplete te plota-mbushura [mallera lekure]; këllef per çelsa; shenja
per valixhe [galanteri lekure]; ripa per valixhe kuti per vizit kartela; shtojca lekure per
mobile.
20 Mobile dhe mobile shtepiake; dyshek;dyshek me paketime-shtresorë; nen dyshek; stol;
katrorë per ulje; jastek anatomic per ulje; nenshtresa per karrika; krevata; krevat me ajër, te
cilet nuk janë per qellime mjekësore; krevata bartese- levizese; krevata tapacir;
konstrukcione per kravata; mbulesa, jorgana, jastek per krevat, perpos mbeshtjelleseve;
mbulesa mbrojtese; mbulesë e plotë mbrojtese (e mbushur ne mes); jastuk si mobile; jastuk;
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jastuk për mbeshtetje te qafes; jastek për qendrimin ne krahrorë ne gjum; amortizer per
dyer te cilet nuk janë nga metali; perkufizues dekorativ per dyer (te cilet nuik janë nga
metali) ne formë te kafsheve; stopues izolues ne formë jasteku per dyer; roletne te
brendeshme te dritareve [mobile]; perde termo (të mbrendshme); mobile lëkure; mobile
shtëpie nga lëkura; paisje per vendosjen e perdeve; mjete per vendosjen e perdeve.
21 Produkte per kujdesin e ndrresacva; pisje shtepiake per pastry; brusha dhe material per
perpunimin e brushave; paisje pr kozmetike dhe toilet; kuti per perdorim ne amvisni ose per
perdorim ne kuzhine; shporta buke per perdorim shtepiak; kuti per buk; mbeshtjelles I
drrases per hekurosje; shtresa per hekurosje; nenshtroja pe tengjere; dorashka per furrë;
nenshtresa te cilat nuk jane nga letra dhe tekstili; mbulesa tavoline nga bambusi.
22 Material per vendosje dhe mbushje; fije te paperpunuar te tekstilit dhe zevendesues te
tyre; litar; gajtan; rrjeta; çadra kampingu; cerada; vela; thes; materijale per mbeshtjellje
(mveshje), perpos letres, kartuçit, gome ose plastike; shkallë nga litari; fije tekstili; lesh
druri (pupla); lesh I paperpunuar dhe i perpunuar; qese per buk.
23 Thurje dhe fije.
24 Filter nga materijali I tekstilit; mallra tekstili dhe zavendesues te mallrave te
tekstilit;tekstil dhe zavendesues tekstili;produkte tekstili per amvisni;batanije per
krevate;mbulesa tavolinash;pelhura nga pambuku; thase nga tekstili; mbulesa per
tavolina;peceta nga tekstili; shtresa nga tekstili per tavolina;perde nga materijali I tekstilit;
paisje perkufizuese per perde; mbajtese perdesh nga tekstili; mbulesa per dyshek;rrjeta per
mushkonja;fije per tapiceri;mbulesa;mbulesa per jorgan; pelhura nga mendafshi; mbulesa
krevati dhe batanije;shtroja per krervat;mbulesa shtreati sipas mases; mbules ditore per
krevate; pelhura;pelhura te thurura; pelhure dylli per mbules per tavolina; pelhura e trashë,
pelhura;fije leshi; jastekat e vegjel; mbules per jastek; mbulesa tekstili per mobile; thase
tejkstili per mobile;mbulesa tekstili per makina per larjen e rrobave; tekstil kuzhine; lecka
kuzhine; mbulesa per dyshek dhe jorgan (tekstil); mbules te mbushura me pupla;
mbidyshek; mbules per dritare; thase bambusi per tavolina;
25 Veshje; mbathje;mbulesa koke; veshje të jashme; kostume; veshje; sako; bluza; tunika;
kanotijere me mëngë të shkurtra dhe të gjata; xhinse; pantalona; kombinezon pune, rroba;
funda; gjemper; bluza; gjempera te thurur me pulla; rroba pune; gjaketa per mashkuj dhe
femra, pallto, pantala, jelek;pallto batanije me menge te gjata; hrka, rroba; ndrresa te
poshtme; kominoshe pune, rroba; shterngues beli dhe shoka; ndrresa trup njepjeseshe;
korset; gjyksore; korset [ndrresa te poshtme]; jelek; kanotiere,[rroba]; korset; neglizhuese;
break; tanga te holla; shorc mashkujsh; [ndrres te poshtme]; bokserica; lidhese per çorapa;
lidhese; nenkemisha; rroba per fjetje;çorapa najloni per femra, triko; çorapa femrash;
çorapa ten shkurtera; papuqe; kanatiere pa menge; kemisha nate; mbulesa per trup;
nenfunda; rroba noti per meshkuj dhe femra; rroba per larje; bikini kostum per not; shtroja
per mbathje; dorashka; qorapa pa themra;shamija;shall per qafë
27 Mbulesa per dysheme; dhe mbulesa artificiale per toke; mbulesa muri dhe tavani;
çilima; mbulsa per dyer; shtroja per banjo; shtroja per automobila; linoleum per mbulimin e
dyshemeve; mbulesa per dysheme; tapeta.
28 Lodra, lojëra, lodra dhe novitete; produkte dhe paisje sportive; lodra me kafshë.
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(210) KS/M/ 2020/170
(220) 03/02/2020
(300) 30 2019 109 986.9 01/08/2019 DD
(731) Digital Building Solutions GmbH
Dieselstraße 8 D-48324 Sendenhorst, DE
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena
Tereze 47/5, Prishtine

(540) DBS WinDo

(511) 9 Kompjuterë, harduer kompjuterësh, laptopë, çipa [qarqe të integruara], në veçanti
çipa RFID, syze për realitet virtual, kabllo, priza, aparate matëse, programe kompjuterike
[të regjistrura dhe të shkarkueshme]; softuer, të gjitha mallrat e lartpërmendura për
prodhimin, shpërndarjen, instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese
dhe për planifikimin, konsultimin dhe logjistikën e lidhur me to.
35 Mbështetje marketingu dhe konsulence në lidhje me prodhimin, shpërndarjen,
instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese dhe planifikimi, konsultimi
dhe logjistika e lidhur me to.
37 Instalimi dhe mirëmbajtja e kompjuterëve dhe harduerit kompjuterik, laptopë, çipa
[qarqeve të integruara], në veçanti çipave RFID, syzeve për realitet virtual, kabllove,
prizave, aparateve matëse, për prodhimin, shpërndarjen, instalimin, riparimin dhe
mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese dhe për planifikimin, konsultimin dhe logjistikën e
lidhur me to.
38 Ofrimi i qasjes në platforma të internetit, portale dhe ueb-faqe të internetit në lidhje me
prodhimin, shpërndarjen, instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese
dhe planifikimi, konsultimi dhe logjistika e lidhur me to.
41 Trajnim TI në lidhje me kompjuterë dhe harduer kompjuterik, laptopë, çipa [qarqe të
integruara], në veçanti çipa RFID, syze për realitet virtual, kabllo, priza, aparate matëse,
programe kompjuterike dhe softuer për prodhimin, shpërndarjen, instalimin, riparimin dhe
mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese dhe për planifikimin, konsultimin dhe logjistikën e
lidhur me to.
42 Zhvillimi, instalimi dhe mirëmbajtja e programeve dhe softuerit kompjuterik për
prodhimin, shpërndarjen, instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese
dhe për planifikim, konsultim dhe logjistikë të lidhur me to; softueri si shërbim [SaaS] për
prodhimin, shpërndarjen, instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese
dhe planifikimi, konsultimi dhe logjistika e lidhur me to;zhvillimin, instalimin dhe
mirëmbajtjen e platformave të internetit, portaleve dhe ueb-faqeve të internetit në lidhje me
prodhimin, shpërndarjen, instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese
dhe planifikimin, konsultimin dhe logjistikën e lidhur me to; konsulencë teknike në lidhje
me përpunimin e të dhënave në lidhje me prodhimin, shpërndarjen, instalimin, riparimin
dhe mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese dhe për planifikimin, konsultimin dhe logjistikën
e lidhur me to; zhvillimin, përditësimin dhe mirëmbajtjen e bazave të të dhënave për
prodhimin, shpërndarjen, instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese
dhe për planifikimin, konsulencën dhe logjistikën e lidhur me to; përpilimin, shndërrimin,
provizionimin dhe instalimin e të dhënave për prodhimin, shpërndarjen, instalimin,
riparimin dhe mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese dhe për planifikimin, konsulencën dhe
logjistikën e lidhur me to.
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(210) KS/M/ 2020/171
(220) 03/02/2020
(731) Brunata A/S Vesterlundvej 14
DK-2730 Herlev, DK
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) BRUNATA

(511) 9 Aparatet dhe instrumentet peshuese, matëse, sinjalizuese dhe kontrolluese
(mbikëqyrëse); kontrolli (mbikëqyrja) dhe instrumentet matëse në veçanti për përdorim në
ndërtim, ngrohje dhe industrine sanitare; aparatet shkencore dhe instrumentet e kontrollit, si
dhe aparatet kimike dhe instrumentet e kontrollit, veçanërisht për përdorim në ndërtim,
ngrohje dhe industrinë sanitare; ngrohës, ujë, energji, energji elektrike dhe matës të
vëllimit; mates për ndarjen e kostos së nxehtësisë; tregues të nivelit të lëngshëm për
njehsorët e ndarjes së kostos së nxehtësisë; termostat; komplete montimi për të gjitha llojet
e njehsorëve, pjesëve dhe pajisjeve për të gjitha mallrat e lartpërmendura (nuk përfshihen
në klasat e tjera); softuer, përfshirë softuerin për hartimin e llogarive të ngrohjes dhe në
formën e aplikacioneve.
11 Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim,
furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; instalimet e furnizimit me ujë, ngrohje dhe gaz;
valvulat termostatike (pjesë të instalimeve të ngrohjes), dhomat e valvulave termostatike;
pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura (nuk përfshihen në klasa të tjera).
35 Funksionet e zyrave, kontabiliteti, hartimi i pasqyrave të llogarive, përfshirë llogaritë e
ngrohjes;asistuar të tjerët në menaxhimin dhe hartimin e pasqyrave të llogarive, përfshirë
llogaritë e ngrohjes; shërbime të administrimit të biznesit që lejojnë hartimin e llogarive të
ngrohjes për pronat përmes Internetit; shërbim elektronik në formën e sigurimit të llogarive
të konsumit dhe listave të shpërndarjes përmes Internetit; sigurimi i informacionit për
llogaritë e njehsorëve; leximi i njehsorit, përfshirë leximin e njehsorit të largët; informacion
në lidhje me leximin e njehsorit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura gjithashtu përmes
aplikacioneve.
37 Instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e njehsorëve; informacion në lidhje me instalimin,
riparimin dhe mirëmbajtjen e njehsorëve, përfshirë përmes aplikacioneve.
42 Testimi i matësit: kalibrimi dhe rregullimi (matja); informacion në lidhje me testimin e
njehsorit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura edhe përmes aplikacioneve.
45 Informacione mbi legjislacionin në lidhje me llogaritë e ngrohjes.

(210) KS/M/ 2020/172
(220) 03/02/2020
(731) Brunata A/S Vesterlundvej 14
DK-2730 Herlev, DK
(591) E zeze, e kuqe, e kalter
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)
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(511) 9 Aparatet dhe instrumentet peshuese, matëse, sinjalizuese dhe kontrolluese
(mbikëqyrëse); kontrolli (mbikëqyrja) dhe instrumentet matëse në veçanti për përdorim në
ndërtim, ngrohje dhe industrine sanitare; aparatet shkencore dhe instrumentet e kontrollit, si
dhe aparatet kimike dhe instrumentet e kontrollit, veçanërisht për përdorim në ndërtim,
ngrohje dhe industrinë sanitare; ngrohës, ujë, energji, energji elektrike dhe matës të
vëllimit;mates për ndarjen e kostos së nxehtësisë; tregues të nivelit të lëngshëm për
njehsorët e ndarjes së kostos së nxehtësisë;termostat; komplete montimi për të gjitha llojet e
njehsorëve, pjesëve dhe pajisjeve për të gjitha mallrat e lartpërmendura (nuk përfshihen në
klasat e tjera); softuer, përfshirë softuerin për hartimin e llogarive të ngrohjes dhe në
formën e aplikacioneve.
11 Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim,
furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; instalimet e furnizimit me ujë, ngrohje dhe
gaz;valvulat termostatike (pjesë të instalimeve të ngrohjes), dhomat e valvulave
termostatike; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura (nuk përfshihen në
klasa të tjera).
35 Funksionet e zyrave, kontabiliteti, hartimi i pasqyrave të llogarive, përfshirë llogaritë e
ngrohjes; asistuar të tjerët në menaxhimin dhe hartimin e pasqyrave të llogarive, përfshirë
llogaritë e ngrohjes; shërbime të administrimit të biznesit që lejojnë hartimin e llogarive të
ngrohjes për pronat përmes Internetit; shërbim elektronik në formën e sigurimit të llogarive
të konsumit dhe listave të shpërndarjes përmes Internetit; sigurimi i informacionit për
llogaritë e njehsorëve; leximi i njehsorit, përfshirë leximin e njehsorit të largët; informacion
në lidhje me leximin e njehsorit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura gjithashtu përmes
aplikacioneve.
37 Instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e njehsorëve;informacion në lidhje me instalimin,
riparimin dhe mirëmbajtjen e njehsorëve, përfshirë përmes aplikacioneve.
42 Testimi i matësit: kalibrimi dhe rregullimi (matja); informacion në lidhje me testimin e
njehsorit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura edhe përmes aplikacioneve.
45 Informacione mbi legjislacionin në lidhje me llogaritë e ngrohjes.

(210) KS/M/ 2020/173
(220) 03/02/2020
(731) Supercell Oy Itämerenkatu 11, 00180
Helsinki, FI
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 9 “Softuer kompjuterik dhe softuer për lojërat kompjuterike; softuer kompjuterik i
shkarkueshëm dhe softuer për lojërat kompjuterike; media për ruajtjen e të dhënave; softuer
lojërash për përdorim në pranuesit televiziv; filma të para-regjistruar, television, dhe filma
të animuar; çanta, kuti dhe mbështjellës për ruajtjen dhe bartjen e telefonave, kompjuterëve,
kufjeve dhe kamerave; mbështjellës për telefona mobil, kompjuterët portabël dhe tabletëve;
kufje;publikime të shkarkueshme;magnet dekorativ; shkopinj memorie; rrypa dhe shirita
për telefonë, kompjuterë, kufje dhe kamera; njësi të energjisë elektrike”.
16 “Letër dhe karton;libra komik;gazeta, fotografi, revista, libra, botime periodike, buletine
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informative, fletore, dhe broshura;manual me instruksione për lojërat kompjuterike; letër
shkrimi dhe zarfe; kalendare; shënjues; fletore dhe mbështjellës kalendari; letër paketimi,
letër mbështjellëse dhe material paketimi; kuti kartoni; dekorime festash të bëra nga letra;
lapsa, fshirëse; afishe, parulla letre; figura të bëra nga letra; çanta letre; shënjues I
albumeve, shënjues; karta, kartolina postare, kartolina që mblidhen, karta tregtie; letra
shenje”.
25 “Rroba, veshmbathje, blulesa për kokë; fanellë me krahë të shkurtër, këmishë djerse,
këmishë, bluzë, jelekë; xhinse, pantollona, pantolona të shkurtër; veshje të brendshme,
veshje sportive; çorape; pallto, xhaketa, kostume; shalla; doreza, dorashka; kostum banje,
pizhama, robdishambër, banjare; kasketë dhe kapela”.
28 “Lojëra elektronik; njësi që mbahen në dorë për lojërat elektronike; lojëra me shkathtësi
aksioni; figura aksioni si lodra; lodra, lojëra dhe gjëra për të luajtur; tabelë lojërash; karta
loje; set lojërash për figurat e aksionit; lojëra me karta dhe karta për të luajtur; kukulla të
buta; pelush lodër; lodra të mbushura, lodra uji, lodra pambuku, lodra të bëra nga plastika;
lodra fëmijësh me aktivitete të shumfishta; balona;çanta dhe mbështjellës për ruajtejn dhe
bartjen e aparateve për lojëra”.
41 “Shërbimet e lojërave elektronike; ofrimin on-line të lojërave kompjuterike; shërbimet e
lohërave on-line; ofrimin on-line të lojërave kompjuterike, shërbimet e ndeshjeve me
shume-lojtarë, dhe zbavitjet on-line nga natyra e turneve, kibernetike apo ligës së sporteve
virtuale dhe lojërave shfaqje: ofrimin e informatave on-line në lidhje me lojërat
kompjuterike; ofrimin e lojërave me anë të sistemeve me bazë kompjuterike; ofrimin e
lojërave interaktive sociale ne mjediset virtuale; ofrimin e infromatave zbavitëse në lidhje
me lojërat kompjuterike përmes rrjetit të informimit; Shërbime zbavitëse; aktivitetet
sportive dhe kulturore; ofrimin on-line të publikimeve; prezentimin e filmave, filmave,
animacioneve dhe programeve televizive; shërbimet e zbavitjes nga natyre e krijimit,
zhvillimit, dhe prodhimin e filmave, filmave, animacioneve, dhe porgramave televizive;
organizimin e eventeve dhe konferencave për qëllime zbavitëse; organizimin e garave;
ofrimin e faqeve me përmbajtje të informacioneve zbavitëse në lidhje me lojërat
kompjuterike; ofrimin e lojërave kompjuterike dhe shërbimet e lojërave përmes portaleve të
webfaqeve internet; organizimin dhe udhëheqjen e video dhe lojërave ndeshjeve
kompjuterike dhe turnireve; organizimin e eventeve sportive elektronike.”

(210) KS/M/ 2020/174
(220) 03/02/2020
(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) TEZZIMI

(511) 5 Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor.
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(210) KS/M/ 2020/175
(220) 04/02/2020
(300) 30 2019 110 567.2 14/08/2019 DD
(731) elexon GmbH Talbotstr. 25
52068 Aachen, DE
(591) E gjelbert dhe e gjelbert e mbyllte
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 4 “Energji elektrike"
9 “Aparate dhe instrumente për përçuarje, kalim, konvertim, ruajtje, rregullim dhe
kontrollimin e elektricitetit; stacionet mbushëse dhe mbushësit për automjetet elektrike;
mbushës për bateri për automjete elektrike; Pajisjet elektronike të kontrollit për
menaxhimin e energjisë; aparate për procesimin e të dhënave dhe kompjuter për lidhjen e
automjeteve elektrike në sistemin energjetik të shtëpisë, parkingjeve shum-katëshe, pikave
të karburantit, dritave të rrugës apo metrit të parkingut; Softuer dhe aplikacion për
menaxhimin e energjisë dhe karikimin e mjeteve infrastrukturore për automjetete elektrike”
12 “Automjete elektrike”
35 “Këshilla menaxhimi dhe këshilla organizimi biznesi për kompanitë nga fusha e
elektromobilitetit dhe stacioneve mbushëse; menaxhim organizativ i një flote automjetesh
mbi bazë të përbashkët; Përgaditjen e llogarive dhe prokurimin e kontratave me furnizuesit
e energjisë elektrike”
37 “Rimbushjen e baterive; mbushjen e automjeteve elektrike; mirëmbajtjen dhe riparimin
e automjeteve elektrike dhe shërbimet këshilluese në lidhje me to; Instalimin, mirëmbajtjen
dhe riparimin e pajisjeve dhe instalimin për përçuarje, kalim, konvertim, ruajtje, rregullim
dhe kontrollimin e elektricitetit; Shërbimet e ofruara nga stacionet e mbushjes, kryesisht,
mbushjen e baterive, larjen, pastrimin, mirëmbarjtjen dhe riparimin e autmojeteve
elektrike”
38 “Ofrimin e një platforme interneti në lidhje me automjetet elektrike dhe tarifimin e
zgjedhjes infrastrukturore për automjetet elektrike si dhe operimin e stacioneve të mbushjes
për automjetet elektrike”
39 “Furnizimin me energji për automjetet elektrike; Dhënien me qira të automjeteve
elektrike, akumulatorë dhe bateri; Pajsijen e konsumatorëve duke i ofruar energji elektrike,
në vecanti për mbushjen e motorëve të automjeteve që operojnë elektrikisht”
42 “Dizajnimin, zhvillimin dhe mbështetjen e softuerit dhe aplikacioneve nga lëmia e
menaxhimit të energjisë dhe karikimin e mjeteve infrastrukturore për automjetet elektrike;
Këshilla teknike dhe informata në lidhje me automjetete elektrike dhe karikimin e mjeteve
infrastrukturore për automjetet elektrike; Këshillimin teknik dhe projektimin e projekt
planeve në lidhje me zhvillimin e faqeve, planifikimin, konstruktimin dhe ngritjen e
stacioneve mbushëse si dhe infrastrukurat në lidhje me to; Shërbimet matëse për energji
36

Buletini Zyrtar Nr. 89 i Agjencisë për Pronësi Industriale

elektrike; shërbimet dhe hulumtimet shkencore dhe teknologjike në lëminë e menaxhimit të
energjisë dhe karikimin e mjeteve infrastrukturore për automjetet elektrike”

(210) KS/M/ 2020/176
(220) 04/02/2020
(731) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino California, 95014, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 9 “Softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për gjurmimin, shikimin dhe shfaqjen e
përvojave të realitetit të shtuar; softuer për shtuarjen e realitetit për nivelizimin dhe gjetjen
e masave, formave, distancave dhe dimensioneve të objekteve”

(210) KS/M/ 2020/177
(220) 04/02/2020
(731) Société des Produits Nestlé S.A.
1800 Vevey, CH
(591) E kuqe, e zezë , e bardhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 29 Qumësht, krem, gjalpë, djathë dhe preparate të tjera ushqimore që kanë per bazë
qumështin; zevendesuesit e qumeshtit; pije- me bazë qumështi; desert me bazë qumështi
dhe desert me bazë kremi; jogurt; qumësht soje (zëvendësuesi i qumështit); fasule soje, të
konservuara, për ushqim; vajra dhe yndyrna ushqimore; kremrat jo-prej bylmeti.
30 Kafe, ekstrakte kafeje, preparate me bazë kafeje dhe pije; kafe e ftohte; zëvendësuesit e
kafesë, ekstraktet e zëvendësuesve të kafesë, preparate dhe pijet bazuar në zëvendësuesit e
kafesë; çikore (zëvendësuesi i kafesë); çaj, ekstrakte çaji, preparate me bazë - çaji dhe pije;
çaji i ftohte; preparate me bazë - malti për konsum njerëzor; kakao dhe preparate me bazëkakao dhe pije; çokollatë, produkte çokollate, preparate me bazë - çokollate dhe pije;
ëmbëlsira, sheqerka,bombone; ëmbëlsira sheqeri; sheqer; çamçakëz; ëmbëlsues natyralë;
produkte buke, bukë, maja, pasta; biskota, biskota me ëmbëlsira, torte, vafer, karamele me
gjalpë, puding; akullore, akull uji, sherbet, ëmbëlsira të ngrira, torte të ngrira, akuj soft,
jogurt i ngrirë; Agjentë lidhës për të bërë akullore dhe / ose akull uji dhe / ose sherbeta dhe
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/ ose ëmbëlsira të ngrira dhe / ose torte të ngrira dhe / ose akuj soft dhe / ose jogurt të
ngrirë;drithëra mëngjesi, muesli, corn flakes (thekon misri), bare drithëra, drithëra - të
gatshme -për ngrënje; preparate e drithërave.
32 Ujë still, ujë flluskues ose ujë i gazuar, ujë i përpunuar, ujë burimi, ujë mineral, ujë me
aromë; fruta- aromatike dhe pije me bazë-frutash, lëngje frutash dhe perimesh, nektare,
limonadë, soda ( ujë me bikarbonat natriumi) dhe pije të tjera jo-alkoolike; shurupe,
ekstrakte dhe esenca dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve - joalkoolike (përveç
vajrave esenciale); pije hirre; pije me bazë - soje; pije malti jo-alkoolike; pije izotonike.

(210) KS/M/ 2020/178
(220) 04/02/2020
(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 3 Aromatikë [vajra esencialë]; Vajra eterike; Vajra esencialë natyrale; Vajra
esencialë prej drurit të kedrit; Vajra esencialë për përdorim në proceset e prodhimit; Esenca
eterike dhe vajra; Vajra jo- mjekësore; Vajra aromatike; Pomanders [substanca aromatike];
Dru aromatik; Dyll aromatik i tretëshëm; Fije që emitojnë aromë për aromatizimin e
dhomës.
4 Qirinj dhe fitila për ndriçim; Qirinj; Ndriques nate [qirinj]; Pishtarë të qirinjve; Qirinj të
parfumuar; Qirinj asambleje; Qirinj në kanaçe; Fitil për qerinj; Qirinj për pemët e
krishtlindjes; Ndriques për Krishtëlindje [qirinj]; Karburante dhe ndriçuesit; Fitil I
llampave; Fitila; Dyll i djegshëm; Qirinj të vegjel tavoline (Tealights); Qirinj tavoline;
Qirinj aromatikë musk; Qirinj varresh, jo elektrik; Qirinj pluskues; Pishtarë për patio; Tapa
për ndriçim; Qirinj aromatike të aromaterapisë.
11 Llamba qirinjsh; Fenerë qirinjsh; Qirinj elektrikë; Qirinj të ndezur; Qirinj LED; Dritat e
Krishtëlindjeve [përveç qirinjve]; Ndriçues qirinjsh; Ndezësit; Ndriquesit dhe reflektorët e
ndriçimit; Ndezësit elektrikë të zjarrit; Ndezësit e skarës; Pishtarë me zjarrë; Llamba vaji;
Fenerë kampingu; Llamba elektrike; Qirinj aromatikë elektrikë; Varg i ndriqimit; Ndriçues
kopshti; Ndriçues për montim në shina.
35 Reklamim, Marketing dhe shërbime promovuese; Asistenc biznesi, menaxhimi dhe
shërbimet administrative; Reklamim; Reklamim Online (në internet); Promovim biznesi i
kompjuterizuar; Reklamim Online (në internet) në rrjetet kompjuterike; Postimi- i
afisheve; Distrubuimi dhe shperndarja e materialeve reklamuese [fletëpalosje, prospekteve,
materiale shtypëse, mostrave]; Ofrim i shërbimeve të reklamimit në form të
kompjuterizuar; Reklamim Online (në internet) në rrjetet kompjuterike; Shërbime të
shitjes me pakicë dhe shumicë në fushën e vajrave esencialë dhe ekstrakte aromatike,
Karburante ndriçuese, Fitila për qirinj, Qirinj, Qirinj dhe fitila për ndriçim, Karburante dhe
ndriçues, Ndriçues, Reflektor Ndriçues.
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(210) KS/M/ 2020/179
(220) 04/02/2020
(300) EUTM 018186588 21/01/2020 CH
(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
Chollerstrasse 4 Zug 6300, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) MILKA JUST FOR YOU

(511) 30 Kakao; pije në bazë kakaoje dhe qokollade dhe preparate për përgaditjen e pijeve
të tilla; qokollada, produkte ëmbëlsirash jo medicionale, në veçanti produkte ëmbëlsirash
nga çokollata dhe produkte ëmbëlsirash nga sheqeri; biskota, napolitankë, kuleq të ëmbël,
pjekurina; torte djathi (kulaq i ëmbël nga djathi); produkte bukëpjekësish dhe brumëra,
produkte gjysëm të përpunuara; produkte nga drithërat; akuj për ngrënje, konkretisht
akullore, ëmbëlsira të ngrira dhe deserte; ëmbëlsira të ftohta dhe deserte; lyerës çokolate

(210) KS/M/ 2020/180
(220) 05/02/2020
(731) GROUPE COURIR
5 RUE CHARLES DE GAULLE
94140 ALFORTVILLE, FR
(591) E kuqe, e bardhë, e zezë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 35 Sherbime të shitjës më pakicë të rrobave, mbështjellëse për kokë, kapela,
dorashka, mbathje jo formale, shollë (lëkurë e trashë) për mbathje, shtojca per takathemra, çorapë dhe trikotazh i thurur, çorapë të shkurta, ndresa të poshtëme, produkte nga
lëkura dhe nga emitimi i lëkures, produkte për pastrim dhe mbrojtje të mbathjeve, produkte
për dyllezimin e mbathjeve, produkte për freskimin e ajërit; Sherbime të shitjës më pakicë
online të rrobave, mbulesa koke, kapela, dorashka, mbathje jo formale, shollë për mbathje,
shtojca për take-thembëra, çorapë dhe trikotazhë e thurur, çorapë të shkurta, ndresa të
poshtëme, produkte nga lëkura dhe nga emitimi i lëkures, produkte për pastrim dhe
mbrojtje të mbathjeve, produkte për dyllezimin e mbathjeve, produkte për freskimin e
ajërit; Ofrimi i informatave afariste permes internetit.
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(210) KS/M/ 2020/209
(220) 06/02/2020
(731) CONAD - CONSORZIO
NAZIONALE DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD Via Michelino, 59 – 40127
Bologna, IT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) SAPORI E IDEE CONAD

(511) 29 “Mish, mish lope i freskët, derr, shpezë dhe kafshë gjahu; Mish dele; Kërmijtë të
përgaditur për përdorim njerëzor; Fara, të përpunuara; Fara, të procesuar; Preparate të bëra
nga perimet e freskëta për supa dhe lëng mishi; Supë dhe lëng mishi, ekstrakte mishi;
Kocka të vogla të lëngut të mishit; xhelatin; Perime të prera; Perime të para-prera për
sallata; Qumsht soje; Qumsht tërshëre; Qumsht orizi; Qumsht soje (zëvendësues qumshti);
Qumsht orizi (zëvendësues qumshti); Qumsht bajame; Qumsht kikiriki; Qumsht arre
kokosi; Qumsht i kondensuar; fruta, këpurdha dhe perime, të ziera, të ngrira, të thara dhe të
konzervuara; Bishtaja dhe perime të ziere, të ngrira, të thara apo të konzervuara; vajëra; Vaj
ulliri, vaj ulliri i pastërt dhe extra-i pastërt, Yndyrë e ngrënshme; margarinë; Peshk i
freskët, i ngrirë dhe i konzervuar; molusqe fruta deti dhe butak të freskëta, të ngrira dhe të
konzervuara; Ushqime të gatshme, të ngrira apo jo, me bazë perimesh; Ushqime të
gatshme, të ngrira apo jo, me bazë djathi;; Ushqime të gatshme, të grira apo jo, me bazë
patatesh; Ushqim i gatshëm, i ngrirë apo jo me bazë mishi apo shpezëve; Ushqim i
gatshëm, ingrirë apo jo, me bazë peshku apo fruta deti; ushqim qofte, të ngrira apo jo;
Qumsht, dhe zevendësues, djath, krem, produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalp, kos;
Ëmbëlsira me bazë të produkteve të qumshtit, kos frutash; Marmeladë, xhem; Krem
përhapës me bazë-qumshti apo me bazë-djathi; Mish i kurura, Mish i procesuar, Proshutë e
prerë dhe e pa prerë dhe mish i kuruar; vezë dhe produkte vezësh, të ngrira apo jo; Ushqime
me përmbajtje të ushqimeve të gasthme-për-knsumim dhe/apo të ngira me mish, peshk,
djath, dhe mish të kuruar; Produkte ushqimi të përgaditura nga patatet; Ushqime të shpejta
të shijshme me bazë- patatesh; patate të konzervuara; Pjata të gatshme dhe/apo të ngrira me
përmbajtje kryesisht të mishit; Ushqime të përgaditura dhe/apo të ngrira me përbajtje
kryesisht të perimeve; Ushqime të ziera të gatshme me përbërje të plotë apo plotësisht nga
shpezët; Pjata të përgaditura me perime; ushqim qofte të ngrira apo jo-të ngrira; Ushqim
meze me bazë-frutash; Meze ushqim me bazë perimesh; Ushqim i shpejtë me bazë
drithërash; Ushqim rostocerie me bazë-të frutave të thara; domate të konzervuara; alga deti;
qumsht jo nga-qumshti”
30 “Kafe, çaj dhe kakao dhe zëvendësues për to; Ekstrakte bimore; Bukë dhe pasta të
shijshme, Byrekë të shijshëm, Shkopinjë të hollë buke, Krisurë, Miell me bazë të mezeve të
shijshme; Bizele të procesuara, niseshte, dhe mallëra të bëra nga to, preparate të pjekura
dhe maja; Sodë buke (sodë bikarboni për përdorim gatimi); pica dhe pite, të ngrira apo jo;
kuskus; polenta; pasta të vogla pikante (gnocchi); Brumë, pasta të mbushura, Pasta me
përmbajtje të vezëve; Oriz; Tarta (të ëmbëla apo të shijshme) Ëmbëlsirë mouz; Akull,
akullore, kos i ngrirë dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura, biskota të ëmbëla, ëmbëlsira
shkopninj; ushqim i lehtë; biskota; Ëm,bëlsira, ëmëblsira çokollade dhe me bazë çokollade,
ëmbëlisrë akullore, krem karamel (ëmëblisra të pjekura); Kripëra, erëza, melmesa dhe
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kremra, Uthull, uhtull balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, Lustër e ëmbël dhe mbushje;
mjaltë, ëmbëlsira; bonbone; çamçakëz; Kremra (ëmbëlsira), Krem për lyerje i bërë nga
çokollada; Mustardë; Miell perimesh; Miell; Ekstrakte çaji; Ekstrakte bimore; Ekstrakte, jo
medicinale; propolis; Peltë mbretërore; ushqim i gatshëm, i ngrirë apo jo, bazuar me pasta
dje pasta t ëmbushura apo bukë apo oriz, apo bukë brumi e mbushur (panzeroti), polenta,
brum pice i mbushur; kos frutash, i ngrirë”
31 “Fruta dhe perime të freskëta; Kërpurdha; Lëpusha të freskëta; Gjëra ushqimore për
kafshë, Pije për kafshë; malt; Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pylltarie dhe kokrra (as të
përgaditura, po procesuara), fara, bimë natyrale dhe lule, lëvore të papërpunuara, lëndë
drusore; lule, të thara, për dekorim; Poçe (Bimore-); Gjëra ushqimore për kafshë; ushqim
për zogj; Biskota për qen; letër grithëse (shtrojë kashte) për kafshë; Ushqim për kafshë;
Produkte për shtroja kafshësh; Kocka përtypëse të tretshme dhe shufra për kafshë
shtëpiake”
32 “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Pije me lëng frutash; Pije e lehtë me
pak-kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Fruta të shtrydhur; Pije të gazuara me shije;
birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte birarie; Nektarë frutash, jo-alkoolik; Limon i
nshtrydhur; preparate për përgaditjen e pijeve; Lëng (Preparate për përgaditje-); Ujë i
gazuar (Preparate për përgaditje-); Shurup për pije; Uthull, jo-alkoolik; Lëngje; Lëngje
perimesh [pije]; Lëng domatesh [pije]; Pije perimesh; Pije hirre; Pije me bazë-soja, tejtër
nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-orizi, të tjer anga zëvendësuesit e qumshtit; Pije
me bazë-uji me ekstrakte çaji; Pure pijesh me pemë dhe perime të freskëta (smoothies); Pije
energjike; Pije izotonike; Pije sporti të pasura me-proteina”
33 “Pije alkoolike (përpos birrave); Liker; Pije alkoolike nga frutat; Koktel; Tretës (liker
apo spirit); Alkool me ekstrakte frutash: preparate për përgaditjen e pijeve alkoolike; Verë
molle; Alkool dhe liker; Verëra”

(210) KS/M/ 2020/210
(220) 06/02/2020
(731) Shell Brands International AG
Baarermatte, CH-6340 Baar, CH
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) SHELL

(511) 4 “Energji elektrike; vajra, yndyrna dhe lubrifikante për automjetet elektrike”
9 „Stacione për karikimin e automjeteve elektrike; pajisjet e mbushjes së baterisë për
automjete motorike; bateri për automjete elektrike; aparate dhe instrumente për
grumbullimin, kryerjen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e
energjisë elektrike; programe kompjuterike për informacion, analizë dhe raportim të
përdorimit të energjisë, efiçencës së energjisë, kursimit të energjisë, analizës së kostos,
administrimit, analizës së energjisë dhe menaxhimit të faturave; aplikacionet softuerike të
programeve kompjuterike për analizimin dhe raportimin e përdorimit të energjisë, efiçencës
së energjisë, kursimin e energjisë, analizën e kostos, administrimin, analizën e energjisë dhe
menaxhimin e faturave; aparate dhe instrumente matëse, monitoruese dhe kontrolluese për
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transportin, shpërndarjen dhe furnizimin me energji elektrike; aplikacione softuerike të
programeve kompjuterike për lehtësimin e pagesës për karikimin e automjeteve elektrike,
lubrifikantë dhe produkte të automobilave“
37 Shërbimet e stacionit karikues për automjete elektrike; instalimi, mirëmbajtja dhe
riparimi i stacioneve të karikimit për automjete elektrike“
39 Shpërndarja dhe furnizimi me energji elektrike; shpërndarja dhe furnizimi i energjisë së
rinovueshme“

(210) KS/M/ 2020/211
(220) 06/02/2020
(731) Shell Brands International AG
Baarermatte, CH-6340 Baar, CH
(591) E kuqe, e verdhë
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 4 “Energji elektrike; vajra, yndyrna dhe lubrifikante për automjetet elektrike”
9 „Stacione për karikimin e automjeteve elektrike; pajisjet e mbushjes së baterisë për
automjete motorike; bateri për automjete elektrike; aparate dhe instrumente për
grumbullimin, kryerjen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e
energjisë elektrike; programe kompjuterike për informacion, analizë dhe raportim të
përdorimit të energjisë, efiçencës së energjisë, kursimit të energjisë, analizës së kostos,
administrimit, analizës së energjisë dhe menaxhimit të faturave; aplikacionet softuerike të
programeve kompjuterike për analizimin dhe raportimin e përdorimit të energjisë, efiçencës
së energjisë, kursimin e energjisë, analizën e kostos, administrimin, analizën e energjisë dhe
menaxhimin e faturave; aparate dhe instrumente matëse, monitoruese dhe kontrolluese për
transportin, shpërndarjen dhe furnizimin me energji elektrike; aplikacione softuerike të
programeve kompjuterike për lehtësimin e pagesës për karikimin e automjeteve elektrike,
lubrifikantë dhe produkte të automobilave“
37 „Shërbimet e stacionit karikues për automjete elektrike; instalimi, mirëmbajtja dhe
riparimi i stacioneve të karikimit për automjete elektrike“
39 „Shpërndarja dhe furnizimi me energji elektrike; shpërndarja dhe furnizimi i energjisë
së rinovueshme“
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(210) KS/M/ 2020/212
(220) 06/02/2020
(300) 018104251 06/08/2019 EU
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD. 129, SAMSUNG-RO,
YEONGTONG-GU, SUWON-SI,
GYEONGGI-DO, KR
(740) Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë

(540) Samsung Magician

(511) 9 Disqet (mediume) te gjendjes së ngurtë; Disqet e hard diskut; Hard disqet e
jashtme të kompjuterit; Aparatet e ruajtjes së të dhënave; Softuer kompjuterik; Softuere
kompjuterike për menaxhimin e gjendjes se ngurt, ne veçanti, softuer për instalimin e
disqeve me gjendje të ngurtë, monitorimin, optimizimin dhe azhurnimin e performancës;
Softuere kompjuterike për menaxhimin e disqeve me gjendje të ngurtë, disqet e hard diskut
dhe aparatet e ruajtjes së të dhënave

(210) KS/M/ 2020/213
(220) 06/02/2020
(300) EM, 018104251 06/08/2019 BE
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD. 129, SAMSUNG-RO,
YEONGTONG-GU, SUWON-SI,
GYEONGGI-DO, KR
(740) Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë

(540) Samsung SSD Magician

(511) 9 Disqet (mediume) te gjendjes së ngurtë; Disqet e hard diskut; Hard disqet e
jashtme të kompjuterit; Aparatet e ruajtjes së të dhënave; Softuer kompjuterik; Softuere
kompjuterike për menaxhimin e gjendjes se ngurt, ne veçanti, softuer për instalimin e
disqeve me gjendje të ngurtë, monitorimin, optimizimin dhe azhurnimin e performancës;
Softuere kompjuterike për menaxhimin e disqeve me gjendje të ngurtë, disqet e hard diskut
dhe aparatet e ruajtjes së të dhënave

(210) KS/M/ 2020/214
(540)
(220) 06/02/2020
(731) Drushtvo za trgovija na golemo I malo
AGROTEHNA Atanas I ul. Hristo Tatarcev
1’ br. 21-a, 1000 , MK
(740) Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë
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(511) 11 Aparatet dhe instalimet për ndriçimin, ngrohjen, ftohjen, gjenerimin e avullit,
gatimin, tharjen, ventilimin, përveç ajrit të kondicionuar, furnizimit me ujë dhe qëllimeve
sanitare; pajisje elektrike shtëpiake; mallrat e bardha, dritat e motoçikletave
12 Biçikleta, pjesë të automjeteve (parakolpa, xhami mbrojtes i erës, timonat, goma për
rrotat e automjeteve, si dhe shkelës për automjete)
35 Reklamimi; menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; grupimi i përfitimeve të të
tjerëve, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë siç duhet këto mallra: shërbime në
import dhe eksport me shumicë dhe pakicë të: Aparatet dhe instalimet për ndriçimin,
ngrohjen, ftohjen, gjenerimin e avullit, gatimin, tharjen, ventilimin, përveç ajrit të
kondicionuar, furnizimit me ujë dhe qëllimeve sanitare; pajisje elektrike shtëpiake; mallrat
e bardha, dritat e motoçikletave; biçikleta, pjesë të automjeteve (parakolpa, xhami mbrojtes
i erës, timonat, goma për rrotat e automjeteve, si dhe shkelës për automjete)

(210) KS/M/ 2020/215
(220) 07/02/2020
(731) ARBENITA MARKAYA
MAHREC SH.P.K. rr. “A. Tahiri” nr. 1812/81 Gjilan, KS
(591) E kuqe, #f51105, E zezë
(740) Avokat Ilir Rashiti rr. Bulevardi i
Pavarësisë nr. 14 Gjilan

(540)

(511) 29 Përfshin kryesisht produkte ushqimore me origjinë shtazore, si dhe perime dhe
produkte të tjera komerciale kopshtare, të cilat pergatiten ose ruhen për konsum
30 Përfshin kryesisht produkte ushqimore me origjinë bimore, përveq frutave dhe
perimeve, të përgatitura ose te konservuara per konsum, si dhe ndihmës të destinuar për
përmirsimin e aromës së ushqimit
31 Produkte tokësore dhe detare qe nuk janë nënshtruar ndonjë forme pergatitje per
konsum, kafshë të gjalla dhe bimë, si dhe produkte ushqimore për kafshët

(210) KS/M/ 2020/216
(220) 07/02/2020
(731) ALBA STOJKU SHPK
Durres Kruje ,Fshati Derven, rruga Derven,
ndertese private, 1 kateshe, zona kadastrale
nr. 1475, me nr.pasurie 1, AL
(591) Ngjyrë roze, ngjyrë vjollce, lejla

(540)
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(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë
(511) 3 kozmetikë; kozmetikë për fëmijë; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës;
kremra kozmetike; lapsa kozmetike; preparate kozmetike për qerpikët; preparate kozmetike
për banjot; aromatikë [vajra esenciale]; sapun deodorant; deodorant për qeniet njerëzore ose
për kafshët; lapsa vetullash; kozmetikë vetullash; thonjtë e rremë; kremra flokësh; llak per
flokë; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; buzekuq; preparate make-up (mirembajtje te
fytyres); perfumeri; parfume; shampo; sapun rroje; preparate për rruajtje
35 Sherbime shitje me shumice dhe pakice ne dyqan, nepermjet faqeve te internetit dhe
programeve televizive te produkteve ne fushen kozmetike; marketing; demonstrim i
mallrave; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; reklamimi / publiciteti;
marrëdhëniet me publikun; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose
reklamuese; promovimi i shitjeve për të tjerët; organizimi i panaireve tregtare për qëllime
komerciale ose reklamimi; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; shërbime
prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i
mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; informacion tregtar dhe
këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e
paraqitjes për qëllime reklamimi; marrja me qira e stendave të shitjes; optimizimi i
motorëve të kërkimit për promovimin e shitjeve; shërbime të ndërmjetësimit komercial;
negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; sigurimi i një tregu në
internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; hartimi i materialeve
reklamuese; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve
sportive

(210) KS/M/ 2020/217
(220) 07/02/2020
(300) 018106303 09/08/2019 EU
(731) Bon Mundo GmbH & Co. KG
Langendorfer Str. 23 06667 Weißenfels, DE
(591) kafe, bardhë
(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, çajëra, kakao dhe zavendesuesit e tyre; Kafe e pa pjekur; Kafe e
aromatizuar; Kapuqino; Kafe e akullt; Kafe pa kofeina; Espresso kafe; Kafe [e pjekur,
pluhur, ne kokrra ose ne pije]; Kakao i pjekur pluhur, kokerr ose ne pije; Ekstrakte te kafes
si aroma per pije; Ekstrakte te kafes si aroma ushqimi; Ekstrake te kakaos si aroma per pije;
Kafe çokolate; Pije te gatshme nga kafjas; Frapei; Pije me bazë kafe e cila permbanë
45

Buletini Zyrtar Nr. 89 i Agjencisë për Pronësi Industriale

akullore (affogato); Liofilizimimi I instant kafes; ergadites per pergaditjen e pijeve [me
bazë kafeje]; Pergaditje per pergasditjen e pijeve [me bazë çokolate]; Bluarja e kokrrave te
kafes; Kafe e bluar; elb I cili perdoret si zavendesues I kafes; Kafe nga omeltuesit;
Ekstrakte embeltuesish per kafe; Perzierje te kafes dhe çikores; Perzierje çikoreje, te gjitha
si zavendesuese te kafes; Perzxierje pre kafes se embeltuar me kakao; Perzierje nga
ekstraktet e embeltuara per kafe me kafe; Pije me bazë te zavrendesuesve te kafes; Kokrra
te pjekura te kafes; Pije me bazë kafe te cilat permbajnë qumësht; Pje nga kafeja me
qumesht; Pije me qumesht me bazë çokolate; Pije me bazë kafe; Pije me bazë kakao; Pije
çokolate; Pije me shije çokolate; çokolatë e ngrohet; çokolate qumështi; Instant kakao
pluhur; Esenca te kafes; Kafe [aroma te kafes]; Ekstraktie te kafes si zavendesuese te kafes;
Kafe e zier; Thasë per kafe; Kapsula per kafe; Kapsula me kafe; Filtra ne formë te thaseve
te letres te mbushura me kafe; Koncentrate te kafes; Perzierje te kafes; pergadites kakaoje;
Kakao pluhur; Kakao perzierje; Pije te gazuara [me bazë kafe, kaka ose çokolate]; Drithera
te perpunuara, nisheste dhe produkte te tyre, pergadites per pjekurina dhe maja; Drithera;
elb I pjekur dhe embeltues si zavendesues te kafes; Akull, akullore, jogurt dhe sherbet I
ngrirë; Pije te ngrira me bazë kafe;Pije te ngrira me bazë kakao; sheqer,embeltues natyral,
lystrime te embela dhe mbushje, produkte bletesh; Mbushje me bazë kefe; Produkte
bukëpjekesish, embelsira, deserte çokolate; Kokrra te kafes te mbuluara me sheqer; Krema
me bazë kakao ne formë lyrjeve-soseve; Ushqim me bazë kakao; Perberes me bazë kakao
per produkte te embelsirave ; Krip, melmesa, aroma dhe salca melmesash;Vajë nga kafeja
31 Fara; te mbjella bujqesore dhe akuakulture, produkte hortikulturale dhe pylltare; Fruta
te fresketa, fruta arrave, perime dhe bimë aromatizuese; Fruta arrore per ushqim [te pa
perpunuar]; Farëra; Embeltues; Drithera te pa perpunuar; Drithera kokerr, te pa perpunuara;
Mbetje te dritherave per ushqim kafshesh
35 Publikime; Udheheqja e puneve komerciale; Administrata komerciale; Punet e zyres;
Sherbimet e publikimit, marketingut dhe ankandit; Sherbime tregtare te perkrahjes afariste
dhe sherbimet e informimit te konsumatoreve; sherbimet e ndehmes afariste, qeverisja dhe
administrimi; Sherbimet e analizes afariste,hulumtimi I informacioneve afariste; Sherbime
te shitjes me pakicë lidhur me ushqimin; sherbime te shitjes me pakicë te ushqimit;
Sherbime te shitjes me shumicë lidhur me ushqimin; Sherbime teb shitjes ne ankand;
Huazimi I automatave te shitjes
39 Transporti; Paketimin dhe ruajtjen e produktit; Paketimin e produkteve; Shërbime
ambalazhi dhe paketimi; Paketimi dhe magazinimi i mallrave; Paketimin e ushqimit;
Paketimin e ushqimit; Magazinimi dhe dërgimi i mallrave; Magazinimi dhe dërgimi i
mallrave; Magazinimi dhe dërgimi i mallrave; Shërbime për ruajtjen e ushqimit; Shërbimet
e ruajtjes në depo; Shërbime të ruajtjes së ushqimeve të ngrira; Shërbime këshillimore në
lidhje me paketimin e mallrave; Shërbime këshillimore në lidhje me ripaketimin e mallrave;
Shërbime këshillimore që lidhen me ruajtjen e mallrave
40 Perpunimi i ushqimit dhe pijeve; Konservimi i zarzavateve dhe pijeve; Bluarja e
ushqimit;Bluarja e ushqimit; Ushqim i zier (perpunim -); Ushqim i zier (perpunim -);
Pergaditja e ushqimit; Huazimi i makinerive dhe aparateve per pergaditjen e pijeve;
Huazimi i makinerive dhe aparateve per pergaditjen e ushqimit; Perpunimi i qumështit;
Pjekja dhe perpunimi i kafes; Perpunimi i ushqimit per te ruajtur nga kalbja-demtimi;
Ajrosja e ushqimit; Birrarri [prodhimi i birrave]; Sherbime birrarije; Birrarri [prodhimi i
birrave]; Sherbime te destilimit te pijeve te forta; Konzervimi i ushqimit; Ngrirja e
zarzavateve; Tymosja e peshkut; Perpunimi i peshkut; Mullinj per kafe; Prerja e frutave;
46

Buletini Zyrtar Nr. 89 i Agjencisë për Pronësi Industriale

Konzervimi [mbrojtja nga shkatrrimi] pije; Bluarja e kafes; Konzervimi i ushqimit;
Tymosja e peshkut; Tymosja e mishit; Tymosja e mishit; Tymosja e djarhit; Sherbimet e
tymosjeve per tymosje ushqimi; Tymosja e ushqimit

(210) KS/M/ 2020/218
(220) 07/02/2020
(731) Heike Sabine Ramadani Carrer de
Sant Rafel 66 07181 Costa d’en Blanes Illes
Balears, ES
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) LIAN SPORTS

(511) 35 Shërbimet e agjencisë së lojtarëve sportivë; Përzgjedhja, rekrutimi dhe vendosja e
lojtarëve sportivë dhe atletëve; Reklamimi dhe marketingu; Menaxhim promovues për
njerëzit sportivë dhe personalitetet sportive; Shërbime të Agjencisë për promovimin e
personaliteteve sportive; Menaxhimi i biznesit të njerëzve sportivë; Rregullimi i
prezantimeve të biznesit; Shërbime ndërmjetëse në lidhje me reklamimin; Shërbimet e
marrëdhënieve me publikun
41 Shërbime sportive; Sigurimi i informacionit në lidhje me personat sportivë; Këshillimi
për karrierë dhe stërvitja; stërvitje sportive; Stërvitja E-sportive; Trajnimi i lojtarëve
sportivë; Shërbime edukative dhe trajnuese në lidhje me sportin; Aranzhimi dhe zhvillimi i
garave sportive; Prodhimi i ngjarjeve sportive; Prodhimi i ngjarjeve e-sportive; Shërbime
këshillimore që lidhen me organizimin e ngjarjeve sportive; Rezervimi i personaliteteve
sportive për ngjarje (shërbime të një promovuesi); sigurimi i informacionit në lidhje me
arsimin, trajnimin, argëtimin, sportet dhe aktivitetet kulturore
45 Shërbime juridike në lidhje me negociimin dhe hartimin e kontratave; konsulencë
ligjore në lidhje me reklamat televizive, argëtimin televiziv dhe sportet

(210) KS/M/ 2020/219
(220) 07/02/2020
(731) NOVUS SH.P.K Rr. Zenel Salihu, nr.
28, Zyra nr. 4, Prishtinë, KS
(591) E zezë, e kuqe
(740) Visar Ramaj Rr. Major Mehmet
Bushi, Nr. 6/5, Prishtinë

(540)

(511) 9 përfshin kryesisht aparate dhe instrumente për qëllime shkencore ose kërkimore,
pajisje audiovizuale dhe teknologji të informacionit, si dhe pajisje të sigurisë dhe shpëtimit
të jetës. Në veçanti kjo klasë përfshinë por nuk kufizohet në produktet në vijim: karikues
baterish; karta identiteti biometrike; pasaporta biometrike/e-pasaporta; aparate
projektuese/projektor; kabllo elektrike; kamera/aparate për fotograi; pajisje kompjuterike;
pajisje për memorie kompjuterike; programe kompjuterike, t’shkarkueshme; disqe për
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kompjutera; Disqe për ruajtjen e të dhënave [diqse flash, USB disqe]; syze të menqura;
skanues [pajisje për skanimit dhe përpunimin e të dhënave]; kompjutera portabël [laptopë];
aparate për përpunimin e të dhënave
35 përfshin kryesisht shërbime të kryera nga persona ose organizata kryesisht me objekt
ndihmë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare; ose ndihmë në administrimin e
afarizmit ose funksioneve tregtare të një ndërmarrje industriale ose tregtare. Në veçanti kjo
klasë përfshinë por nuk kufizohet në shërbimet në vijim: këshilla për menaxhimin e biznesit
dhe konsulencën e biznesit; sigurimin e informacionit për biznese përmes faqeve të
internetit; kërkimin e të dhënave në databaza komjuterike për të tjerët; studimet dhe
analizat e tregut; hulumtimet me qëllim të përpilimit të planeve të biznesit; hartimi i
planeve të biznesit; shërbimet e krahasimit të çmimeve; optimizimin e trafikut të faqeve në
internet; azhurnimin dhe mirëmbajtjen e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike;
konsulencën në lidhje me strategjitë e komunikimit reklamues; përpilimin e statistikave;
përpilimin e informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike
38 përfshin kryesisht shërbime që lejojnë të paktën njërën palë të komunikojë me një tjetër,
si dhe shërbime për transmetimin dhe transferimin e të dhënave. Në veçanti kjo klasë
përfshinë shërbimet në vijim: Sigurimi qasjes në bazat e të dhënave; transmetimi i
televizionit kabllor; komunikimet me anë të telefonave celularë; komunikimet nga
terminalet e kompjuterit; komunikimet nga rrjetet / komunikimet me fibër optike nga rrjetet
e fibrave optike; komunikimet me telefon; sigurimi i informacionit në fushën e
telekomunikacionit; dërgimi i mesazhit; dhënia me qira e aparateve për dërgimin e
mesazheve; dhënia me qira e modemave; shërbimet e agjencisë së lajmeve; transmetimi
radio; komunikimet radio; transmetim satelitor; dhënia me qira e telefonave të menqur;
transmetimi i të dhënave; dhënia me qira e pajisjeve telekomunikuese; shërbime telefonike;
transmetimi televiziv; transmetimi i të dhënave dixhitale; transmetimi i postës elektronike;
transmetimi i videos sipas kërkesës; shërbime videokonferencimi
42 përfshin kryesisht shërbime të ofruara nga personat në lidhje me aspektet teorike dhe
praktike të fushave të ndërlikuara të veprimtarive, për shembull, shërbimet laboratorike
shkencore, inxhinierinë, programimin kompjuterik, shërbimet arkitekturore ose dizajnin e
brendshëm. Në veçanti kjo klasë përfsinë por nuk kufizohet në shërbimet në vijim:
konsulencë për teknologjinë e informacionit [IT]; programimi kompjuterik; konsulencë për
sigurinë e kompjuterit; konsulencë në programe kompjuterike, dizajnim të programeve
kompjuterike, analiza të sistemit kompjuterik; dizajnim të sistemit kompjuterik; konsulencë
në teknologji kompjuterike; shërbime për mbrojtjen nga viruset kompjuterike; dhënia me
qira të programeve kompjuterike; konsulencë në hartimin dhe zhvillimin e harduerit
kompjuterik; konvertimin e programeve kompjuterike dhe të dhënave, përveç konvertimit
fizik; shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; krijimin
dhe hartimin e indekseve të informacionit të bazuar në uebfaqe për të tjerët [shërbimet e
teknologjisë së informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve në internet për të tjerët;
shërbimet e enkriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të dhënave; zhvillimin e
platformave kompjuterike; ruajtjen elektronike të të dhënave; shërbime të teknologjisë së
informacionit të ofruara në bazë të burimeve të jashtme; sigurimin e informacionit në lidhje
me teknologjinë kompjuterike dhe programimin përmes një faqe në internet; instalimin e
programeve kompjuterike; konsulencën e sigurisë në internet; mirëmbajtjen e programeve
kompjuterike; monitorimin e sistemeve kompjuterike nga qasja në distancë; monitorimi i
sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të paautorizuar ose prishjen e të dhënave;
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monitorimin e sistemeve kompjuterike për të zbuluar prishjet; kopjimin e të dhënave jashtë
vendit; rikuperimin e të dhënave kompjuterike; hulumtimin dhe zhvillimin e produkteve të
reja për të tjerët; hulumtime në terren të teknologjisë telekomunikuese; sigurimin e
motorëve të kërkimit për internetin; softverin si shërbim [SaaS]; zhvillimin e programeve
në kuadrin e botimit të programeve kompjuterike; konsulencës teknologjike; konsulencës së
teknologjisë telekomunikuese; azhurnimin e programeve kompjuterike; shërbimet e
vërtetimit të përdoruesve duke përdorur shenjë të vetme - në teknologji për aplikacione
softuerësh në internet; dhënia me qira të serverëve në internet; konsulencë për krijimin e
faqeve në internet

(210) KS/M/ 2020/220
(540)
(220) 07/02/2020
(731) LEDO plus d.o.o., Čavićeva 1a, 10000
Zagreb, HR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo
(511) 29 “Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të
ngrira, të konzervuara, të thara dhe të ziera; xhelatinë, marmeladë, kompot; vezë; qumsht
dhe produkte qumshti; vaj dhe yndyrë ushqimi”
30 “Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; miell dhe preparate të
bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akull; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja,
pluhur-për pjekje; krypë; mustard; uthull, salca (melmesa); erëza; akull”
32 “Birra; ujë mineral dhe uj i gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëng
frutash; shurup dhe preparate të tjera për përgaditjen e pijeve”

(210) KS/M/ 2020/221
(220) 10/02/2020
(731) Hajdar Dili Batllavë, Podujevë, KS
(591) E Zezë, E Bardhë, E Kuqe
(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
produkteve përmes sponsorimit 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
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i materialeve promovuese; Reklamim direkt përmes emailit; konsulencë lidhur me
komunikimin e strategjive reklamuese; Konsulencë lidhur me strategjinë komunikuese në
relacion me publikun; Asistencë administrative në kthim të telefonatave për tenderë;
shërbime administrative për rilokimin e bizneseve, menaxhimi i bizneseve dhe konsulenca
organizative; shërbime mbi menaxhimin e projekteve biznesor në fushën e ndërtimeve;
hulumtim biznesi; shërbime lobimi për qëllime biznesore; negocimi dhe përmbyllja e
negociatave për palë të treta; negocimi i kontratave biznesore për të tjerët; dhënia me qera e
paisjeve dhe maqinave të zyrës; dhënia me qera e pasijeve në ambiente të përbashkëta;
shërbime fotokopjesh; shërbime të shitjes me shumicë për farmaceutikë, vetenari dhe
preparate sanitare dhe furnizime medicionale; dhënia me qera e vendin maqinave;
39 Aranzhimi i shërbimeve transportuese për pasagjerë përmes sistemit online; transportin
e pasagjerëve, rezervimi i ulëseve për transport, personave dhe mallrave përmes mjeteve
transportuese të tokës, ajrit, anijeve dhe trenave; organizim udhëtimi; organizim i
shërbimeve turistike; vizita; shoqërim të udhëtarëve; dhënia me qera e veturave, autobusëve
dhe airoplanëve; transportimi i mallërave; dhënia me qera e parkingut, sigurimi gjatë
transportimit të mallërave me vlerë, ruajtja e bagazhit, taksi transport; transportimi dhe
mbledhja e mbeturinave; dhenia e informatave mbi transportin; aranzhimi i dokumenteve të
udhëtimit dhe vizës për personat që udhëtojnë
41 Rezervimi i biletave për shfaqje; 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; organizimi i
eventeve argëtuese; 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; përkthime;

(210) KS/M/ 2020/222
(220) 10/02/2020
(731) Hankook Technology Group Co., Ltd.
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong),
Gangnam-gu, Seoul, KR
(740) Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000
Prishtinë/Kosovë

(540)

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

(210) KS/M/ 2020/225
(220) 11/02/2020
(300) 018110004 16/08/2019 EU
(731) MEG Weißenfels GmbH & Co. KG
Langendorferstr. 23 D-06667 Weißenfels,
DE
(591) kalter e erret, bardhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 9 Pajisje, instrumente dhe kabllo per energji elektrike; Qendra transformatore
16 Thasë plastik për paketimin e akullit; thasë letre, kartuçi dhe plastike dhe artikuj per
paketim, mbeshtjellje dhe magazinim; Dekorime dhe material artistike dhe mediume;
Produkte te shtypura; ombrella te letres per koktej; leter per mbeshtjellje te ushqimit;
Flamuj nga letra; Folije nga letra ose plastika per ruajtjen e lagështisë [per paketim
ushqimi]; Peshqira letre higjienike per duar; Rollne letre per arka; Filtra per kafe, shtroja
letre; shtroja per shishe, letre; rrollne kuzhine [leter]; Fshese letre; shtroja letre dantellë;
shtroja letres dantelle; Dekorues nga letra per mesin e tavolines; Peshqire tavolinash nga
letra; Dantella letre; Peshqira letre per duar; Shtroja letre per tavolina; Dekorime nga
kartuçi per produkte ushqimore; Shtroja tavoline nga kartuçi; Shtroja letre per tavolina;
Folje thithese nga letra ose plastika per paketimin e ushqimit; Leter thithese; Shtroja letre;
shtroja nga kartuçi per gota; çanta per paketim te punuara nga letra e perpunimit bio- leter
special rezistuese; Peceta per nje perdorim; Materiale filtruese nga letra; Ngjitese (gjera
ngjitese per produkte te letres ose per amvisni); leter dhe kartuç; Pajisje per zyre dhe
shkollore
20 Shkopa druri per mbajtje te bombonave ose akullores; kantiere-sherbyese jo metalike,
mbyllesit e tyre dhe bartesit
29 Produkte te qumështit dhe zavendesuesit e tyre; Frape qumështi; Pije nga qumështi ku
mbizoteron qumështi, Fruta te perpunuara, kerpudha dhe perime (duke perfshirë frutat e
arrave dhe bishtajoret); Vezë zogu dhe produkte nga vezet; Vaj dhe yndyra; Puding
qumështi; Mish; shpez te fresketa; kafshë gjahu; Ekstrakte mishi; Fruta te ngrira; Fruta te
thara; Fruta te pergaditura-ziera; Perime te konservuara; Perime te ngrira; Perime, thara;
Perime te ziera; xhelatinë, gjem, kompote, lyres frutash dhe perimesh; Vezë; Qumësht;
Produkte te qumështit;Vaj dhe ushqim per ngrenje; Peshk, fruta deti dhe molusqe, zamra te
fresketa te paketuara te cilat kryesisht perbehen nga ushqimi i detit; Sallata per paragjellë;
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komplete [ushqim]; Bujon [supa]; Gullash; Gjellë e zier e cila perbehet kryesisht nga mishi
i pules xhenseni [samgyetang]; Gjellë e zier e cila kryesisht perbehet nga pashteta, nga soja
dhe tofua [doenjang-jjigae]; Gjellë e zier e cila kryesisht perbehet nga pashteta e trashë nga
soja dhe tofua [cheonggukjang-jjigae]; Gjellë e zier e cila kryesisht perbehet nga perimet e
fermentuara, mishi i derrit dhe tofua [kimchi-jjigae]; Gjellë e zier e cila kryesisht perbehet
nga pula e ferguar me presion dhe pashteta nga specat e fermentuar te djeges [Dak-galbi];
Gjella te gatshme te pergaditura nga mishi [dominon mishi]; Gjella te gatshme te
pergaditura nga shpezet [mishi i shpezeve dominon]; Gjella te gatshme te cilat kryesisht
permbajnë vezë; Gjella te gatshme te cilat kryesisht perbehen nga mishi; Gjella te gatshme
te cilat kryesisht perbehen nga pula; Gjella te gatshme te cilat kryesisht perbehen nga
pershuta; Gjella te gatshme te cilat kryesisht perbehen nga frutat e detit ; Gjella te gatshme
te cilat kryesisht perbehen nga shtazë gjahu; Kuleç peshku; Bujon (supa) viqi; Koncentrate
te pastra te supave te mishit [bujone]; Gjella mishi te gatshme; Gjella te ftohura te peshkut;
Perzierje te perimeve te grimesuara te thara [perime te konservuara]; Perzierje te
yndyreshme [per pergaditjen e brumit]; Kumbulla te thara; Produkte te ngrira te mishit;
Produkte te ngrira te peshkut; Guaska te ngrira; Shkopa bambusi te ngrirë; Mish i ngrirë;
Zela kineze te ngrira; Pomfrit i ngrirë; Fruta, konzervuara; Gjella te ziera te cilat kryesisht
perbehen nga mishi i viqit te ferguar me vakum dhe salcave te fermentuara nga soja
[Sogalbi]; Deserte te ftohura te qumshtit
30 Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe sherbet; Kafe e akullt; Pije nga akullorja; Produkte
embelsirash te akullta; Kornet per akullore; Torte te akullta; Produkte embelsirash te ngrira
te cilat permbajnë akullore; Pije me bazë kafeje te cilat permbajnë akullore (affogato);
Embelsira te akullta ne formë lepisesh; Aroma natyrale per akullore [perpos esencave
eterike dhe vajerave esenciale]; çaj i akullt; Kornete per akullore; Torte me lustrim;
Kornete per akullore; Pergadites aromatik per akullore; Pije te akullta me bazë kafe; Kafe,
çajera, kakao dhe zavendesuesit e tyre; Produkte bukëpjekësish; Buk; pastiçeri, torte, pite
dhe biskota; Pllakëza nga dritherat dhe pllakeza energjike; Embelsira (bombone), çokollata
dhe goma pertypese; Produkte embelsirash me lyerje te embela; Produkte embelsirash te
lyera me çokolatë; Produkte embelsirash nga mielli; Deserte te gatshme [produkte
embelsirash]; embelsira nga çokolata; Produkte embelsirash jo mjekesore ne formë
xhelatine; Tartuf çokolate [embelsirë]; çokolata; Bombone te forta; Deserte te gatshme
[brumera]; Krema nga vezet [embelsira te pjekura]; Puding desert me bazë orizi; Deserte te
mbushura; Deserte mousse [produkte pastiçerie]; desert pudingu i menjehershem; Puding;
Deserte te gatshme [me bazë çokolate]; Krip, melmesa, aroma dhe lyreje melmesash;
Drithera te perpunuar, nisheste dhe produkte te tyre, pergadites per pjekurina dhe maja;
Sheqer , embeltues natyral, lustrime te embela dhe mbushje, produkte bletesh; Akullore
[mjete per lidhje te perzierjeve te akullores]; Akullore [mjete per lidhje te perzierjeve te
akullores]; Pergaditje nga dritherat; Oriz nga tapioke; Sago [nisheste nga bërthama e
Pallmes sago]; Miell; Brum per embelsira; Akullore; Mjaltë; Shurupe dhe melasë; Pluhur
per pjekurina; Krip; Senf; Uthull; Lyres; Perzierje per pergaditjen e soseve (lyrjeve);
Melmesa; Akull; Brum, Perzierje dhe masa perzierese per pergaditjen e tyre; Koshere nga
brumi; Mbushje nga çokolata per produkte bukëpjekesish; Embeltues nga brumi te cilat
permbajnë fruta; Pjekurina nga bajamet; Embelsira nga brumi i cili permbanë krema;
Produkte embelsirash te cilat permbajnë gjem; Buk dhe pjekurina; Buk pjesërisht i pjekur;
Perzierje per buk; Brumera buke; Produkte embelsirash te ngrira; Produkte embelsirash nga
qumeshti te ngrira; Kuleç te embel te ngrirë; Peta brumi te ngrira; Pica te ftohta; Pica te
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ngrira; akull [uj i ngirë]; Akull, natyral ose artistik; Pjekurina te ngrira; Akullore embelsirë;
Oriz i gatshem i ngrirë; Jogurt i ngrirë [produkte embelsirash]; Produkte embelsirash te
ngrira ne formë shkopi; Brum i ngrirë i mbushur me perime; Brum i ngrirë i mbushur me
mish; Perzierje per pergaditjen e produkteve te embelsirave te ngrira ; Brum i ngrirë;
Grimësira tecilat perbehen prej produkteve te dritherave; Grimësira nga mielli i patates;
Grimesira te pergaditura nga misri; Grimesira te prodhuara nga muesli; Petë brumi me
proshutë; Gjevrek; Broçe (Kifle); Krekera nga dritherat e perpunuara; Kreker me shije
mishi; Kreker me shije perimesh; Kreker me shije djathi; Kreker me shije te barerave te
melmesave; Kreker me shije melmesash; Krepa; Empanada (peta te thyera ne mes te
mbushura); Enchilade [mbushje e mbeshtjelur me peta]; Pite nga vezet; Pllakeza ushqyese
me bazë çokolate [te gatshme per konsumim]; Fajitas [mish nga skara i servuar ne petë];
Produkte nga brumi te cilat perbehen prej perimeve dhe peshkut; Zamra te gatshme te cilat
peermbajnë [kryesisht] brum; Ushqimi i gatshëm - pica; Bukë franceze të mbushur; simite
të mbushura; Brumera (Makarona) të mbushura; Simite të mbushura; Arare [çarje topash
orizi]; Grimesira që përbëhen kryesisht nga dritherat; Fjolla me bazë drithëra; Biskota
tërshëre; Embëlsira nga mielli i dritherave; Grimesira nga misri; Grmësira nga gruri; Jiaozi
[sfera te mbushura]; Kreker te mbushur me djath; Pite [te embla ose njelmeta]; Krepa;
Produkte bukëpjekesish te njelmeta; grimesira te djegësa-pikante me bazë misri; Ushqime
te gatshme te njelmeta e pergaditur nga mielli i patates; Grimesira te njelmeta me bazë
dritherave; Pica; Peta per pica; Pica; Quesadillas – peta te mbushura te paluara; Quiche
[lloji i tortes se njelmet]; Quiche [lloj i tortes se njelmet]; Kreker nga orizi; Kuleç embelsirë nga orizi; Biskota nga orizi; Grimesira me bazë dritherash; Grimësira me bazë
gruri; Grimesira me bazë drithera; grimesira nga nishestja e dritherave; grimesira nga mielli
i patateve; Grimesira nga mielli i misrit; Grimesira nga buka e thekur e bluar; Grimesira
nga kokrra e teresishme e grurit; Crumble [embelsirë angleze me fruta dhe drithera];
Brumera te mbushura; Brumera te ngrira te mbushura me mish dhe perime; Pica te ngrira;
Zamra te thara dhe lengeta te pergaditur per sherbim te cilet kryesisht perbehen prej
brumerat; Grimesira te cilat kryesisht perbehen prej bukes; Grimesira te cilat kryesisht
perbehen prej dritherat e perpunuara; Grimesira me bazë dritherash; Pica te pa pjekura;
Grimesira te gatshme te njelmta nga berthama e misrit te fituara me ekstruzion; Grimesira
me bazë dritherash; Peta te gatshme per pica; Gjella te ngrira te cilat kryesisht perbehen
prej brumerave; Wonton [topëtha kineze]; Pjekurina te buta; Gjella te gatshme me
brumera; Kuleç-embelsirë nga qepa; Bombone pa sheqer; Embelsira me susam; Bombone
nga shurupi i misrit; Embelsira per dekorim te pastiçerive; embelsira per dekorim te
kuleçve te embel; Bombona te embel jo mjekesorë
31 Fara; Fidane bujqësore dhe akuakulturore, Produkte hortikulture dhe pylltarie; Fruta te
freskëta, fruta arrore, perime dhe bimë aromatizuese; farera; Embeltues; Drithëra te pa
perpunuar; Drithëra kokerr, te pa perpunuara; Mbetje te dritherave per ushqimin e kafsheve
35 Udheheqja e puneve komerciale; Punet komerciale te zyreve; administrat komerciale;
Punet e zyreve; Sherbime te publikimit, marketingut dhe propagandes; Sherbimet e shitjes
me pakicë permes katalogjeve lidhur me artikujt – produktet ushqimorë-e; Sherbimet e
porositjes se drejtë per drejtë (online); Ofrimi i sherbimeve te çmimit krahasues ne rrjete;
Kontraktimi i transakcioneve afariste per te tjeret permes tregtisë se drejtë per drejtë
(online); Perpunimi administrativ i porosive kompjuterike; Sherbimet e perpunimit
administrativ dhe organizimi i porosive permes postes; Sherbimet e porositjes se serishme
automatike per ndermarrje; Blerja e mallit ose sherbimeve ne emer te ndermarrjeve tjera;
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Blerja e sherbimeve; Sherbime te porositjeve te kompjuterizuara online; Perpunimi i
porosive elektronike; Licitimi; Kuotizimi i çmimeve te produkteve ose sherbimeve; Ofrimi
i informacioneve te konsumatoreve te cilat kanë te bejnë me produkte dhe sherbime;
Ofrimi i informacioneve lidhur me prodhimin per shfrytezues; Dhenja e keshillimeve lidhur
me produktet e konsumatoreve; Bidsedime lidhur me kontraktimet te cilat kanë te bejnë me
blerjen dhe dhe shitjen e produkteve; Perpunimi administrativ i shitjeve; Perpunimi
administrativ i porosive; Sherbimet e ndihmes afariste, qeverisja dhe administrimi;
Sherbimet e analizes afariste, hulumtime dhe informacione afariste; Sherbimet e shitjes me
pakicë ne leminë e ushqimit; Sherbimet e shitjes me pakicë lidhur me ushqimin; Sherbimet
e shitjes me shumicë lidhur me ushqimin; Organizimi i transakcioneve afariste dhe
keshillime lidhur me perpilimin e kontratave komerciale; Realizimi i kontakteve afariste
dhe tregtare; Ofrimi i te dhenave lidhur me kontaktet afariste dhe komerciale;
Ndermjetesimi dhe lidhja e transakcioneve komerciale per te tjeret; Organizimi i kontratave
te blerjeve dhe shitjeve ne emer te klienteve; Sigurimi i kontratave per tjeret; Organizimi i
blerjes se malli per te tjeret; Furnizimi per pesona tjerë [sherbimet e blerjes se produkteve
dhe sherbimeve per ndermarrje tjera]; sherbime te jashtme te sigurimit te furnizimit me
produkte per tjeret; Administrimi komercial; Ndihma ndermarrjeve komerciale dhe
industriale lidhur me udheheqjen e puneve te tyre afariste; Ndihma me rastin e
administrimit te organizatave industriale; Mbeshtetja e organizatave komerciale ne
administrimin e puneve te tyre; Sherbimet e keshillimit afarist dhe sherbimet keshilluese
afariste; Keshillime me rastin e kryerjes se puneve tregtare; Sherbime keshilluese lidhur me
administrimin afarist per ndermarrje komerciale; Këshillime lidhur me organizimin ose
administrimin me kompani komerciale; Sherbime keshilldhenese dhe kryerja e
transakcioneve komerciale; Ofrimi i informatave ne sferen e administrimit; Ofrimi i
informacioneve ne sferen e shitjeve komerciale; Sherbime te shitjes me shumicë lidhur me
akullore; Sherbime te shitjes me pakicë lidhur me akulloret; Sherbime te shitjes ne ankand;
Sherbime te huamarrjes se automateve shitese
36 Administrata e veprimtarive te afarizmit te sigurimeve; Punet financiare; Punet
monetare; Administrimi me patundëshmeri; Sherbimet e sigurimit; Sherbimet e agjensionit
per patundeshmeri; Ofrimi i Sigurimit te kartelave me parapagim dhe tokenit; Sherbimet e
ruajtjes ne sefe; Sherbime financiare dhe monetare, dhe bankiere; Mbledhje e mjeteve
financiare dhe patronazhi financiarë; Sherbimet e vleresimit financiarë; Administirimi
financiarë; Sherbimet e investimit; Sherbime konsulente lidhur me investime; Këshillime
financiare dhe sherbime konsulente; Sherbime te keshillimit financiarë lidhur me tatimet;
Sherbimet e administrimit me patundëshmeri dhe prona; qiradhënia e pasurisë ne pronesi
të perhereshme; Patundeshmeri (dhenja me qera e patundeshmerive) [lizing]; Sherbime
konsulence lidhur me palujteshmeritë; Administrimi me portofolin personal; Sherbime
keshillëdhenese lidhur me patundeshmeritë e ndermarrjeve - korporatave; Sherbime
keshilluese lidhur me patundeshmeritë e korporatave
37 Konstrukcione-struktura; Ndertimtari, ndertim dhe rrenim; Huazimi i veglave, makineri
ndertimi dhe pajisje per punet ne ndertimtari, rrenim, pastrim dhe mirëmbajtje; Lufta per
shkatrrimin e demtuesve [peprpos per bujqesi, kopshtari dhe nevoja pylltarie], si dhe
dezinfektimi; Riparimi dhe mirembajtja e makinerisë dhe aparateve per perpunimin e
ushqimit; Mirembajtja dhe riparimi i ndertesave; Huazimi i makinerive dhe pajisjeve per
pastrim dhe larje; Mirembajtja e makinerisë; Mirembajtja e pajisjeve per perpunimin e te
dhenave; Sherbimet e mirembajtjes e makinerive; Sherbime te instalimit dhe mirembajtjes
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se kompjutereve; Sherbimet e mirembajtjes se makinave industriale; Mirembajltja dhe
riparimim i pajisjeve; Mirembajtja dhe riparimi i aparateve; Mirembajtja dhe riparimi i
ndertesave; Mirembajtja dhe riparimi i barteseve te ngarkesave; Mirembajtja dhe riparimi i
pajisjeve klimatizuese ose elektronike; Riparimi dhe mirembajtja e kompjuterve; Vendosja,
mirembajtja dhe riparimi i makinave; Riparimi dhe mirembajtja e pajisjeve dhe aparateve
per ngirje; Instalacione dhe kyqje, mirembajtje dhe riparime te pajisjeve per prodhimin e
energjisë elektrike, rrjete te energjisë elektrike, trafostacione, perpos automjeteve
39 Transporti; Sherbimet e huazimit lidhur me transportin dhe magazinimin; Ambalazhimi
dhe magazinimi i produkteve; Magazinimi; Mbledhja e produkteve per bleres (komisionim)
ne teritorrin e sherbimeve logjistike lidhur me transportin [transporti dhe dergimi i
produkteve]; Ambalazhimi i produkteve; Sherbimet e mbeshtjelljes dhe paketimit;
Mbeshtjellje dhe paketim i mallit; Paketimi i ushqimit; Paketim ushqimi; magazinim dhe
dergimi i mallit; Magazinimi dhe dergimi i mallit; Magazinimi dhe dergimi i mallit;
Sherbimet e magazinimit te ushqimit; Sherbimet e rujtjes ne magazine; Sherbimet e ruajtjes
te ushqimit te ngrirë; Sherbime keshilluese ne leminë e paketimit te mallit; Sherbime
keshillimi ne sferen e parapaketimit te mallit; Sherbime keshilluese lidhur me ruajtjen e
mallit
40 Perpunimi i ushqimit dhe pijeve; huazimi i makinerisë dhe aparateve per perpunimin e
lengjeve; Huazimi i makinerisë dhe aparateve per perpunimimn e ushqimit; Kondicionimi
dhe pastrami i ajrit dhe ujit; Perpunimi i ujërave te zeza; Administrimi me punen te
qendrave transformuese dhe transformatoreve; Konservimi i zarzavateve dhe pijeve;
Bluarja e ushqimit; ushqim i zier (perpunim); Ushqim i zier (perpunim); Perpunim i
ushqimit; Perpunim qumështi; Pjekja dhe perpunimi i kafes; Perpunimi i ushqimit lidhur
me mbrojtjen nga demtimi - kalbja; Ajërosja e ushqimit; Konservimi i ushqimit; Ngrirja e
zarzavateve; Bluarja e kafes; Fruta (shtrullja e frutave); Konservimi mbrojtja nga prishja e
pijeve; Konservimi i ushqimit
41 Arsimimi dhe aftesimi; Aftesimi profesional
42 Keshillimi teknik lidhur me projektet ndertimore dhe instalimeve te instalacioneve
teknike; Zhvillimi i projekteve ndertimore; Sherbimet e Dizajnimit; Sherbimet e
informacioneve teknologjike; Hulumtimet, Kontrollimi i autentitetit dhe kontrollimi i
kualitetit; Sherbimet e njohurisë dhe teknologjisë; Shërbime te planifikimit arqitektonik te
urbanizmit

(210) KS/M/ 2020/226
(220) 11/02/2020
(300) 018108665 14/08/2019 EU
(731) Pro Projekte-GmbH & Co. KG
Langendorfer Strasse 23 D-06667
Weißenfels, DE
(591) vjollcë, bardhë
(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) 35 Konsulencë organizative dhe / ose biznesi në lidhje me projektet e ndërtimit dhe
instalimin e sistemeve teknike; përgatitja dhe koordinimi organizativ i projekteve të
ndërtimit dhe instalimi i sistemeve teknike për palët e treta, përfshirë ndihmën e biznesit,
ose koordinimin e shërbimeve të projektimit; shërbime për ndihmë të biznesit, menaxhimi
dhe administrimi; shërbime të analizave të biznesit, hulumtimit dhe informacionit të
biznesit; shërbime reklamimi, marketingu dhe publicitare; shërbime të administrimit të
biznesit për projektet e ndërtimit; konsulencë afariste profesionale; konsulencë biznesi
36 Përgatitja e pasqyrave financiare në lidhje me financimin e projekteve të ndërtimit;
menaxhimi financiar i projekteve të ndërtimit; shërbime të ofrimit të informacionit
financiar, të dhëna dhe këshilla
37 Konsultime në fushën e ndërtimeve; montimi i makinerive; mirëmbajtja e makinerive;
ndërtim, ndërtimtari dhe rrënim; shërbimet e mbikëqyrjes të punëve të ndërtimit për
projektet e ndërtimit
42 Përpunimi i ushqimit dhe pijeve; konzervimi i zarzavateve dhe pijeve; bluarja e
ushqimit; ushqim i zier (përpunimi); përpunimi i ushqimit; huazimi i makinerive dhe
aparateve për përpunimin e lëngjeve; huazimi i makinerive dhe aparateve për përpunimin e
ushqimit; përpunimi i qumështit; fërgimi (pjekja) dhe përpunimi i kafes; përpunimi i
ushqimit për shkak të mbrojtjes nga shkatërrimi; ajrosja e ushqimit; konzervimi i ushqimit;
ngrirja e zarzavateve; bluarja e kafes; ngjeshja (shtypja) e frutave; ruajtja e pijeve
(mbrojtjes nga prishja)

(210) KS/M/ 2020/228
(220) 11/02/2020
(731) Socialive LLC Garibaldi nr. 23,
Prishtinë, KS
(591) E bardhë, e kuqe e ndezur
(740) Admirim Luboteni Garibaldi nr. 23,
Prishtinë

(540)
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(511) 35 Reklamim; menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksionet e zyrës.
Klasa 35 përfshin kryesisht shërbime të kryera nga persona ose organizata kryesisht me
objekt:
1. ndihmë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrjeje tregtare, ose
2. ndihmë në administrimin e punëve afariste ose funksioneve tregtare të një ndërmarrjeje
industriale ose tregtare
si dhe shërbimet e bëra nga ndërmarrjet e reklamimit që në veçanti merren me komunikimet
me publikun, deklaratat ose njoftimet me të gjitha mjetet e transmetimit dhe që kanë të
bëjnë me të gjitha llojet e mallrave ose shërbimeve.
Kjo klasë përfshin në veçanti:
-mbledhjen, për përfitimin e të tjerëve, të një shumëllojshmërie të mallrave (duke
përjashtuar transportin e tyre), duke u dhënë mundësi klientëve të shikojnë dhe blejnë me
lehtësi ato mallra; shërbime të tilla mund të ofrohen nga dyqanet e shitjes me pakicë,
dyqanet me shumicë, përmes makinave shitëse, katalogëve të porosive me postë ose me anë
të mediave elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të
blerjeve televizive;
-Shërbime që konsistojnë në regjistrimin, transkriptimin, përbërjen, përpilimin ose
sistematizimin e komunikimeve dhe regjistrimeve me shkrim, si dhe përpilimin e të
dhënave matematikore ose statistikore;
-Shërbime të agjencive dhe shërbimeve të reklamimit të tilla si shpërndarja e prospektit,
direkt ose përmes postës, ose shpërndarja e mostrave. Kjo Klasë mund t'i referohet
reklamave në lidhje me shërbime të tjera, të tilla si ato që lidhen me kreditë bankare ose
reklamimin me radio
38 Telekomunikime. Përfshin kryesisht shërbime që lejojnë të paktën një person që të
komunikojë me një tjetër me anë të një metode ndjesore. Shërbime të tilla përfshijnë ato që:
• lejojnë një person të bisedojë me një tjetër,
• transmetojnë mesazhe nga një person te një tjetër, dhe
• e vendosin një person në komunikim gojor dhe visual me një tjetër (radio dhe
televizioni).
Kjo klasë përfshinë në veçanti: shërbime që konsistojnë kryesisht në transmetimin e
programeve të radios ose të televizionit
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore. Përfshin
kryesisht shërbime të ofruara nga persona ose institucione në zhvillimin e aftësive mendore
të personave ose kafshëve, si dhe shërbime që kanë për qëllim zbavitjen apo tërheqjen e
vëmendjes.
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Kjo klasë përfshinë në veçanti:
•
shërbime që konsistojnë në të gjitha llojet e arsimimit të personave ose të ushtrimit
të kafshëve;
•
shërbime që kanë qëllimin kryesor argëtimin, zbavitjen ose çlodhjen e njerzëve;
•
prezantimi i punimeve të veprave të artit ose letërsisë publikut për qëllime kulturore
ose edukative

(210) KS/M/ 2020/231
(220) 11/02/2020
(300) 12625/2019 12/12/2019 AT
(731) Europapier Austria GmbH
Autokaderstraße 86-96, 1210 Vienna, AT
(591) Bardhë dhe zi
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 16 Etiketa letre ose kartoni; Fletë celuloze të rikuperuar për mbështjellje; Tuba
kartoni; Shirita ngjitës për qëllime shkrimi ose shtëpiake; çanta letre konike; Kuti letre ose
kartoni; çanta [ne forme zarfash, arkash] prej letre ose plastike, për paketim; Materiali
paketues i bërë nga leter e kollarisur; Letër ambalazhi; Qese mbeturinash prej letre ose
plastike; Kartëpicetat e letrës për heqjen e make-up; Materiale paketimi (për mbushje e si
jastëk) prej letre ose kartoni; Leter mâché; Mbështjellës shishe letre ose kartoni; Fletë
plastike për paketim

(210) KS/M/ 2020/232
(220) 11/02/2020
(731) BARILLA SVERIGE AB
Hälsingegatan 43, Stockholm SE-113 85,
SE
(591) Blu dhe e verdhë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 30 Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; sago; kafe artificiale; miell dhe përgatitje
të bëra nga drithërat; bukë dhe zëvendësuesit e bukës; bukë kërcitëse (tip krekër); kulaçë
buke; simite; bukë xhenxhefili; bukë pa maja; bukë frutash; bukë e pjekur ne avull; bukë
thekre; bukë e thekur tip tost; bukë pa gluten; bukë e bërë me fara soje; bukë në formë
shkopi; bukë e biskotuar (feta buke thekur nga dy anët); krekëra (biskota buke kërcitëse);
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snek (copëza si meze të lehta) te bëra nga drithërat; biskota; pasta dhe ëmbëlsira; produkte
me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë çokollatë; produkte brumi te pjekura; krem
çokollate; kremra me bazë kakao në formën per t'u përhapur(lyer) mbi bukë; snek
(kokoshka) orizi; snek në formë keku orizi; snek në formë keku frutash; shufra sneki që
përmbajnë një përzierje të drithërave, arrorëve dhe fruta të thata; përgatitje për të bërë
ëmbëlsira; pica dhe përgatitjet për pica; akullore; mjalti, melasë; maja (tharm); pluhur
pjekës; kripë, mustardë; uthull; salca (kondimente); erëza; akull (i ngrënshëm)

(210) KS/M/ 2020/233
(220) 12/02/2020
(300) 078827 03/09/2019 JM
(731) Sony Interactive Entertainment Inc.
1-7-1 Konan, Minato-ku, JP
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) PS5

(511) 9 Softuer kompjuterik interaktiv;softuer interaktiv për zbavitje;multimedia softuer
interaktiv për të luajtur lojëra;softuer kompjuterik interaktiv që mundëson shkëmbimin e
informacioneve;Softuer interaktiv për zbavitje që shkarkohet për të kuajtur video
lojëra;Softuer kompjuterik për lojëra;Softuer për zhvillimin e lojërave;Softuer për lohërat e
realitetit virtual;Softuer për shtimin e realitetit në lojëra;Lojëra të shkarkueshme në lidhje
me applikacionet softuerike;Program softuerik për video lojëra;Softuer kompjuterik,
kryesisht, softuer për mjetet e lojërave për `hvillimin dhe operimin e video lojërave;Softuer
i lojërave kompjuterike për përdorim në mobile dhe telefona celularë;Softuer I lojërave
elektronike për telefona mobil;Applikacion softuerik I shkarkueshëm për telefona
mobilë;Disqe optike;Disqe magnetike;Pajisje për transmetimin e videove;Harduer për
komunikimin e të dhënave;Pajisje për transmetimin e përmbajtjeve media mbi rrjetet lokale
të rrjeteve pa tela (wireless);Aparate për transferimin inetraktiv të të dhënave;Pjesë
periferike për kompjuterët pa tela (wireless);Pajisje për ruajtjen e të dhënave dhe
media;Disqe për lojërat kompjuterike;Bartësit e të dhanve për kompjuterët që kanë mrenda
tyre softuer të regjistruar;Pajisje për ruajtjen e memories;Aparate për riprodukimin e të
dhënave;Aparate për reiprodukimin e imazheve;Aparate për procesimin e sinjalit
dixhital;Aparate multimedia dhe instrumente;Aparate regjistruese;Media të
shkarkueshme;Publikime elektronike, të shkarkueshme;Pjesë periferike
kompjuterike;Pajisje periferike kompjuterike
28 Aparate për lojërat kompjuterike;Konzola që mbahen në dorë për të luajtur video
lojëra;Karrike e lojërave interactive për video lojëra
41 Zbavitje interaktive;Shërbimet zbavitëse;Shërbimet e zbavitjeve interactive;Shërbimet e
zbavitjeve online;Zbavitjet interakive online;Shërbimet zbavitëse të video
lojërave;Shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin online të video lojërave
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(210) KS/M/ 2020/234
(220) 12/02/2020
(300) 079258 02/12/2019 JM
(731) Sony Interactive Entertainment Inc.
1-7-1 Konan, Minato-ku, JP
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 9 Softuer i video lojërave që shkarkohet;softuer i video lojërave që
regjistrohet;Programe arkada të video lojërave;programe kompjuteri dhe video lojërash që
shkarkohen apo instalohen për arkada makinat e video lojërave;imazhe të dhënash shtesë të
shkarkueshëm apo që instalohen me përmbajtje të punimeve të artit për arkada makinat e
video lojërave;bateri për lojërat që mbahen në dorë me ekran të kristalit të lëngshëm;bateri
për makinat e video lojërave në shtëpi;bateri për terminalet e kompjuterëve
mobil;bateri;sytha veshi për terminalet kompjuterike;disk pastrami për pastrimin e lenseve
të driv diksut optic I përdorur në kompjuterë dhe regjistruesit dixhital të
videove;kufje;altoparlantë;sisteme të teatrit shtëpiak me përmbajtje të pranuesive televiziv,
DVD pllejer, audio zmadhues dhe altoparlantë zëri;regjistrues zëri;video regjistrues;kamera
dixhitale;pranues televiziv;modem;ndëgjojse;mikrofonë për aparetet e
telekomunikimit;ndëgjojse për terminalet e kompjuterëve mobil;mikrofona për terminalet e
kompjuterëve mobil;rrip për telefona mobilë;telefona të mëncur;telefona mobil;kuti
vendosëse;disk pllejer optik;regjistrues disk optic;DVD pllejer;DVD regjistrues;pllejer
kompakt disk;regjistrues kompakt disk;aparatura navigimi për automjete, kryeishst,
kompjuterët mrenda (në bord);kapacitorë elektrik për aparatet e telekomunikimit;akordues
pranimi për transmetim televiziv;ëeb camera;video kamera;kamera për konsolat e video
lojërave;video ekran i montuar në kokë;kufje të realitetit virtual të inkorporuara në ekranët
e përshtatur për përdorim gjatë luajtjes me video lojëra;sensor I lëvizjen dhe aksesorë
kamerash për kufjet e reliteit virtual të inkorporuara në ekrant e përshtatur për të luajtur me
video lojërat;size 3D të përshtatura për përodrim me televizionët;pajisje ekran tredimenzional, kryesisht, monitorët thre-dimenzional për televizorë, video monitorët tredimensional, monitorët LCD tre dimensional dhe monitorët kompjuterik tredimensional;video monitorimi për fëmijë;video monitorë;video regjistrues digjital;video
regjistrues;video regjistrues dhe aparte për reporduikimin e videove;video kombinues
pllejër dhe regjistrues;regjistrues digjital të zërit dhe pllejer;video regjistrues digjital dhe
pllejeër;pllejer disk video;video ekran që montohet-në kokë;panele të ekranit Kristal
transitor –të lëngshëm të filimit bosh;film mbrojtës i përshtatur për ekranet me shfaqjen e
kristalit të lëmngshëm;produkte elektronike për konsumatorë, kryesisht, zmadhues zëri,
altoparlantë, pranues zëri, audio elektrike dhe kabllat e altoparlantit dhe
lidhës/konektorë;video dhe lojëra kompjuterike të shkarkueshme përmes terminaleve të
kompjuterëve mobil;tastierë për kompjuterë;memori karta eskluzivisht të përdorura me
lojërat që mbahen-në dorë me ekran të kristalit të lëngshëm;programe lojërash elektronike
që shkarkohen përmes terminaleve të kompjuterëve portative;terminalet e kompjuterëve
portative;tastierë për terminalet e kompjuterëve mobilë;maus për terminalet e kompjuterëve
mobil;memori karta për terminalet e kompjuterëve mobil;kontrollyes nga distance për
terminalet e kompjuterëve mobil;mbushës baterish për terminalet e kompjuterëve
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mobilë;pajisje elektronike për të mbushur kontrolluesit për konzolat e lojërave;programe
për shkarkimin e lojërave për telefona mobilë;programe për lojëra kompjuterike;memori
karta për konzolat e video lojërave në shtëpi të përdorura me television;maus optic për
kompjuterë;etiketim elektronik për mallërat;asistent dixhital personal;panele të prekjes për
kompjuterë;kompjuterë tablet;programe të operimit të kompjuterëve;programe të lojërave
kompjuterike të shkarkueshme apo që instalohen;programe të shkarueshme kompjuterike
apo që instalohen dhe video lojëra për telefonat mobilë;programet e lojrave kompjuterike
dhe të shkarkueshme ose të instalueshme të lojërave me ndihmë dixhitale
personale;programet e lojës për telefonat mobil;lexuesit e librave elektronikë;programet e
lojës për konzollat e lojërave në shtëpi të përdorura me televizione;telefonat e veshit për
makinat e lojërave në shtëpi;kufje të adaptuara posaçërisht për makinat e lojërave
shtëpiake;mikrofona të adaptuar posaçërisht për makinat e lojërave shtëpiake;maus i
përshtatur posaçërisht për makinat e lojërave shtëpiake në shtëpi;kamera të adaptuara
posaçërisht për makinat e lojërave video;mikrofona të adaptuar posaçërisht për përdorim
me lojëra të mbajtura me dorë me ekrane kristal të lëngshëm;tastierë të adaptuara
posaçërisht për t’u përdorur me lojëra të mbajtura me dorë me ekrane kristal të
lëngshëm;maus kompjuteri të përshtatur posaçërisht për përdorim me lojëra të mbajtura me
dorë me ekrane kristal të lëngshëm;lidhës elektrikë për karikuesë për makinat e lojërave
shtëpiake;tastierë të adaptuara posaçërisht për makinat e lojërave shtëpiake;program
kompjuterik për lojëra të mbajtura me dorë me ekran të kristal të lëngshëm;programe
kompjuterike dhe lojrash të shkarkueshme ose të instalueshme për makina të lojërave
shtëpiake;të dhëna shtesë të imazhit të shkarkueshme ose të instalueshme që përmbajnë
vepra arti për makinat e lojërave shtëpiake;programet e lojrave kompjuterike dhe video të
shkarkueshme ose të instalueshme për lojëra të mbajtura me dorë me ekrane kristal të
lëngshëm;të dhëna shtesë të shkarkueshme ose të instalueshme të imazhit që përmbajnë
vepra arti për lojëra të mbajtura me dorë me ekrane kristali të lëngshëm;skedarët e figurave
që mund të shkarkohen;regjistruar disqe video dhe kaseta video që shfaqin argëtim në
natyrën e aventurës së veprimit, dramës, komedisë, romancës, fantastikës shkencore,
tmerrit dhe misterit;regjistrime video të shkarkueshme;Disqe audio të paracaktuara
kompakte që përmbajnë muzikë;regjistrime fonografike që përmbajnë muzikë;skedarë
muzikorë që mund të shkarkohen përmes Internetit;regjistrime muzikore që mund të
shkarkohen;tonet e telefonave celularë që mund të shkarkohen;tonet e ziles, grafika dhe
muzika që mund të shkarkohen përmes një rrjeti kompjuterik global dhe pajisjeve pa
tel;tonet e zileve të shkarkueshme dhe grafika për telefonat mobil;publikime elektronike të
shkarkueshme në natyrën e librave, manualeve, revistave, gazetave në fushën e lojërave
video, softuerëve të lojës, muzikës dhe filmave video
16 Makina adresimi;makina shkrimi, elektrike apo jo-elektrike;shirita ngjyrosës;makina
për vulosjen e zarfeve për zyre;makina për vendosjen e pullave postare si pajisje
zyre;makina elektrike për kapjen e dokumenteve për zyre;makina për copëtimin e
pullave;instrumente vizatimi;kopje dublifikues;copëtues letre për përdorim në zyre;makina
frankimi për përdorim zyreje;rrotullues dubopifikimi;kapëse dokumentash elektrike për
zyre;mprehës elektrik për lapsa;peshqira higjenik nga letra për duar;peshqira nga
letra;peceta tavoline nga letra;shami letre;peshqir për duar nga letra;letër filteri;letër
toaleti;letër kartoline;letër e shtypur;letër dhe karton;shënues librash;album
fotografik;karta, artikuj shkrimi;shkumsa me ngjyra;lapsa shkrimi me ngjyra;vula, artikuj
shkrimi;lapsa mekanik;libra për vizatim;afishe, artikuj shkrimi;libra shënimesh;kuti për
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lapsa;kuti për artikuj shkrimi;shtypës stapues, jo-elektrik;stilolpasa me pikë;libra
memorandum xhepi;bllok shënimesh memo me ngjitës anash fletave për të i ngjitur në
sipërfaqe;lapsa;shtresa plastike për letra shkrimi, kryesisht, bllok arti;kartolina
fotografish;komplet pikturimi për artista;gomë për fshirje;shiritë ngjitës për artikuj shkrimi
apo për përdorim shtëpiak;hartimi rregullave për artikuj shkrimi dhe përdorim
zyreje;mbajtës për lapsa dhe stilolpasa;zarfa për përdorimin e shkrimeve;bllokë të vogël për
shënime;etiketa letre me përmbajtje të ngjitësit në njërën anë të faqes për të e ngjitur në
sipërfaqe;katallogë në fushën e video lpjërave, muzikës dhe
kinematografisë;kalendarë;buletine në fushën e lojërave kompjuterike, muzikës dhe
videos;pamfleta në fushën e video lojërave, lojërave kompjuteruke, muzikës dhe
kinematografisë;manual specifikimi për programet e video lojërave;manual strategjike për
video lojërat;libra këngësh;faqe muzike;revista nga fusha e video lojërave, lojërave
kompjuterike, muzikës dhe kinematografisë;oraret e shtypura;manual udhëzimesh në
fushën e video lojërave dhe lojërave kompjuterike;libra në fushën e video lojërave, lojërave
kompjuterike, muzikës dhe kinematografisë;revista;harta gjeografike;ditarë;grafika arti të
printuara;fotografi, të printuara;mbajtës për fotografi
28 Aparate arkade për video lojëra që operohen me futjen e monedhave në to;Aparate
arkade për video lojëra;figura lodra lëvizëse;karta për tregtim në lojërat me letra;aparate
elektronike me lojëra edukuese për fëmijë;konzola të konsumatoërëve të video lojërave për
përdorim me një ekran të jashtëm apo monitor;konzola të video lojëravë në shtëpi që
përdoren me television;konzola të video lojërave;montime të përshtatura posacërisht për
aparatet e video lojërave për përdorim shtëpiak;kontrollues për konzolat e lojëravë në
shtëpi;kontrollues për konzolat e lojërave;kontrollues për konzolat e lojërave në natyrën e
tastierave dhe mausve të shitura së bashku si një njësi;kontrollues për konzolat e lojërav në
natyrën e kontrollimit të lëvizjes;kontrollues për konzolat e lojërave në natyrën e
shkopinjëve të fluturimit;kontrollues për konzolat e lojërave në natyrën e drejtimit të
rrotave në gara;doreza eskluzivisht për përdorim me konzolat e video lojërat në shtëpi që
përdoren me lidhjen në televizor;kuti mbrojtëse për bartje kryesisht e përshtatur për video
lojërat që mbahen në dorë;lojëra portative me ekranë nga kristali I langëshëm;kornizë e
lidhur me mbushësit AC dhe kabllat e ndërfaqeve multimediale me definicion- të lartë
eskluzivisht për përdorim me lojërat që mbahen në dorë me ekran të kristalit të
lëngshëm;korniza kryeishst të përshtatura për përdorim me lojërat që mbahen në dorë me
ekrane nga kristali I lëngshëm;pjesë dhe aksesorie për lojërat që mbahen në dorë me ekrane
nga kristali i lëngshëm, kryesisht, mbajtëse dhe korniza mbrojtëse për lojërat që mbahen në
dorë me ekrane nga kristali I lëngshëm;figura lodra nga brumi;lodra model, kryesisht,
modele lodra;pranues radio kontrolli dhe transmetues për lodrat model të radiokontrolluesve;kontrollues elektronik që operohet-me luajte për motorrët e lodrave
model;kukulla;lojëra zare;karta për lojë;lojëra që luhen në ambiente te mbyllura;lojëra
shahu;set çeqesh;letra për lojë;lojëra me letra tregitie;domino;aparet konjuktive nga natyra
e truqeve magjike;pajisje bilardo;arkë zgjeruese;shënjues të topave të gollfit;klube
gollfi;çanta gollfi;dërrasë sërfi;kuti skijash;shkronja golfi;fluturim I lirë (paraglider);çanta
boëling;doreza boksi;reket për tenis apo badminton;reketat për pingpong;kordë për reketat e
tenisit apo badmintonit;kuti për reketat e tenisist apo badmintonit;kuti për reketat e
pingpongut;patina;biçikleta të palëvizshme për stërvitje dhe cilindrat e tyre;ski uji;doreza
bajzbolli;hark i harkoreve;shufra peshkimi;trajtë peshkimi;mbushës i baterive për
kontrolluesit për konzollat e lojërave në shtëpi;mbushës i baterive për mbajtësit e konzolave
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për kontrolluesit e lojërave në shtëpi;pllaka fytyre për konzolat e lojërave në shtëpi;sensor I
lëvizjes dhe pjesë të kamerave për konzolat e lojërave në shtëpi
37 Riparimin dhe mirëmbajtjen e arkadave të aparateve të video lojërave;riparimin dhe
mirëmbajtjen e pjesëve dhe aksesorëve të arkaës së aparateve të video lojërave;riparimin
dhe mirëmbajtjen e aparateve të lvideo lojërave nga shtëpia;riparimin dhe mirëmbajtjen e
pjesëve dhe aksesorëve të aparateve të video lojërave në shtëpi;riparimin dhe mirëmbajtjen
e lojërave portabël me ekrane të kristalit të lëngshëm;riparimin dhe mirëmbajtjen e pjesëve
dhe aksesorëve të lojërave portablë me ekran të kristalit të lëngshëm;riparimin dhe
mirëmbajtjen e lodrave apo kukullave;riparimin dhe mirëmbajtjen e makinave dhe
aparateve të telekomunikimit;riparimin dhe mirëmbajtjen e pjesëve dhe aksesorëve për
makinat dhe aparetet e telekomunikimit;riparimin dhe mirëmbajtjen e makinave dhe
aparateve elektronike;riparimin dhe mirëmbajtjen e pjesëve dhe aksesorëve për aparaet dhe
makinat elektronike;riparimin apo mirëmbajtjen e kompjuterëve;riparimin apo
mirëmbajtjen e pjesëve dhe aksesorëve për kompjuter;riparimin dhe mirëmbajtjen e
telefonave;riparimin dhe mirëmbajtjen e pjesëve dhe aksesorëve për telefon;riparimin dhe
mirëmbajtjen e telefonave mobil;riparimin dhe mirëmbajtjen e pjesëve dhe aksesorëve për
telefonat mobil
38 Shërbimet e komunikimit, kryesisht, transmetimin e tingujve të transmetuar,
regjistrimeve audiovizuale, videove, filmave, imazheve, fotografive, teksteve, video
përmbajtjeve dhe audio përmbajtjeve përmes internetit;komunikimin elektronik me
terminalet kompjuterike dhe konzolat e video lojërave;shërbimet e telekonferencave dhe
videokonferencave;shërbimet e transmetimit dixhital për të dhënat audio dhe
video;komunikimi përmes satelitit;ofrimin e shërbimeve të e-mailit;ofrimin e lidhjes
telekomunikimit me një rrjet kompjuterik global;shërbimet elektornike të bordit të
buletineve;shërbimet e transmetimit të videove-sipas kërkesës për imazhe dhe
zërat;telekomunikime, kryesisht, transmetimin e të dhënave dhe shërbimet e pritjes për
mjeteve të telekomunikimit;ofrimin e informatave në lidhje me të dhënat e
komunikimit;ofrimin e informatave në lidhje me komunikimin e kompjuterëve përmes
databazës së kompjuterëve;informacione rreth telekomunikimit të tjera nga
transmetimi;transmetimi dhe emetimi i video dosjeve apo programeve të kuizit, programe
lojërash dhe programe të tjera zbavitëse përme sinternetit;shërbimet e telekomunikimit,
kryesisht, transmetimin e zërit, të dhënave, grafikave, imazheve, zërit dhe videos me anë te
rrjeteve kompjuterike, dhe internetit;transmetimin e programeve televizive duke përdorur
video-kërkese-me porosi dhe shërbimet e shikimit-me pagesë;emetimin dhe transmetimin e
programeve televizive që shikohen-me pagesë;transmetimin e radiove
kabllore;transmetimin etelevizionit satelitor;shërbimet e transmetimit dhe ofrimin e qasjes
së telekomunikimit në përmbajtjet video dhe audio të ofruara përmes shërbimeve të
videove-me porosi përmes internetit;transmetimin dhe emetimin e audios dhe dosjeve me të
dhënat video përmes internetit;transmetimin e programave televizive të ofruara përmes një
video-me porosi;transmetimin e televizionit kabllor të programeve televizive përmes një
video-porosie;transmetimin kabllor përmes shërbimeve të video ve me porosi;transmetimi
televiziv dixhital tokësor që transmetohet përmes një video-në kërkesë;Shërbime të
transmetimit audio, video dhe transmetimit të të dhënave dixhitale tokësore tokësore
përmes komunikimit interaktiv duke përdorur telefonat mobil;transmetimi i programeve
televizive dhe radio përmes transmetimit televiziv satelitor ose dixhital tokësor;transmetimi
televiziv;sigurimi i informacionit rreth transmetimit të televizionit kabllor, transmetimit
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radio dhe transmetimit dixhital televiziv tokësor;sigurimi i informacionit në lidhje me
transmetimin e programeve radio dhe televizive përmes kompjuterave ose rrjeteve të
komunikimit celular;marrja me qira e kutive të vendosura;marrja me qira e pajisjeve për
transmetim, përveç marrjes me qira të marrësve TV dhe radio;marrja me qira e
modemeve;marrja me qira e modemeve kabllovik;marrja me qira e pajisjeve
telekomunikuese përfshirë telefonat dhe aparatet faksimile;sigurimi i informacionit në
lidhje me marrjen me qira të pajisjeve telekomunikuese përfshirë telefonat dhe aparatet
faksimile
41 Shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin online të muzikës dhe filmave jo-të
shakrueshëm përmes shërbimeve të video-ve me porosi përmes rrjeteve të komunikimit me
anë të terminaleve kompjuterike, rrjeteve të fibrave optike dhe telefonëve;shërbimet e
zbavitjes, përmes, ofrimit të filmave jo-të shkarkueshëm dhe programeve televizive përmes
burimeve të videove-me porosi;shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin online të videove
dhe muzikës jo-të shkarueshme përmes shërbimeve të videove-me porosi përmes rrjetit të
komunikimit përmes terminaleve kompjuterike, rrjetev të fibrave optike dhe
telefonëve;shërbimet zbavitëse, kryesisht ofrimin e imazheve dhe fotografive për
personazhe të trilluara që paraqiten në lojëra dhe animacione;shërbimet zbavitëse,
kryesisht, ofrimin e imazheve fotografike jo-të shkarkueshme me përmbajtje të punëve të
artit përmes rrjetit të komunikimit me anë të terminaleve kompjuterike, rrjeteve të fibrave
optike dhe telefonave;shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin e videove jo-të shkarkueshme
nga fusha e edukimit, kulturës, zbavitjes apo sportit përmes rrjeteve të komunikimit me anë
të terminaleve kompjuterike, rrjeteve të fibrave optike dhe telefonave;shërbimet zbavitëse,
kryesisht, ofrimin e mzuikës dhe videove jo-të shkarkueshme me përmbajtje të programeve
televizive duke përdorur shërbimet e vidoev-me porosi përmes rrjetit kompjuterik të
komunikimit;shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin e muzikës dhe videove jo-të
shkarkueshme me përmbajtje të programeve televizive duke përdorur shërbimet televizive
të videove-me porosi dhe shikimit-me pagesë;shfaqjen e filmave, prodhimin e filmave, apo
shpërndarjen e filmave;shërbime zbavitëse, kryesisht, ofrimin e video dhe audiove jo-të
shkarkueshme për lojërat kompjuterike përmes rrjeteve të komunikimit me anë të
terminaleve kompjuterike, rrjeteve të fibrave optike dhe telefonave;ofrimin e muzikës jo-të
shkarkueshme përmes internetit dhe rrjetit kompjuterik;shërbimet zbavitëse, kryesisht,
ofrimin e muzikës jo-të shkarkueshme përmes internetit, rrjetit kompjuterik, rrjetit kabllor,
rrjetit kompjuterik përmes një shërbimi-me porosi dhe komunikimit interaktiv duke
përdorur telefonat mobilë;shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin e audio dhe videove jo-të
shkarkueshme me përmbajtje të prezantimeve të performancave teatrale përmes internetit,
rrjetit kompjuterik, rrjetit kabllor, rrjetit kompjuterik duke përdorur shërbimet me-porosi
dhe komunikimet interactive duke përdorur telefonat mobil;shërbimet zbavitëse, kryesisht,
ofrimin e imazheve fotografike dhe filmave të animuar jo-të shkarkueshëm përmes
internetit, rrjetit kompjuterik, rrjetit kabllor, rrjetit kompjuterik duke përdorur shërbimet me
porosi dhe komunikimin interaktiv duke përdorur telefona mobil;shërbimet zbavitëse,
kryesisht, ofrimin e lojërave kompjuterike përmes internetit, rrjetit kompjuterik, rrjetit
kabllor, rrjetit kompjuterik duke përdorr shërbimet me-porosi dhe komunikimet interactive
duke përdorur telefonat mobilë;ofrimin e videove jo-të shkarkueshme, imazheve të
palëvizshme dhe të lëvizshme me përmbajtje të filmit dhe programeve televizive dhe
veprave arti duke i transmetuar përmes internetit;ofrimin online të filmave jo-të
shkarkueshëm përmes internetit apo rrjetit kompjuterik;ofrimin on-line të muzikës jo-të
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shkarkueshme përmes shërbimit me-porosi dhe informatat në lidhje me to;ofrimin e
videove jo-të shkarkueshme për programet televizive me përmbajtje të informacioneve
regjionale përmes internetit apo rrjetit kompjuterik;ofrimin e videove jo-të shkarkueshme
me përmbajtje të programeve televizive përmes internetit apo rrjetit kompjuterik;ofrimin e
filmave jo-të shkarkueshëm përmes shërbimit me-porosi përmes rrjetit kabllor, rrjetit
kompjuterik dhe internetit;ofrimin e videove jo-të shkarkueshëm me përmbajtje të filmave
dhe programeve televizive përmes shërbimit me-porosi me rrjetin kabllor, rrjetit
kompjuterik dhe internetit;ofrimin e filmave jo-të shkarkueshëm përmes shërbimeve meporosi përmes komunikimit interaktiv duke përdorur telefonat mobilë;drejtimin apo
prezentimin e shfaqjeve të performancave live;shërbimet zbavitëse muzikale, kryesisht,
koncerter live të muzikës;performancat muzikale, kryesisht, performancat live nha një grup
muzikor;prezentimin e performancave muzikore;prodhimin dhe shpërndarjen e programeve
televizive interactive;prodhimin dhe shpërndarjen e radio programeve;prodhimin dhe
shpërndarjen e programeve për ofruesit e televizioneve kabllore;prodhimin dhe
shpërndarjen e kuiz programeve televizive, programe çmimesh televizive, programe
lojërash televizive, dhe programe zbavitëse televizive për të tjerët;prodhimin dhe
shpërndarjen e programeve për television, television kabllor, radio, radio satelitore, filma
dhe film;prodhimin dhe shpërndarjen e programave televizive me ppërmbajtje educative me
anë të rrjeteve kompjuterike;prodhimin dhe shpërndarjen e programeve televizive nga lëmia
e lajmeve;prodhimin dhe shpërndarjen e radio apo programeve televizive me përmbajte të
informatave regjionale;prodhimin dhe distribuimin e radio apo programeve televizive me
përmbajtje të traditave të kulturës Japoneze;prodhimin e radio apo programeve
televizive;organizimin e eventev sportive në lëminë e futbollit, hokejit, gollfit, garave të
makinave, basketbollit, bejzbollit, futbollit amerikan, lakrosës, volejbollit, tenisit, lakrosjes,
dredhjes, ngjeshjes, notit, çiklizmit;organizimin e eventeve sportive;organizimin,
prodhimin, prezentimin dhe zhvillimin e eventeve për qëllime të shkëmbimit kulturor në
mes të njerëzve dhe regjioneve;organizimin, prodhimin, prezentimin dhe drejtimin e
eventeve në lidhje me shkëmbimet kulturore në mes të Japonisë dhe jashtë saj;organizimin,
prodhimin, prezentimin dhe drejtimin e eventeve të shfaqjeve të komunikimit live (drejtpërdrejt);organizimin e eventeve të zbavitjes duke mos i përfshij filmat, programet,
shfaqjet, performancat muzikore, sported, garat e kuajve, garat me biçikleta, garat me anije
dhe garat me automjete;zbavitjet nga natyra e garave të video lojërave;shërbimet zbavitëse,
kryesisht, ofrimin e videove jo-të shkarkueshme, muzikës dhe teksteve për karaoke përmes
rrjeteve të komunikimit me anë të terminaleve kompjuterike, rrjeteve të fibrave optike dhe
telefonave;ofrimin e hapsirave të argëtimit;shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin online,
ndeshjeve të lojërave elektronike jo-të shkarkueshme përmes rrjeteve të komunikimit
përmes terminaleve kompjuterike, rrjetev të fibrave optike dhe telefonave;shërbimet
zbavitëse, kryesisht, ofrimin online, të lojërave elektronike jo-të shkarkueshme përmes
rrjeteve të komunikimit me anë të aparateve të video lojërave në shtëpi dhe kompjuterëve
personal;shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin online, të lojërave elektronike jo-të
shkarkueshme përmes rrjeteve të komunikimit me anë të telefonave mobil apo terminaleve
kompjuterike;shërbimet e lojërave të ofruara përmes komunikimeve nga terminalet
kompjuterike, rrjeteve të fibrave optike apo telefonave mobil;ofrimin e shërbimeve të
lojërave me anë të komunikimeve nga terminalet kompjuterike apo telefona mobil;dhënien
me qira të makinave dhe aparateve kinematografike;dhënien me qira të filmavekinematik;dhënien me qira të trakave magnetike me zë-të regjistruar;dhënien me qira të
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trakave magnetike me imazhe-të regjistruar;shërbimet e raportimit të lajmeve duke përdorur
internetin;shërbimet e raportimit të lajmeve dhe ofrimin e informatave në lidhje me
to;shërbimet e raportimit të lajmeve;ofrimin e përkohshëm të përdorimit të softuerëve të
lojërave jo-të shkarkueshme
42 Ofrimin e informatave meteorologjike;dizajnin e aparateve për video lojërat në
shtëpi;shërbime dizajni;shndërrimin e të dhënave nga media fizike në
elektronike;dublikimin e programeve kompjuterike;dhënien me qira të programeve të
sistemeve të sigurisë për konzolat e video lojërave në shtëpi të përdorura me televizionë i
cili është regjistruar në traka magnetike, CD-ROM, DVD-ROM apo disqe optike;shërbimet
e programimit të softuerit të video lojërave për të tjerët përmes aparateve të video lojërave
për përdorim me televizion për biznese dhe përdorim personal;programim
kompjuterik;shërbimet informuese në lidhje me proramimin kompjuterik në mënyrë që të
mbrojtjes së sigurisë në rrjetin kompjuterik për të mbrojtur sistemin nga qasja e pa
autorizuar;dhënien me qira të aparateve matëse;dhënien me qita të serverëve të
faqeve;dhënien me qira të memories së serverëve të faqeve për hyrjen e ditareve dhe
orareve të individualve dhe korporatave dhe ruajtjen e të dhënave elektronike;dhënien me
qira të memories së serverëve të faqeve;dhënien me qira të kompjuterëve;dhënien me qira
të programeve kompjuterike;instalimin e softuerëve kompjuterik;ofrimin e përdorimit të
përkohshëm të softuerëve kompjuterik jo-të shkarkueshëm;softuer si një shërbim;platform
si shërbim;ofrimin e platformës në internet;platform për lojërat si softuer si një shërbim
45 Ofrimin e informacionit përmes një faqe në internet në fushat e shërbimeve të
prezantimit personal për përdoruesit e rrjeteve sociale;Shërbime të takimit-në internet,
mblesëri dhe prezantimin personal;Futja ose shërbimet e takimit të partnerit të martesës
bazuar në internet;shërbime të rrjeteve sociale në internet;Rrjetet sociale, prezantimi dhe
shërbimet e takimeve të bazuara në internet;prezantimi ose shërbimi i takimit të partnerit
martesor sherbime prezantimi ne fushen e marredhenieve personale dhe takim per rrjetin
social permes nje rrjeti komunikimi;sigurimi i shërbimeve të identifikimit dhe identifikimit
të përdoruesve në transaksionet e e-tregtisë përmes një rrjeti kompjuterik global për të
tjerët;ruajtja e trupit personal duke përdorur sistemin global të navigimit (GPS);sigurimi i
informacionit në lidhje me prejardhjen personale;sigurimi i informacionit në lidhje me
hetimin ose mbikëqyrjen në profilet e sfondit;sigurimi i informacionit aktual për
vendndodhjen për të tjerët në lidhje me pronën e humbur duke përdorur terminalin e
komunikimit;sigurimi i informacionit për vendndodhjen në lidhje me objektet e humbura
dhe kafshët përmes terminalit të komunikimit

(210) KS/M/ 2020/236
(220) 12/02/2020
(731) “Taulant Pallqa B.I” (Emri Tregtar:
TV “ART VISION”), Adresa Rr. Xhelal
Hajda, p.n, Rahovec, KS
(740) Florid Hasku Rr. “8 Dëshmorët e
Pashtrikut“ – 21000 Rahovec

(540) ARTVISION

(511) 9 Aparaturë dhe instrumente shkencore, detare, fotografike, kinematografike, optike,
përveç atyre për makina ose kamionë, për peshim, matje, sinjalizimin, kontrollim
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(inspektim), aparatet dhe instrumentet për shpëtim të jetës dhe për mësimdhënie, përveç
atyre për makina ose kamionë; Aparatet dhe instrumentet për përçimin, ndërprerjen,
transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike; Aparatet për
regjistrim, transmetim ose riprodhim të tingujve ose imazheve, përveç atyre për makina ose
kamionë; bartës magnetikë të të dhënave, disqet e regjistrimit; Disqet kompakte, DVD-të
dhe mediat e tjera dixhitale të regjistrimit; Mekanizmat për aparate që punojnë me monedha
ari; Arkat e parave, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave, kompjuterët;
Softuer kompjuterik, përveç atyre për makina ose kamionë; Aparaturë për shuarjen e zjarrit,
përveç atyre për makina ose kamionë; Aparatet e telekomunikacionit, përveç atyre për
makina ose kamionë; Aparatet portative të telekomunikacionit; aparatet celularë të
telekomunikimit; Aparatet dhe pajisjet e komunikimit digjital, përveç atyre për makina ose
kamionë; Tableta dixhitale, përveç atyre për makina ose kamionë; Tabletët, përveç atyre
për makina ose kamionë; Kompjuterët, përveç atyre për makina ose kamionë; Softueri
kompjuterik, përveç atyre për makina ose kamionë; Softueri i shkarkueshëm nga interneti;
Programet e regjistruara kompjuterike, përveç atyre për makina ose kamionë; Aplikacione
softuerike për mobilë, përveç për makina ose kamionë; Aplikacionet e shkarkueshme për
pajisje multimediale, përveç për makina ose kamionë; Softuer i lojërave; Asistentë dixhital
personal; kompjuterë xhepi; Telefonat celularë; Shkopinj për selfie [monopodët me dorë];
Unazat e zgjuara; telefonat e mençur; orë të mençur; Kompjuterë laptopë; Aparatet e
rrjeteve të telekomunikacionit; Drajverët për rrjetet e telekomunikacionit dhe për aparatet e
telekomunikacionit; Veshje mbrojtëse; Mbrojtja e kokës; Aparat televiziv; kufje; Pajisjet e
navigacionit, sistemet e pozicionimit global (GPS), përveç për makina ose kamionë;
Aparatet për navigim satelitor, përveç për makina ose kamionë; Softueri i regjistruar në
CD-ROM, përveç për makina ose kamionë; Kartela SD (karta dixhitale të sigurta);
Syzet[optikë]; thjerrëzat për syze; syze dielli; syzet mbrojtëse dhe kutitë mbrojtëse për to;
thjerrëzat e kontaktit (për sy); kamerat; objektivët fotografik; aparate MP3; Shiritë dhe
kaseta audio; audio disqet; Audio-video shiritë; Audio-video kaseta; (audio-video) disqe;
Videokaseta; videodisqet; CD-të, DVD-të; Publikimet elektronike të shkarkueshme, përveç
atyre për makina ose kamionë; Skedarë imazhesh të shkarkueshëm; Skedarë muzikorë të
shkarkueshëm; jastëk për maus; Spirale magnetike; Mbulesa për telefonë celularë; Këllëfët
e përshtatura për telefonat mobil; Komplete për bisedë pa duar për telefonat, përveç për
makina ose kamionë; Kartë magnetike; Kartat e koduara; Aplikacion softuerik për telefonat
mobil; Programet kompjuterike për përdorim në telekomunikacion; softuer për përpunimin
e transaksioneve financiare; tabelat elektronike të shpalljeve; Bateritë, elektrike; Karrikues
të baterive, përveç atyre për makina ose kamionë; Alarmet e sigurisë, përveç e njoftimeve;
Kamera të sigurisë, përveç e njoftimeve; Pajisjet paralajmëruese të sigurisë, përveç për
makina ose kamionë; Aparate kontrolluese të sigurisë, përveç për makina ose kamionë;
Aparatet e sigurisë për mbikëqyrje; softuer kompjuterik për qëllime të sigurisë; softuer
kompjuterik për qëllime të siguracionit; SIM kartela; Terminale interaktive të ekranit me
prekje; Antenat; Alarmet, përveç për makina ose kamionë; Kabllot elektrike; Aparatet dhe
instrumentet për kimi; Çip; Programet operative kompjuterike, të regjistruara; Pajisjet
periferike të përshtatura për përdorim me kompjuterë; Aparat të përpunimit të të dhënave;
Aparat diagnostikues, jo për qëllime mjekësore; Aparat për matje të distancës; Aparatet për
regjistrim të distancës; Tonet për zile të shkarkueshme për telefona celularë; Etiketa (tag)
elektronike për mallra; okulari; Syze sportive; Kartat e identitetit, magnetike; Aparatura
ndërkomunikimi; Altoparlantët; Media magnetike të të dhënave; Instrumentet matematike;
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Modemët; Aparatet monitoruese, elektrike; Aparat televiziv; Aparate testimi jo për qëllime
mjekësore; Komplete transmetimi [të telekomunikacionit]; aparate për menaxhimin e
pajisjeve mobile; Softuer për menaxhimin e pajisjeve mobile; Program i ndërmjetëm
(middleware) për menaxhimin e funksioneve softuerike në pajisjet elektronike; softueri
kompjuterik kundër viruseve; softueri antivirus kompjuterik për mbrojtjen e privatësisë;
Pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme; Lexuesit e barkodeve; Lexues
elektronik të librave; Monitorë për fëmijë; Monitorë; Aparate navigimi, përveç për makina
ose kamionë; USB disqe; Pajisjet elektrike për makinat tokësore dhe nëntokësore, përveç
për makina ose kamionë, posaçërisht informatat elektrike dhe elektronike, pajisjet për
udhëzim, kontroll dhe diagnostikuese për automjetet tokësore dhe automjetet urbane,
përveç atyre për makina dhe kamionë, përkatësisht pajisjet elektrike dhe elektronike për
automjetet tokësore dhe karrocat e metrosë, përveç për makina dhe kamionë, gjegjësisht
prizat, shukot dhe kyçjet e tjera (konektorë elektrikë) (për karikim); Lidhjet në kulm për
karikim të shpejtë; Kolektorë manual ose gjysmë-automatik që janë pjesë e motorëve të
automjeteve dhe pajisjet elektrike për lëvizjen e automjeteve elektrike; Rezistorë frenues,
pajisjet elektronike matëse dhe kontrolluese, në veçanti sistemet diagnostike elektrike dhe
elektronike, të përbëra kryesisht nga hardueri dhe softueri i bazuar në mikroprocesorë, që
përdoren për monitorimin e besueshmërisë operacionale të automjeteve dhe kostot e punës
dhe mirëmbajtjes së automjeteve, përveç për makina ose kamionë; Sistemet elektrike dhe
elektronike për mbrojtje nga shkarkimet elektrike me tension të lartë, që përbëhen kryesisht
nga senzorë, njësi të imazheve, procesorë të sinjalit, module të komunikimit, të memorieve
dhe siguresa, që përdoren për mbrojtjen e pajisjeve elektrike nga dëmtimet e shkaktuara nga
shkarkim me tension të lartë; Njësi të informacionit dhe kontrollit për monitorimin e
konsumit të energjisë elektrike dhe promovimin e konsumit më të ulët të energjisë; Sisteme
elektrike dhe elektronike të testimit automatik që përbëhen kryesisht nga sensorë, njësi të
imazhit, procesorë të sinjalit, module të komunikimit dhe kujtesës, që përdoren për të
diagnostikuar probleme me automjetet, për mirëmbajtjen më të lehtë dhe më të shpejtë të
tyre, përveç për makina dhe kamionë; Sistemet mbrojtëse izoluese elektrike dhe elektronike
që përbëhen kryesisht nga senzorë, njësi të imazhit, procesorë sinjalizues, module
komunikimi dhe siguresa, që përdoren për të monitoruar gjendjen e izolimit të
komponentëve për përçim të energjisë elektrike të automjeteve, përveç për makina ose
kamionë; Sistemet e kontrollit elektrik dhe elektronik për sistemet tërheqëse dhe sistemet e
tërheqjes me anim, të përbërë kryesisht nga sensorë, njësi të imazhit, procesorë të sinjalit,
modulet të memories dhe komunikimit, që përdoren për të parandaluar rrëshqitjen dhe
zhvendosjen e rrotave, në rast të frenimit të papritur ose të frenimit në sipërfaqet e
rrëshqitshme, për mjetet e tokësore dhe automjetet e metrosë, përveç për makina ose
kamionë; pajisjet elektrike të tërheqjes, gjegjësisht invertuesit e tërheqjes, konvertuesit e
tërheqjes, konvertuesit statikë, konvertuesit për drejtuesit kryesorë dhe ndihmës dhe
konvertuesit e tensionit, nëse janë pjesë të tramvajeve, pajisjet ndihmëse të rrymës (APS),
sistemet e menaxhimit të baterive BMS, karrikues të baterive dhe të akumulatorëve për
mjetet e tokës dhe automjetet e metrosë, përveç makinave ose kamionëve; Agregatët e
naftës-elektrik (gjeneratorët), Super-kondensatorët, Bateri për tërheqje, sistemet elektronike
të biletave për sistemet e transportit; Bateritë tërheqëse për kabina tokësore, të hekurudhave
dhe të metrosë; Aparat elektro-dinamik për kontrollin e largët të pikave hekurudhore;
Pajisjet e sigurisë së trafikut hekurudhor; Aparat për matje, zbulim dhe monitorim,
Indikatorët dhe aparatët kontrollues për mjetet publike të transportit, përveç për makina ose
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kamionë; Pajisjet elektrike për automjete, në veçanti mjetet pajisjet rrotulluese
hekurudhore, qarqet e kontrollit elektrik; Aparatet dhe instrumentet elektrike dhe
elektronike të sigurisë; Pajisjet e kontrollit elektrik për menaxhimin e energjisë (qarqet e
kontrollit elektrik); Instrumentet e nivelimit; Aparat matës, zbulues dhe monitorues,
Indikatorët dhe rregullatorët, përveç për makina ose kamionë; Makina peshuese; Pajisjet
elektrike për mjetet e transportit me rrugë tokësore ose nëntokësore, përveç për makina ose
kamionë, pajisjet elektrike të tërheqjes, nëse janë konvertorë të njësive kryesore ose
ndihmëse dhe invetorë të tensionit, pajisjet elektrike dhe elektronike të informacionit,
kontrollit, kontrollimit dhe të diagnostikës për mjetet e transportit në tokë ose nëntokë,
përveç për makina ose kamionë, bateritë dhe karrikues të baterive për automjete tokësore
dhe automjete nëntokësore, përveç për makina ose kamionë; Karrikues për bateri elektrike;
akselerometër; ammetra; Aparatë për drejtim automatik të automjete, përveç makinave ose
kamionëve; Sisteme të kontrollit të drejtimit autonom për automjetet; Makina automatike
për shpërndarjen e biletave; Regjistrues të kilometrazhit për automjetet; Aparat për
distribuim të energjisë (pajisje për gjenerimin e energjisë elektrike); Aparate për
distribuimin e energjisë elektrike; Aparatet e orëmatësit elektrik; Aparatet dhe instrumentet
për kontrollin e energjisë elektrike; Aparatet dhe instrumentet për akumulimin dhe ruajtjen
e energjisë elektrike; Aparat për ruajtjen e energjisë elektrike; Pajisjet e ndërprerësve
[elektrik]; Përçues elektrik; Aparatura për kontrollin e procesit [elektronik];
Centrale/Panele kontrolluese; Kutitë për shpërndarje të të energjisë elektrike; Aparat
rregullues, elektrik; Reletë; Transformatorë të të gjitha llojeve, Reaktorët, ndërprerësit e
kontaktit, ndërprerës, telerupters, konvertorët elektrik, ndërprerës, elektrik, Ndërprerësit
izolues, Ndarës; Makina elektrike, Aparate elektrike; Makinat për testim të
qëndrueshmërisë; Njësitë qendrore të përpunimit (CPU); Mbrojtës nga shkarkimi i
tensionit; Ekranet e radiologjisë për qëllime industriale; detektorët; dozimetrat;
elektrolizerë; galvanometrat; treguesit e humbjeve elektrike; tabela të shtypura të qarkut;
Qarqe të integruara; Ndërprerësit e rrymës, Adapter i rrymës, Siguresat; Konektorët
[energjia elektrike]; Lidhjet për linjat elektrike; Maskat mbrojtëse; Veshje kundër plumb;
Aparat radari; Aparate me rreze X jo për qëllime mjekësore; Shenjat me ndriçim; bobina,
elektrike; Qelizat galvanike, bateritë solare; Dhomat për dekompresim; Aparatet dhe
pajisjet për shpëtim; Bateritë elektrike; Instalimet fotovoltaike për gjenerimin e energjisë
elektrike [impiantet fotovoltaike]; Matësit, vizoret, treguesit, pllakat e përpunimit, prizmat e
përpunimit, pllakat vibruese, skribuesit, instrumentet për vizatim, veglat për matje dhe
kontrollim, nivelet e lëngjeve alkoolike
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 fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon
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(210) KS/M/ 2020/237
(220) 12/02/2020
(731) “Taulant Pallqa B.I” (Emri Tregtar:
TV “ART VISION”), Adresa Rr. Xhelal
Hajda, p.n, Rahovec, KS
(591) E Zezë, E verdhë, E portokalltë
(740) Florid Hasku Rr. “8 Dëshmorët e
Pashtrikut“ – 21000 Rahovec

(540)

(511) 9 Aparaturë dhe instrumente shkencore, detare, fotografike, kinematografike, optike,
përveç atyre për makina ose kamionë, për peshim, matje, sinjalizimin, kontrollim
(inspektim), aparatet dhe instrumentet për shpëtim të jetës dhe për mësimdhënie, përveç
atyre për makina ose kamionë; Aparatet dhe instrumentet për përçimin, ndërprerjen,
transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike; Aparatet për
regjistrim, transmetim ose riprodhim të tingujve ose imazheve, përveç atyre për makina ose
kamionë; bartës magnetikë të të dhënave, disqet e regjistrimit; Disqet kompakte, DVD-të
dhe mediat e tjera dixhitale të regjistrimit; Mekanizmat për aparate që punojnë me monedha
ari; Arkat e parave, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave, kompjuterët;
Softuer kompjuterik, përveç atyre për makina ose kamionë; Aparaturë për shuarjen e zjarrit,
përveç atyre për makina ose kamionë; Aparatet e telekomunikacionit, përveç atyre për
makina ose kamionë; Aparatet portative të telekomunikacionit; aparatet celularë të
telekomunikimit; Aparatet dhe pajisjet e komunikimit digjital, përveç atyre për makina ose
kamionë; Tableta dixhitale, përveç atyre për makina ose kamionë; Tabletët, përveç atyre
për makina ose kamionë; Kompjuterët, përveç atyre për makina ose kamionë; Softueri
kompjuterik, përveç atyre për makina ose kamionë; Softueri i shkarkueshëm nga interneti;
Programet e regjistruara kompjuterike, përveç atyre për makina ose kamionë; Aplikacione
softuerike për mobilë, përveç për makina ose kamionë; Aplikacionet e shkarkueshme për
pajisje multimediale, përveç për makina ose kamionë; Softuer i lojërave; Asistentë dixhital
personal; kompjuterë xhepi; Telefonat celularë; Shkopinj për selfie [monopodët me dorë];
Unazat e zgjuara; telefonat e mençur; orë të mençur; Kompjuterë laptopë; Aparatet e
rrjeteve të telekomunikacionit; Drajverët për rrjetet e telekomunikacionit dhe për aparatet e
telekomunikacionit; Veshje mbrojtëse; Mbrojtja e kokës; Aparat televiziv; kufje; Pajisjet e
navigacionit, sistemet e pozicionimit global (GPS), përveç për makina ose kamionë;
Aparatet për navigim satelitor, përveç për makina ose kamionë; Softueri i regjistruar në
CD-ROM, përveç për makina ose kamionë; Kartela SD (karta dixhitale të sigurta);
Syzet[optikë]; thjerrëzat për syze; syze dielli; syzet mbrojtëse dhe kutitë mbrojtëse për to;
thjerrëzat e kontaktit (për sy); kamerat; objektivët fotografik; aparate MP3; Shiritë dhe
kaseta audio; audio disqet; Audio-video shiritë; Audio-video kaseta; (audio-video) disqe;
Videokaseta; videodisqet; CD-të, DVD-të; Publikimet elektronike të shkarkueshme, përveç
atyre për makina ose kamionë; Skedarë imazhesh të shkarkueshëm; Skedarë muzikorë të
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shkarkueshëm; jastëk për maus; Spirale magnetike; Mbulesa për telefonë celularë; Këllëfët
e përshtatura për telefonat mobil; Komplete për bisedë pa duar për telefonat, përveç për
makina ose kamionë; Kartë magnetike; Kartat e koduara; Aplikacion softuerik për telefonat
mobil; Programet kompjuterike për përdorim në telekomunikacion; softuer për përpunimin
e transaksioneve financiare; tabelat elektronike të shpalljeve; Bateritë, elektrike; Karrikues
të baterive, përveç atyre për makina ose kamionë; Alarmet e sigurisë, përveç e njoftimeve;
Kamera të sigurisë, përveç e njoftimeve; Pajisjet paralajmëruese të sigurisë, përveç për
makina ose kamionë; Aparate kontrolluese të sigurisë, përveç për makina ose kamionë;
Aparatet e sigurisë për mbikëqyrje; softuer kompjuterik për qëllime të sigurisë; softuer
kompjuterik për qëllime të siguracionit; SIM kartela; Terminale interaktive të ekranit me
prekje; Antenat; Alarmet, përveç për makina ose kamionë; Kabllot elektrike; Aparatet dhe
instrumentet për kimi; Çip; Programet operative kompjuterike, të regjistruara; Pajisjet
periferike të përshtatura për përdorim me kompjuterë; Aparat të përpunimit të të dhënave;
Aparat diagnostikues, jo për qëllime mjekësore; Aparat për matje të distancës; Aparatet për
regjistrim të distancës; Tonet për zile të shkarkueshme për telefona celularë; Etiketa (tag)
elektronike për mallra; okulari; Syze sportive; Kartat e identitetit, magnetike; Aparatura
ndërkomunikimi; Altoparlantët; Media magnetike të të dhënave; Instrumentet matematike;
Modemët; Aparatet monitoruese, elektrike; Aparat televiziv; Aparate testimi jo për qëllime
mjekësore; Komplete transmetimi [të telekomunikacionit]; aparate për menaxhimin e
pajisjeve mobile; Softuer për menaxhimin e pajisjeve mobile; Program i ndërmjetëm
(middleware) për menaxhimin e funksioneve softuerike në pajisjet elektronike; softueri
kompjuterik kundër viruseve; softueri antivirus kompjuterik për mbrojtjen e privatësisë;
Pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme; Lexuesit e barkodeve; Lexues
elektronik të librave; Monitorë për fëmijë; Monitorë; Aparate navigimi, përveç për makina
ose kamionë; USB disqe; Pajisjet elektrike për makinat tokësore dhe nëntokësore, përveç
për makina ose kamionë, posaçërisht informatat elektrike dhe elektronike, pajisjet për
udhëzim, kontroll dhe diagnostikuese për automjetet tokësore dhe automjetet urbane,
përveç atyre për makina dhe kamionë, përkatësisht pajisjet elektrike dhe elektronike për
automjetet tokësore dhe karrocat e metrosë, përveç për makina dhe kamionë, gjegjësisht
prizat, shukot dhe kyçjet e tjera (konektorë elektrikë) (për karikim); Lidhjet në kulm për
karikim të shpejtë; Kolektorë manual ose gjysmë-automatik që janë pjesë e motorëve të
automjeteve dhe pajisjet elektrike për lëvizjen e automjeteve elektrike; Rezistorë frenues,
pajisjet elektronike matëse dhe kontrolluese, në veçanti sistemet diagnostike elektrike dhe
elektronike, të përbëra kryesisht nga hardueri dhe softueri i bazuar në mikroprocesorë, që
përdoren për monitorimin e besueshmërisë operacionale të automjeteve dhe kostot e punës
dhe mirëmbajtjes së automjeteve, përveç për makina ose kamionë; Sistemet elektrike dhe
elektronike për mbrojtje nga shkarkimet elektrike me tension të lartë, që përbëhen kryesisht
nga senzorë, njësi të imazheve, procesorë të sinjalit, module të komunikimit, të memorieve
dhe siguresa, që përdoren për mbrojtjen e pajisjeve elektrike nga dëmtimet e shkaktuara nga
shkarkim me tension të lartë; Njësi të informacionit dhe kontrollit për monitorimin e
konsumit të energjisë elektrike dhe promovimin e konsumit më të ulët të energjisë; Sisteme
elektrike dhe elektronike të testimit automatik që përbëhen kryesisht nga sensorë, njësi të
imazhit, procesorë të sinjalit, module të komunikimit dhe kujtesës, që përdoren për të
diagnostikuar probleme me automjetet, për mirëmbajtjen më të lehtë dhe më të shpejtë të
tyre, përveç për makina dhe kamionë; Sistemet mbrojtëse izoluese elektrike dhe elektronike
që përbëhen kryesisht nga senzorë, njësi të imazhit, procesorë sinjalizues, module
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komunikimi dhe siguresa, që përdoren për të monitoruar gjendjen e izolimit të
komponentëve për përçim të energjisë elektrike të automjeteve, përveç për makina ose
kamionë; Sistemet e kontrollit elektrik dhe elektronik për sistemet tërheqëse dhe sistemet e
tërheqjes me anim, të përbërë kryesisht nga sensorë, njësi të imazhit, procesorë të sinjalit,
modulet të memories dhe komunikimit, që përdoren për të parandaluar rrëshqitjen dhe
zhvendosjen e rrotave, në rast të frenimit të papritur ose të frenimit në sipërfaqet e
rrëshqitshme, për mjetet e tokësore dhe automjetet e metrosë, përveç për makina ose
kamionë; pajisjet elektrike të tërheqjes, gjegjësisht invertuesit e tërheqjes, konvertuesit e
tërheqjes, konvertuesit statikë, konvertuesit për drejtuesit kryesorë dhe ndihmës dhe
konvertuesit e tensionit, nëse janë pjesë të tramvajeve, pajisjet ndihmëse të rrymës (APS),
sistemet e menaxhimit të baterive BMS, karrikues të baterive dhe të akumulatorëve për
mjetet e tokës dhe automjetet e metrosë, përveç makinave ose kamionëve; Agregatët e
naftës-elektrik (gjeneratorët), Super-kondensatorët, Bateri për tërheqje, sistemet elektronike
të biletave për sistemet e transportit; Bateritë tërheqëse për kabina tokësore, të hekurudhave
dhe të metrosë; Aparat elektro-dinamik për kontrollin e largët të pikave hekurudhore;
Pajisjet e sigurisë së trafikut hekurudhor; Aparat për matje, zbulim dhe monitorim,
Indikatorët dhe aparatët kontrollues për mjetet publike të transportit, përveç për makina ose
kamionë; Pajisjet elektrike për automjete, në veçanti mjetet pajisjet rrotulluese
hekurudhore, qarqet e kontrollit elektrik; Aparatet dhe instrumentet elektrike dhe
elektronike të sigurisë; Pajisjet e kontrollit elektrik për menaxhimin e energjisë (qarqet e
kontrollit elektrik); Instrumentet e nivelimit; Aparat matës, zbulues dhe monitorues,
Indikatorët dhe rregullatorët, përveç për makina ose kamionë; Makina peshuese; Pajisjet
elektrike për mjetet e transportit me rrugë tokësore ose nëntokësore, përveç për makina ose
kamionë, pajisjet elektrike të tërheqjes, nëse janë konvertorë të njësive kryesore ose
ndihmëse dhe invetorë të tensionit, pajisjet elektrike dhe elektronike të informacionit,
kontrollit, kontrollimit dhe të diagnostikës për mjetet e transportit në tokë ose nëntokë,
përveç për makina ose kamionë, bateritë dhe karrikues të baterive për automjete tokësore
dhe automjete nëntokësore, përveç për makina ose kamionë; Karrikues për bateri elektrike;
akselerometër; ammetra; Aparatë për drejtim automatik të automjete, përveç makinave ose
kamionëve; Sisteme të kontrollit të drejtimit autonom për automjetet; Makina automatike
për shpërndarjen e biletave; Regjistrues të kilometrazhit për automjetet; Aparat për
distribuim të energjisë (pajisje për gjenerimin e energjisë elektrike); Aparate për
distribuimin e energjisë elektrike; Aparatet e orëmatësit elektrik; Aparatet dhe instrumentet
për kontrollin e energjisë elektrike; Aparatet dhe instrumentet për akumulimin dhe ruajtjen
e energjisë elektrike; Aparat për ruajtjen e energjisë elektrike; Pajisjet e ndërprerësve
[elektrik]; Përçues elektrik; Aparatura për kontrollin e procesit [elektronik];
Centrale/Panele kontrolluese; Kutitë për shpërndarje të të energjisë elektrike; Aparat
rregullues, elektrik; Reletë; Transformatorë të të gjitha llojeve, Reaktorët, ndërprerësit e
kontaktit, ndërprerës, telerupters, konvertorët elektrik, ndërprerës, elektrik, Ndërprerësit
izolues, Ndarës; Makina elektrike, Aparate elektrike; Makinat për testim të
qëndrueshmërisë; Njësitë qendrore të përpunimit (CPU); Mbrojtës nga shkarkimi i
tensionit; Ekranet e radiologjisë për qëllime industriale; detektorët; dozimetrat;
elektrolizerë; galvanometrat; treguesit e humbjeve elektrike; tabela të shtypura të qarkut;
Qarqe të integruara; Ndërprerësit e rrymës, Adapter i rrymës, Siguresat; Konektorët
[energjia elektrike]; Lidhjet për linjat elektrike; Maskat mbrojtëse; Veshje kundër plumb;
Aparat radari; Aparate me rreze X jo për qëllime mjekësore; Shenjat me ndriçim; bobina,
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elektrike; Qelizat galvanike, bateritë solare; Dhomat për dekompresim; Aparatet dhe
pajisjet për shpëtim; Bateritë elektrike; Instalimet fotovoltaike për gjenerimin e energjisë
elektrike [impiantet fotovoltaike]; Matësit, vizoret, treguesit, pllakat e përpunimit, prizmat e
përpunimit, pllakat vibruese, skribuesit, instrumentet për vizatim, veglat për matje dhe
kontrollim, nivelet e lëngjeve alkoolike
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 fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon
40 Përpunimi i filmave kinematografikë; zmadhimi i fotografisë; shtypja e fotografive,
zhvillimi i filmave fotografikë; marrja me qira e makinave dhe instrumenteve për
zhvillimin, shtypjen, zgjerimin ose përfundimin e fotografive; shërbime shtypi; shërbimet e
trajtimit të mbeturinave; shërbimet e administrimit të mbeturinave (riciklimi); shërbime
rrobaqepësie (veshje); rafinimi i vajit; shërbime rafinimi; shërbime për trajtimin dhe
përpunimin e naftës dhe lubrifikantëve të përdorur; gjenerimi i gazit dhe energjisë elektrike;
përpunimi i naftës dhe gazit; përpunimi dhe rafinimi i substancave organike; përpunimi i
karburanteve; prodhimi i energjisë; prodhimi i gazit; gjenerimi i gazit; trajtimi dhe
përpunimi i naftës dhe gazit; trajtimi dhe përpunimi i gazit natyror; trajtimi dhe përpunimi i
karburantit dhe benzinës; prodhimi me porosi i llojeve të ndryshme të lëngjeve të frenave,
lëngjeve antifriz, vajrat e motorit, yndyrat, parafina dhe nënprodukteve të tyre dhe
derivateve të ndryshme të naftës për të tjerët; shërbime të këshillimit profesional në lidhje
me prodhimin e energjisë dhe energjisë elektrike

(210) KS/M/ 2020/238
(220) 12/02/2020
(731) KEAD. SHPK Rruga "Naim
Frasheri",60/2 Tiranë, AL
(591) Portokalli, e zeze
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 7 Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit
tokësore); komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit
tokësor); vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; Aparate për spostim me ngritje;
Aparate ruajtjeje karburanti për motorë me djegie të brendshme; Aparate saldimi, që vihen
në veprim me gaz; Aparate saldimi, të vëna në veprim me gaz; Aparate transporti [miniera];
Aparate ushqimi për boliera motorësh; Artikuj prej çeliku (Konvertues); Bashkues boshti
[makineri]; Bashkuesa përveç automjeteve të tokës; Boshte (Kushineta për transmision);
Boshte manivele; Boshte për makineri; Boshte (Tehzgja); Boshte tezgjahu; Boshte
transmisioni (Kushineta); Boshte transmisioni, përveç automjeteve të tokës; Buldozer;
Centrifuga [makineri]; Cilindra për makina petëzimi; Cilindra për makineri; Cilindra për
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motora; Cilindra (Pistona); Cilindra presioni; Depozita zgjerimi [pjesë makinerish];
Diafragma (Pompa); Diafragma pompash; Dinamo; Drejtues shpejtësie për makineri,
motora; Drithëra (Makineri fryrëse ose ventilatorë për kompresimin, thithjen dhe transport
in e tyre); Ekonomizues karburantesh për motorë; Eskavatorë; Filtra për pastrimin e ajrit
ftohës, për motorë; Filtra [pjesë makinerish ose motorësh]; Frena (Kushineta) për makineri;
Furça dinamoje; Furça [pjesë makinerie]; Furça, që veprojnë në mënryë elektrike; Gaze
(Makineri fryrëse për kompresim, heqje dhe transport të tyre); Gazifikues; Gërmues
[makineri]; Gushineta ruli; Gjeneratorë; Gjeneratorë (Korenti);Gjeneratorë rryme elektrike;
Gjeneratorë rryme elektrike për emergjenca; Gjeneratorë të rrymës elektrike; Hapës dhe
mbyllës dere pneumatike [pjesë makinerish]; Induktorë ndezës; Induktorë ndezës për
motorë;Ingranazhe (Makineri); Ingranazhe, përveç automjeteve të tokës; Ingranazhe
reduktues përveç automjeteve të tokës; Injektorë për motorë; Jastëk ajror automjetesh
(Motore); Karburatorë; Koka cilindri për motora; Koka shpuese [pjesë makinerish];
Kolektorë bolierësh (Makinë); Kompresorë; Kompresorë [makineri]; Kontrollorë
(Pneumatik), për makina dhe motora; Kontrollues (Hidraulikë), për makineri dhe motora;
Konvejerë [makineri];Konvejerë me tuba, pneumatikë; Konvejerë pneumatikë në formë
tubi; Konvertorë për punë çeliku; Konvertues përdredhjeje përveç automjeteve të tokës;
Krah kushinetash për makineri; Kushineta për boshte transmisioni; Kushineta për makineri
kundër fërkimit; Kushineta [pjesë makinerish]; Kushineta (Unaza sferash); Kushineta
vetëvajisëse; Kuti grasoje [pjesë makinerish]; Kuti manivelash për makineri, motora; Kuti
mbushjeje [pjesë makinerish]; Kuti shpejtësie përveç automjeteve të tokës; Kuti të qafës së
boshtit lëvizës [pjesë makinerish]; Makineri fryrëse për kompresim, thithje dhe transport
gazesh; Makineri fshirjeje rrugësh [vetëlëvizës]; Makineri gdhendjeje; Makineri goditëse;
Makineri saldimi, elektrike; Motorë, elektrikë, përveç automjeteve të tokës; Ndezës
motorësh me djegie të brendshme; Ngjitës bandash për pulexha; Nofull frenash përveç
automjeteve; Nxjerrës; Pajisje jastëku ajror për lëvizje ngarkesash; Pajisje mbajtëse për
vegla makinerie; Pajisje ndezëse për motorë me djegie të brendshme; Pedale freksioni
përveç automjeteve të tokës; Pedale për makineri të ndryshme; Pistoleta me ajër të
kompresuar për nxjerrje të rrëshirave; Pistoleta [mjete që përdoring eksplozivë]; Pistoleta
(Ngjitëse), elektrike; Pistoleta ngjitëse, elektrike; Pistona pulexhash; Pistonë për cilindra;
Pistonë për motora; Pistonë [pjesë makinerish ose motorash]; Pompa ajri [instalime
garazhi]; Pompa ajri të kompresuar; Pompa centrifugale; Pompa lubrifikuese; Pompa
[makineri]; Pompa [pjesë makinerish, motora]; Pompa (Vakum) [makineri] Pompa vakumi
[makineri]; Priza për motorët diesel; Pulexha; Pulexha amortizuese [pjesë makinerish];
Pulexha (Banda ngjitëse për to); Pulexha [pjesë makinerish]; Qafa të boshtit lëvizës [pjesë
makinerish]; Qyngje për boliera motorash; Radiatorë [ftohës] për motora; Reduktues
presioni [pjesë makinerish]; Reduktues (Presioni) [pjesë makinerish]; Regullatorë presioni
[pjesë makinerish]; Regullatorë që ushqejnë me ujë; Rula rrugësh; Rripa dinamoje; Rripa
për makineri; Rripa për motora; Rripa për transportuesa; Rripa ventilatorësh për motorë;
Rrota makinash; Saldues hekurash, të vëna në veprim me gaz; Segmente frenash përveç
automjeteve; Segmente pistonash; Sfera për kushineta; Startera për motora; Shirita
transportues; Tokmakë [makineri]; Torno [vegla makinerish]; Transmisione për makineri;
Transmisione, përveç automjeteve të tokës; Tub shkarkimi për motorë; Tuba (Bolier) [pjesë
makinerish]; Tuba bolieri [pjesë makinerish]; Tuba fryrjeje saldimi, të vëna në veprim me
gaz;Turbina hidraulike;Turbina përveç automjeteve të tokës;Turbokompresorë; Unaza
(Graso) [pjesë makinerish]; Unaza grasoje [pjesë makinerish]; Unaza (Piston);Unaza
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(Sfera) për kushineta; Unaza sferash për kushineta; Ura (Cilindër); Ura ruli; Ushqyesë
karburatori; Valvola mbyllëse [pjesë makinerish]; Valvula (Kërcitëse) [pjesë makinerish];
Valvula [pjesë makinerish]; Valvula presioni [pjesë makinerish]; Çekiçë pneumatikë;
Ventilatorë për motorë; Vinça;Vinça [aparate për ngritje]; Vinça [pjesë makinerie]; Volant
(Makineri); Volante (Makinë); Volante përveç automjeteve të tokës; Volantë makinash;
Xhunta [pjesë për motora]; Xhunta universale [Xhunta Kardan]; Xhunta (Universale)
[xhunta Kardan]; Zinxhira (Ngarje makine) përveç automjeteve të tokës; Zinxhirë drejtues
përveç automjeteve të tokës; Zinxhirë transmisioni përveç automjeteve të tokës
8 Kryesisht mjete të përdorura me dorë dhe pajisje për kryerjen e detyrave. Vegla pune;
Mjetet e prerjes [mjete dore]; mjetet e mbushjes [mjetet e dorës]; mjetet e shartimit [mjete
dore]; mjetet e grryerjes [mjete dore]; vegla dore; vegla kopshti,; Cekic [mjete dore]; prerës
tubash [mjete dore]; zhveshes telash [mjete dore]; doreza [mjete dore]; sharre [pjesët e
veglave të dorës]; sharre [mjete dore]
22 Litarë;litarët e tërheqjes së makinave; kabllot, jo prej metali; litar paketimi;material
mbushës, jo prej gome, plastikës, letrës ose kartonit; litarë; litarë, jo prej metali

(210) KS/M/ 2020/239
(220) 12/02/2020
(731) International Maarif Schools of
Kosova SH.P.K. Magjistralja PrishtineFerizaj, Km 15, fshati Çallapek, Lipjan, KS
(591) Ngjyre Turkuaz
PANTONE 7466C
CMYK; 95-0-31-0
HTLM; #00adbb
RAL; 183-100-73
(740) Besarta Kllokoqi N.SH. Boga &
Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr.
5, 10000 Prishtine

(540)

(511) 41 Edukimi (Arsimi); mbajtja e trajnimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe
kulturore
42 Sherbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kerkime dhe projektime qe lidhen me to;
analiza industriale dhe sherbime kerkimore industriale; projektim dhe zhvillim i pajisjeve
dhe programeve kompjuterike
45 Sherbime ligjore; sherbime sigurimi per mbrojtjen fizike te prones se prekshme dhe te
individeve; sherbimet personale dhe shoqerore te ofruara nga te tjeret per te plotesuar
nevojat e individeve.
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(210) KS/M/ 2020/240
(220) 12/02/2020
(731) International Maarif Schools of
Kosova SH.P.K. Magjistralja PrishtineFerizaj, Km 15, fshati Çallapek, Lipjan, KS
(740) Besarta Kllokoqi N.SH. Boga &
Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr.
5, 10000 Prishtine

(540) Maarif Education Center

(511) 41 Edukimi (Arsimi); mbajtja e trajnimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe
kulturore
42 Sherbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kerkime dhe projektime qe lidhen me to;
analiza industriale dhe sherbime kerkimore industriale; projektim dhe zhvillim i pajisjeve
dhe programeve kompjuterike
45 Sherbime ligjore; sherbime sigurimi per mbrojtjen fizike te prones se prekshme dhe te
individeve; sherbimet personale dhe shoqerore te ofruara nga te tjeret per te plotesuar
nevojat e individeve

(210) KS/M/ 2020/241
(220) 12/02/2020
(731) International Maarif Schools of
Kosova SH.P.K. Magjistralja PrishtineFerizaj, Km 15, fshati Çallapek, Lipjan, KS
(740) Besarta Kllokoqi N.SH. Boga &
Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr.
5, 10000 Prishtine

(540) Maarif Schools

(511) 41 Edukimi (Arsimi); mbajtja e trajnimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe
kulturore
42 Sherbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kerkime dhe projektime qe lidhen me to;
analiza industriale dhe sherbime kerkimore industriale; projektim dhe zhvillim i pajisjeve
dhe programeve kompjuterike
45 Sherbime ligjore; sherbime sigurimi per mbrojtjen fizike te prones se prekshme dhe te
individeve; sherbimet personale dhe shoqerore te ofruara nga te tjeret per te plotesuar
nevojat e individeve

(210) KS/M/ 2020/242
(220) 12/02/2020
(731) International Maarif Schools of
Kosova SH.P.K. Magjistralja PrishtineFerizaj, Km 15, fshati Çallapek, Lipjan, KS
(740) Besarta Kllokoqi N.SH. Boga &

(540) Maarif
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Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr.
5, 10000 Prishtine
(511) 41 Edukimi (Arsimi); mbajtja e trajnimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe
kulturore
42 Sherbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kerkime dhe projektime qe lidhen me to;
analiza industriale dhe sherbime kerkimore industriale; projektim dhe zhvillim i pajisjeve
dhe programeve kompjuterike
45 Sherbime ligjore; sherbime sigurimi per mbrojtjen fizike te prones se prekshme dhe te
individeve; sherbimet personale dhe shoqerore te ofruara nga te tjeret per te plotesuar
nevojat e individeve
(210) KS/M/ 2020/243
(220) 12/02/2020
(731) OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Albert-Einstein-Straße 7-9, 42929
Wermelskirchen, DE
(591) Ngjyre portokalli, e zeze dhe e bardhe
(740) Besarta Kllokoqi N.SH. Boga &
Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr.
5, 10000 Prishtine

(540)

(511) 1 Kimikatet që përdoren në industri, fotografi, bujqësi, pemëtari dhe pyje; plehra;
përbërje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe ngjitje; adeziv që përdoren në
industri
2 Bojëra, vernik, llake; mbrojtës të drurit, mbrojtës kundër dëmtimit të drurit; ngjyruese;
fiksues; metale në formë fletësh dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë
5 Preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide
6 Materiale metali për ndërtim; ndërtesa të transportueshme nga metali; kabllo jo-elektrik
dhe tela nga metali i zakonshëm; hekurishte, gjëra të imta nga metali; tuba dhe gypa nga
metali; kasaforta
7 Vegla elektrike për punë konstruksioni dhe zejtarie; pajisje elektrike kopshti; vegla
makinerie; makineri konstruksioni; pompa
8 Vegla që operojnë me dorë; orendi që operojnë me dorë për përdorim në bujqësi,
kopshtari dhe pylltari si dhe në teknologjinë e konstruksionit; takëme
9 Aparate dhe instrumente elektrike (të përfshira në këtë klasë); aparate për shuarjen e
zjarrit
11 Aparate për ndriçim, nxehje, për prodhim avulli, për gatim, ftohje, tharrje, ventilim, për
qëllime sanitare dhe të furnizimit me uje
16 Letër, karton; materiale të printuara; material liberlidhes; fotografi; mjete kancelarie;
adezive dhe për qëllime kancelarie ose shtepiake; materiale artistësh; furça për lyerje,
materiale instruksioni dhe mësimdhënieje (përveç aparateve); letra loje
17 Plastikë për mbulim dhe fletë plastike për mbulimin e pellgjeve; materiale paketimi,
ndaljeje dhe izolimi, tuba jo metalike
19 Materiale ndërtimi jo-metalike; dru ndërtimi, dërrasa, qepra; dërrasa; dyer dhe dritare jo
metalike; tuba të ngurta jo metalike për qëllime ndërtimtarie; asfalt, katran dhe bitume;
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ndërtesa të transportueshme jo metalike; përmendore, jo metalike
20 Mobilie, pasqyra, komiza fotografish; mallra (të përfshirë në këtë klasë) nga druri, tapa,
xunkthi, thupra, kallami, briri, kocka, fildishi, kocka balene, guacat, perla dhe shkuma e
detit, qelibari, shkuma e detit ose të plastikës
21 Enë dore të vogla dhe kontejnerë për përdorim në shtëpi dhe kuzhinë (që nuk janë nga
metalet e çmuara ose të veshura me to); sfungjerë, brusha (në përjashtim të brushave për
ngjyrosje); artikuj për qëllime pastrimi; fill çeliku; qelq i papërpunuar ose gjysmë i
paperpunuar (pos qelqit i cili përdoret në ndërtimtari); qelqurina, porcelan dhe enë argjile
24 Tekstil dhe mallra tekstili, posaçërisht prodhime tekstili, perde, errësues, çarçaf për
nevoja shtëpiake, çarçaf tavoline dhe shtrati
27 Qilima, velenxë, hasra dhe tepihë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar
dyshemetë; tapeta (të përfshirë në këtë klasë)
31 Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pylltarie, posaçërisht farëra dhe materiale tjera për
shumim, dru i papërpunuar, farëra, bimë dhe lule natyrale; ushqim per kafshë
35 Shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të artikujve për konstruksion, renovim
shtëpish dhe kopshtesh si dhe mallëra tjerë për konsumator në fushën bëje vet (do-ityourself); dije-si (know-how) ekonomike (ekskluzivitet)

(210) KS/M/ 2020/244
(220) 13/02/2020
(731) AFYON ET VE ET MAMULLERI
SANAYI VE TICARET LIMITED
SIRKETI Burmalı Mahallesi Millet Caddesi
No.: 17/A, Merkez / Afyonkarahisar , TR
(591) kalter, kuqe, zezë dhe bardhë
(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, shpezë dhe kafshë gjahu; ushqim i përpunuara me bazë mishi;
bishtaja të thata; supa, lëngjet e mishit (bujone); ullinj të përpunuar, lyerje gjalpi; qumësht
dhe produkte qumështi, gjalpë; vajra ushqimore; fruta dhe perime të thata, të ruajtura
(konservuara), të ngrira, të gatuara, të tymosura ose të kripura; polen i përgatitur si ushqim;
arra të përpunuara dhe fruta të thata si grimësira; lyerje nga lajthia dhe kikiriku; tahini
(lyerje nga susami); vezë dhe vezë pluhur; patate të skuqura - patatina

(210) KS/M/ 2020/245
(220) 13/02/2020
(731) UKA-KOMERC DOOEL Saraj
ul. 1 br.192 s.Ljubin, Saraj, 1000 Skopje,
MK
(591) Bardh , zi
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"

(540)
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Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(511) 29 Mishi, peshku, shpendët; ekstrakte mishi; produkte të mishit (produkte të
ndryshëm të mishit të pergatitur, të zier dhe të tymosur), delikatesa, pâté (paste mishi);
pemë dhe perime të konservuara, të ngrira, të thata dhe të ziera; xhelatinat, reçelet,
kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim ; ajvar
[specat e konservuar]

(210) KS/M/ 2020/246
(220) 13/02/2020
(731) ARTA TEX GROUP SH.P.K.
Pejë, Faik Konica nr.17, KS
(591) - E Kaltert e Mbyllur
- E Gjelbert
- E Bardhë
(740) Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,,
Viti/Prishtinë

(540)

(511) 23 Fill dhe fije për përdorim në tekstile
24 Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe tavoline
25 Veshje, këpucë, kapele

(210) KS/M/ 2020/247
(220) 13/02/2020
(731) ARTA TEX GROUP SH.P.K.
Pejë, Faik Konica nr.17, KS
(591) E zezë, E bardhë
(740) Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,,
Viti/Prishtinë

(540)

(511) 23 Fill dhe fije për përdorim në tekstile
24 Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe tavoline
25 Veshje, këpucë, kapele

79

Buletini Zyrtar Nr. 89 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(210) KS/M/ 2020/248
(220) 13/02/2020
(731) AUGUST STORCK KG
Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE
(591) E kaltër, e bardhë, ngjyrë hiri
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 30 Ëmbëlsira; çokollatë; produkte çokollate; pasta; akullore; përgatitje për bërjen e
produkteve të përmendura, të përfshira në klasën 30

(210) KS/M/ 2020/249
(220) 13/02/2020
(731) VE-AD SHPK Lagjja Xhabijej, Rruga
Zogu i Pare, Shkoder , AL
(591) E zezë, ngjyrë vishnje, e bardhë,
ngjzrë kafe
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 30 Kafe, kafe e përpunuar, kafe e pjekur, kafe e papjekur, kafe artificiale, kafe e
aromatizuar , pije që përmbajnë kafe, zëvendësues të kafes; çaj, çaj i ftohtë, pije me
përmbajtje çaji; kakao, produkte me kakao, pije që përmbajnë kakao, pije që përmbajnë
kakao dhe qumësht; sheqer për kafe i paketuar; çokollatë, pije që përmbajnë çokollatë dhe
qumësht; kek; karamele; çikore; kanellë; biskota, biskota gjalpi; bukë; brumë; bollgur,
bollgur misri; erëza; drithëra; kus kus; miell, muesli; produkte të prodhuara me miell;
petulla; puding; mjaltë; melasë; maja; pluhur për pjekje; mustardë; akullore; sherbet;
sanduiç; hamburger me djathë; tarta; vafer;
43 Shërbime të kafeterisë; shërbime kafene; sherbime restoranti; sherbime hotelerie;
ushqim dhe pije per katering; shërbime bar; rezervime të përkohshme të akomodimit;
dhenie me qira te strehimit të përkohshëm; shërbime restoranti me vetë-shërbim; shërbimet
e motelit
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(210) KS/M/ 2020/250
(220) 13/02/2020
(731) Yamaha Motor Europe N.V., a Dutch
company Koolhovenlaan 101 1119NC
Schiphol-Rijk, NL
(591) E kuqe, e zezë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 36 Shërbime financiare në lidhje me motoçikletat; nënshkrimi i sigurimeve dhe dhe
vlerësime dhe llogaritja për qëllime të sigurimit në lidhje me motoçikletat; vlerësimi
financiare i motoçikletave të përdorura; shërbime garancie në lidhje me motoçikletat;
sigurimi i financave për (operacional) lizing

(210) KS/M/ 2020/251
(220) 13/02/2020
(300) EUTM 018107745 13/08/2019 EU
(731) MEG Weißenfels GmbH & Co KG
Langendorfer Straße 23 D-06667
Weißenfels, DE
(591) E kaltër, e bardhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 16 Paketime dhe materiale paketimi i prej letre, kartoni ose plastike
20 Kontejnerë paketimi jo prej metali; Kontejnerë e plastikës për paketim
22 Kontejnerë paketimi prej tekstili, Qese [zarfe, çanta të vogla] prej tekstili, për paketim,
Materiale për paketim [jastëk me mbushje të but, material për mbushje], jo prej gome,
plastike, letre ose kartoni; Litar paketimi
32 Birra; Pije alkoolike me bazë - malti [birra alkoolike]; Ujë mineral dhe i gazuar dhe
pije të tjera jo-alkoolike; Pije frutash dhe lëngje frutash; Shurupe dhe preparate të tjera për
të bërë pije
33 Pije alkoolike (përveç birrave); Kokteje alkoolike; spiritik ose koktej me bazë- vere dhe
aperitivë; Pije me përmbajtje vere
35 Shitja me shumicë e birrës, pijeve alkoolike me bazë - malti, ujë minerale dhe ujë i
gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike, pije të frutave dhe lëngje të frutave, Shurupe dhe
preparate të tjera për të bërë pije, pije alkoolike, pije alkoolike të para-përziera, kokteje dhe
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aperitivë me përmbajtje speritike ose vere, pije me përmbajtje të verës; Shitje me pakicë e
birrës, pijeve alkoolike me bazë malti, ujë mineral dhe ujë i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike, pije të frutavee dhe lëngje të frutave, Shurupe dhe preparate të tjera për të bërë,
pije alkoolike, pije alkoolike të para-përziera, kokteje dhe aperitivë që përmbajnë pije
alkoolike ose verë, pije me përmbajtje të verës; Dhënia me qira makinave shitëse atomatke
me monedhë
36 Sponsorizim financiar për promovimin e shitjeve të birrave dhe pijeve alkoolike dhe joalkoolike
39 Transporti; Paketimi dhe magazinimi i mallrave; Bartje e mallrave
40 Shërbime në fabrik të birrës; Shërbime të riciklimit, Trajtimi [riciklimive] i mbeturinave
41 Edukimi dhe aftësimi për tregtinë e birrës
43 Furnizim i ushqimeve, pijeve dhe akomodime të përkohshëm

(210) KS/M/ 2020/252
(220) 13/02/2020
(731) 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) ACCOR

(511) 35 “Menaxhim biznesi; administrim biznesi; ndihmë rreth menaxhimit të biznesit
dhe shërbimet ve administrative; menaxhim komercial dhe zhvillimin e ndihmesës;
menaxhim biznesi dhe këshillime organizative; funksionim zyreje; reklamime; ekspert
efikas dhe informata biznesi; menaxhim biznesi dhe këshilla organizimi; ndihmë
administrative në menaxhimin e thirjeve për tendera; sondazhe të opinioneve; kërkesa
biznesi; hulumtime biznesi; shërbime të ekspertizës afariste; parashikimet ekonomike;
hulumtim tregu; projekte (ndihmë rreth menaxhimit të biznesit); kontabilitet; agjencione
punësimi; kërkimet e të dhënave të bizneseve në dosjet kompjuterike për të tjerët;
mbledhjen dhe sistematizimin e të dhënave në dosjet qëndrore; menaxhimin e
kompjuterizuar të dosjeve; krijimin e një librarie të fotografive, kryesisht përmbledhje,
përpilim dhe vedosjen e imazheve në mënyrë sistematike në dosjet qëndrore; reaklamimin
në lidhje me organzimin dhe menaxhimin e themelimit të hoeteleve; përhapjen e reklamave
dhe cështjeve reklamuese; publikimin e teksteve reklamuese; dhënien me qira të hapsirave
reklamuese; hulumtim tregu; promovimin e shitjeve për të tjerët; këshilldhënje në lëminë e
marketingut, reklamimit dhe komunikimeve të korporatve; agjencione komunikimi
(marrëdhënje me publik), agjencioni I informatave komerciale; dhënien me qira të
makinave dhe pajisjeve; organizimin e panaireve për qëllime komerciale apo reklamuese;
organizimin e ekspozitave per qëllime komerciale; dhënien me qira të materialeve
reklamuese; shërbimet me pakicë të veshjeve, dritave, çantave të udhëtimit nga lëkura,
kuletav etë xhepit nga lëkura, çantave nga lëkura, mbajtëseve të çelsave nga lëkura,
ombrellave, xhamave, peshqirave të banjos, robdëshambërve, topave të gollfit, pjesëve të
kompjuterëve, artikuj sendesh, dyshekave, krevateve, çarçafëve dhe këllëfeve; menaxhimin
e biznesit të hotelev; ndihmë dhe këshillim për menaxhimine biznesit në biznesin e
menaxhmentit dhe organizimit, në lëminë e mbrojtjes së ambientit dhe zhvillimeve të
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qëndrueshme; studime, informacione dhe këshilla në lëminë e përmirësimit dhe përpilimit
të kushteve të punës, kryeishst këshilldhënien në lidhje me menaxhimin e personelt dhe
menaxhimin e burimeve njerëzore; funksionimin e zyrës për themelimin, promovimin,
avancimin, mko-ordinimin dhe mbikqyrjen e shërbimeve komunitare dhe për promovimin
dhe lehtësimin kulturor, integrimin në punë dhe ndihmën e ërbashkët humanitare;
menaxhimin e punëve të patundshmërive dhe bizneseve të patundshmërive, përfshirë
menaxhimin e hoteleve, moteleve, komplekseve të hoteleve, apartamenteve dhe hotelev të
banueshme; këshilldhënien biznesore dhe ofrimin e informatave të biznesit, promovimin e
biznesit në të gjitha format dhe në të gjitha llojet e mediave, përfshirë përmes një rrjeti
tkompjuterik të komunikimit (internet apo në intranet), dhe në veçanti duke ofruar kartela të
përdoruesve të privilegjuar; organizimin dhe menaxhimin e operimit të konsumatorëve
besnikë të bizneseve në veçanti duke ofruar karta për përdoruesit e privilegjuar;
organizimin dhe menaxhimin e operimit të konsumatorëve besnikë të bizneseve në veçanti
me anë të kartave të besnikërisë; blerjet së bashku të shërbimeve të programeve të
menaxhimit dhe programeve të tjera të zbritjes; udhëheqjen dhe administrimin e
programeve të anëtarësimit që mundësojnë pjesëmarrësit të kenë qasje në një varg
mallërash, shërbimet dhe benefitet e ofruara nga furnizuesit e anëtarësuar; ofrimin,
udhëheqjen dhe menaxhimin e programeve të anëtarësimit, programet e anëtarësimit në
klube dhe udhëheqjen e programeve të besnikërisë së klientëve; shërbimet e besnikërisë së
konsumatorëve për qëllime komerciale, promovuese dhe/apo reklamimi, kryesisht
programet e rregullta të udhëtarëve; shërbimet e konsultave biznesore në lëminë e udhëtimit
dhe planifikimit të udhëtimeve; ofrimin e informatave të krahasimit të ratave të fluturimeve
dhe hotelve; menaxhim biznesi dhe këshilldhënie organizative në lidhje me franshizat;
marketing dhe komunikim (marketing); këshilla dhe ndihmë në menaxhim dhe organizim të
punëve biznesore për brenda rrjetev të franshizës; shërbimet e një franzhise, kryeishst
operimet biznesore dhe industriale dhe ndihmë menaxhuese; operimet komerciale të
hoteleve, komplekseve, moteleve, shtëpive të pushimeve, restauranteve, kafiterive,
dhomave te çajit, bareve (përpos klubeve); organizimin e garave për qëllime komerciale
apo reklamuese dhe për motivimin e puntorëve; shërbimet e portieritpër të plotësuar nevojat
e njerëzve, kryesisht shërbimet e ndërmjetësimit të klientëve me shërbimet e ofruara;
implementimin në-vend të shërbimeve të portierit të kompanisë, përmes telefonit apo
internetit, kryesisht shërbimet e ndërmjetësimit komercial, informatat administrative dhe
asistimin në formalitetet administrative për të tjerët; asistimin në arritjen e realizimit të
formaliteteve administrative për punën e instaluar dhe për nënshkrimin e kontratave të
furnizimit, sidomos për gaz, ujë, elektricitet, sigurim telefonë dhe internet; menaxhim
administrative për zyret dhe për hapsirat e punës individuale apo kolektive; ofrimin
kolektiv dhe të përbashkët të pajisjeve të hapsirave të punës (aparatura zyreje dhe pajisje);
aparatura zyreje dhe pajisje që ipen me qira); shërbimet e ndërmjetësimit komercial
(shërbimet e portierit); shërbimet e caktimit të takimeve [funsionim zyreje]’ shërbimet e rilokimit për biznese; ndihmën administrative të personlet shtëpiak [funksionim zyreje]
36 “Shërbimet e sigurimit; çështje financiare; çështjeve monetare; shërbimeve të
financimit dhe fondeve; shërbimet financiare në lidhje me mbajtjen e kartelave të
besnikërisë; shërbimet e pagesave të kartelave të besnikërisë; shërbimet financiare në lidhje
me mbajtjen e kuponave të promvoimit të besnikërisë; shërbimet e pagesave nga kuponët
promocional të besnikërisë; lëshimin dhe menaxhimin financiar të mjeteve të pagesave, në
veçanti kuponat e blerjes; lëshimin e qeqeve të udhëtimit dhe tokenëve me vlerë; shërbimet
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e fondeve të kursimeve; lëshimin e qeqeve të udhëtimeve apo kredit kartelave; analizime
financiare; fonde të përbashkëta dhe investimeve kapitale; këshilla financiare; vlerësimin
(financiare) [sigurimin, bankimin, patundshmëri] shërbimet e fondit të investimeve;
shërbimet e agjencionit të bursës; fondet e përbashkëta; investimet kapitale për të
ndihmuar në ndërtimin e kompanive të reja; mbledhjen e fondeve të bamirësise;
menaxhimin dhe monitorimin e fondeve të bamirësisë; organziimin e koleksioneve;
organizimin e aktiviteteve dhe ngjarjeve të mbledhjes së fondeve; shërbimet filantropike në
lidhje me donacioniet monetare; shërbimet financiare, kryesisht, ofrimin e bursave
edukative, programeve dhe granteve humanitare, ofrimin e fondeve për programet e
shkëmimeve edukative, humanitare, kulturore; shërbimet financiare për njerëzit në nëvoja;
patronazhe kutorore, kryeisht asistenca financiare për zhvillimin e njohurive (knoë-hoë)
dhe trashëgimisë së paprekshme; shërbimet e mbledhjes online të fondeve të bamirësisë;
shërbime bamirëse, kryesisht ofrimin e fondeve tek subjektet jo-fitimprurëse; aranzhimin e
pagesës për ofrimin e dhuratave apo mallërave dhe shërbimeve të të gjitha llojërave me anë
të lëshimit, distribuimit, rimbursimit të tokenëve, kuponëve, faturave, parapagimit ,
kartelave debit apo kredit ose cdo llojë forme të pagesës; shërbimet e kartelave të pagesave;
punët e patundshmërisë; menaxhimin e patundshmsëirë; administrimin e patundshmërisë;
menaxhimin e ndërtesave, apartamenteve dhe pronave të banimit; menaxhimin e
apartamenteve shtpi; menaxhimin e apartamenteve; menaxhimin financiar dhe të
patundshmërive shtëpiak dhe akomodimit, si hotelet, motelet, komplekset e hoteleve,
apartamentet, hotele banuese, shtëpitë turistike dhe vende të tjera për banim për pushim dhe
relaksim; shitjen dhe dhënien me qira të akomodimeve, apartamenteve, studiove, dhomave
të hotelit, komplekseve hoteliere, hoteleve dhe vendeve të tjera të banimit për pushime dhe
relaksim; dhënien me qira dhe menaxhimin e akomodimeve për të tjerët; dhënien me qira të
pronave të patundshmërive me pronësi të përbashkët; organizimin dhe ndarjen e pronësisë
të shkëmbimeve të pronave të patundshmërive, kryesisht menaxhimin e pronësive të
përbashkëta të pronave të patundshmërive; shërbimet e pronave të patundshmërive të
bazuara në pushimet me pronësitë e përbashkëta; menaxhimin dhe shërbimet e dhënie me
qira të pronave të patundshmërive me kohë te ndarë; këshilldhënje dhe asistencë në lëminë
e patundshmërive; dhënien me qira dhe përgaditjen e pronësive komerciale, zyreve,
hapisrave për zyre dhe hapsirave të punës kolektive dhe individuale; dhënien me qira dhe
përgaditjen e hapsirave të përbashkëta të punës apo të hapsirave të punës që do të ndahen;
dhënien me qira të pasjijeve të zyrës; dhënien me qira të patundshmërive; menaxhimin e
patundshmërive, pronave komerciale, zyreve dhe hapsirave të punës kolektive dhe
individuale; shërbimet menaxhuese në lidhje me premisat e zyreve; dhënien me qira të
hapsirave për zyre; dhënien me qira të zyreve dhe instalimeve të punës bashkëpunuese;
ofrimin e bashkëpunimit të hapsirave të punës të pajisuar me zyre private, pajisje zyreje,
shërbime poste, qendër printimi, zyre recepsioni, kuzhinë, dhmë takimesh. Hadruer
ktelekomunikimi dhe infrastrultura të tjera zyreje, kryesisht dhënien me qira të zyreve për
bashkë-punim
39 “Aranzhimine udhëtimeve; udhërrëfyes dhe udhëzime për turista; shërbimet turistike
dhe të agjensioneve të udhëtimeve, kryesisht rezervimin e qëmdrimeve dhe tureve (përpos
hoteleve dhe rezervimeve të shtëpive konvikt); rezervimin e ulëseve për turizëm (kryesisht
për eskurzione, gupeve me udhëzues, grupeve për vizitat e qyteteve, lundrimeve, grupeve të
udhëtimeve vizitë, qëndrimeve të turistëve përpos banimit), transport dhe udhëtim;
aranzhimin e shitjeve të biletave për turizëm (kryesisht në lidhje me eskurzionet, gupeve
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me udhëzues, grupeve për vizitat e qyteteve, lundrimeve, grupeve të udhëtimeve vizitë,
qëndrimeve të turistëve përpos banimit), transport dhe udhëtim; transportin e udhëtarëve;
transportin me veturë; transportin ajror; transportin hekurudhor; transportin me anije;
shëbrimet me shoferë; shërbimet e lëvizjes me vetura; aranzhimin e lundrimeve; transportin
me anije kënaqësie; aranzhimin e vizitave dhe eskurzioneve; dhënien me qira të
automjeteve dhe veturave, aeroplaneve dhe anijeve; rezervimin e ulëseve për udhëtime;
infromimin, përfshirë hartat dhe oraret e udhëtimeve; aranzdhimin e qëndrimeve; ndihmën
në rast të prishjes së automjeteve (rimorkim); shërbimet riparuese (rimorkim)
43 “Shërbime hoteliere, shërbimet e restoraneve (ofrimin e ushqimit dhe pijeve);
akomodim të përkohshëm; Shërbime hoteli, kafiterie, dhomash, bare (me përjashtim të
klubeve); shërbimet e agjencioneve të udhëtimi, kryesisht dhomave të hotelit dhe
akomodim të përkohshëm për udhëtarët; shërbimet e agjencioneve të udhëtimit, kryesisht
reervimin e restoraneve dhe ushqimeve; ofrimin e informatave në lidhje me hotelet,
akomodimete përkohshme dhe restoranet; shërbimet e shërbëtorëve; rezervimet, huzimin
dhe dhënien me qira të dhomave, sallave dhe hapsirave për konferenca dhe takime;
rezervimin, huazimin dhe dhënien me qira të dhomave, sallave dhe hapsirave për seminare,
bankete, kokteje dhe gostive; konsutlimin dhe këshillimin (jo-biznesor) në lëminë e
hoteleve dhe restoraneve; ofrimin e zyreve të përkoshme profesionale; dhënien me qira të
dhomave të takimeve apo konferencave dhe hapsirave të tjera të përbashkëta; dhënien me
qira të karrigeve, tavolinave, mobiljeve të brendshme, fontanave të pijeve, aparateve të
ndriçimit, takëmeve dhe mobiljeve për konferenca; ofrimin e qendrave të komuniteteve [ër
mbledhjen shoqërore dhe takimet; ofrimin e hapsirave për konferenca, ekspozita dhe
takime; dhënien me qira të hapsirave dhe dhomave për evente profesionale dhe shoqërore;
shërbimet e përkujdesit ndaj fëmijëve [çerdhe]; përgaditjen e ushqimeve për të u dërguar në
shtëpi; shërbimet e akomodimit të përkoshëm apo të përheshëm për të moshuarit dhe
njerëzit në nevojë, kryesisht shërbimet e shtëpive të pleqve; përkujdes i fëmijë; përkujdesin
ditor të fëmijëve [çerdhe]; shërbimet e përkujdeist ndaj fëmijëve në mënyrë individuale apo
kolektive [çerdhe]”

(210) KS/M/ 2020/253
(540) HIGHLIFE
(220) 13/02/2020
(731) LEDO plus d.o.o., Čavićeva 1a, 10000
Zagreb, HR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo
(511) 30 “Akullore; akull për ngrënje; ëmbëlsira”
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(210) KS/M/ 2020/254
(220) 13/02/2020
(731) LEDO plus d.o.o.,
Čavićeva 1a, 10000 Zagreb, HR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 30 “Akullore; akull për ngrënje; ëmbëlsira”

(210) KS/M/ 2020/255
(220) 13/02/2020
(731) The British Council 10 Spring
Gardens, London, SW1A 2BN, UK
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 9 “Publikime elektronike të shkarkueshme; audio dhe video incizime; aplikacione
softueri kompjuterike”
16 “Libra; publikime të shtypura; kalendarë; ditarë; postera; lapsa dhe lapsa kimik;
materiale udhëzuese dhe për mësimdhënie (përpos aparateve)”
35 “Shërbime për promovimin e mundësive edukative dhe marrëdhënieve kulturore;
aranzhime dhe mbajtje të ngjarjeve promocionale të marketingut për tjerët”
41 “Shërbime arsimimi; ofrime të shërbimeve udhëzuese, trajnuese, mësimore, testuese,
ekzaminuese dhe të vlerësimit të studëntëve; ofrime të kurseve ndërvepruese dhe të mësimit
nga distance; publikime të materialeve udhëzuese, trajnuese, mësimore, testuese,
ekzaminuese dhe të vlerësimit të studentëve, duke përfshirë detyrat e provimit dhe
programeve mësimore si dhe materialeve për testimin e aftësivë të gjuhës angleze; testime
të aftësive në gjuhën angleze; informata, shërbime këshillimi dhe konsulence lidhur me
gjitha shërbimet e përmendura më lartë; shërbime për zhvillimin e mundësive edukative
dhe marrëdhënieve kulturore; aranzhime të konferencave, ekspozitave dhe garave lidhur me
arsimin, artet, shkencën dhe sportin; shërbime të bibliotekave; produksione teatrike;
shërbime argëtimi në formën e programeve të radio dhe televizionit; produksion dhe
shpërndarje e programeve televizive; organizime të skemave të këmbimit arsimor; dhënie të
bursave; shërbime informimi dhe këshillimi lidhur me arsimin, artet dhe sportet;
administrime të ekzaminimeve edukative dhe profesionale për institutet dhe organizatat
tjera”
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(210) KS/M/ 2020/256
(540)
(220) 13/02/2020
(731) Banka Kombëtare Tregtare Kosovë
SH.A. Rr. Ukshin Hoti nr.29, Prishtinë, KS
(591) - E kuqe;
E hirit;
E bardhë;
(740) Ardit Ramadani, Jurist në
Departamentin Ligjor Rr. Ukshin Hoti nr.29,
Prishtinë
(511) 36 Sigurimet;Punët financiare;Punët monetare;Çështje lidhur me pasuritë e
paluajtshme; shërbime të bëra në çështje financiare dhe monetare dhe shërbime të bëra në
lidhje me kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve;Shërbimet në lidhje me çështjet
financiare ose monetare si shërbime të të gjitha institucioneve bankare, ose institucioneve të
lidhura me to, të tilla si ndërmjetës shkëmbimi ose shërbime kliring; shërbimet e
institucioneve të kredisë, përveç bankave, siç janë asocacionet bashkepunuese të kreditimit,
kreditit, kompanitë individuale financiare, huadhënësit, etj.; shërbimet e "investimeve të
trusteve", të kompanive holding; shërbimet e ndërmjetësve që merren me aksione dhe
pronë; shërbime të lidhura me çështjet monetare qe jane te garantuar nga te buesuarit;
shërbime të bëra në lidhje me lëshimin e çeqeve të udhëtarëve dhe letrat e kredisë; Marrjen
me qira ose financimin e blerjes me qira; shërbimet e administratorëve të pasurive të
paluajtshme të ndërtesave, d.m.th., shërbimeve të dhënies me qira, ose financim; shërbime
që merren me sigurime, siç janë shërbimet e bëra nga agjentë ose agjentë të angazhuar në
sigurime, shërbime të bëra për të siguruar dhe shërbime të nënshkrimit të
sigurimeve;Sigurimi i aksidenteve; Zyrë shërbimesh të akomodimit (apartamente );
Shërbime aktuariale; Vlerësim antic; Menaxhim i apartamenteve shtëpi; Qiraja e
apartamenteve; Vlerësim arti;bail-bondi; Bankimi; broker i krediteve të karbonit; broker
;Shërbime të likuidimit të biznesit, financiare;Investime kapitale;Mbledhja e fondeve për
bemires.

(210) KS/M/ 2020/257
(540)
(220) 13/02/2020
(731) Banka Kombëtare Tregtare Kosovë
SH.A. Rr. Ukshin Hoti nr.29, Prishtinë, KS
(591) - E Zezë;
E kuqe;
(740) Ardit Ramadani, Jurist në
Departamentin Ligjor Rr. Ukshin Hoti nr.29,
Prishtinë
(511) 36 Sigurimet;Punët financiare;Punët monetare;Çështje lidhur me pasuritë e
paluajtshme; shërbime të bëra në çështje financiare dhe monetare dhe shërbime të bëra në
lidhje me kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve; Shërbimet në lidhje me çështjet
financiare ose monetare si shërbime të të gjitha institucioneve bankare, ose institucioneve të
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lidhura me to, të tilla si ndërmjetës shkëmbimi ose shërbime kliring; shërbimet e
institucioneve të kredisë, përveç bankave, siç janë asocacionet bashkepunuese të kreditimit,
kreditit, kompanitë individuale financiare, huadhënësit, etj.; shërbimet e "investimeve të
trusteve", të kompanive holding; shërbimet e ndërmjetësve që merren me aksione dhe
pronë; shërbime të lidhura me çështjet monetare qe jane te garantuar nga te buesuarit;
shërbime të bëra në lidhje me lëshimin e çeqeve të udhëtarëve dhe letrat e kredisë; Marrjen
me qira ose financimin e blerjes me qira; shërbimet e administratorëve të pasurive të
paluajtshme të ndërtesave, d.m.th., shërbimeve të dhënies me qira, ose financim; shërbime
që merren me sigurime, siç janë shërbimet e bëra nga agjentë ose agjentë të angazhuar në
sigurime, shërbime të bëra për të siguruar dhe shërbime të nënshkrimit të sigurimeve;
Sigurimi i aksidenteve; Zyrë shërbimesh të akomodimit (apartamente ); Shërbime
aktuariale; Vlerësim antic; Menaxhim i apartamenteve shtëpi; Qiraja e apartamenteve;
Vlerësim arti; bail-bonding;Bankimi;broker i krediteve të karbonit; broker*; Shërbime të
likuidimit të biznesit, financiare;Investime kapitale; Mbledhja e fondeve për bëmirësi

(210) KS/M/ 2020/258
(220) 14/02/2020
(731) Coca-Cola Bulgaria EOOD
8 Racho Petkov Kazandzhyata street,
1166 Sofia, BG
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) GJITHMONË ME TY

(511) 32 Pije, përfshirë ujin e pijshëm, ujin e aromatizuar, ujin e gazuar dhe mineral; pije
të tjera jo-alkoolike, përfshirë pije freskuese joalkoolike, pije energjike dhe pije sportive;
pije frutash dhe lëngje përfshirë ujë kokosi; shurupe, koncentrate, pluhura dhe përgatitje të
tjera për prodhimin e pijeve, përfshirë ujin me aromë, ujërat minerale dhe të gazuara, pije
freskuese joalkoolike, pije energjike, pije sportive, pije frutash dhe lëngje; pije perimesh
dhe lengje

(210) KS/M/ 2020/259
(220) 14/02/2020
(731) NAOS 355 rue Pierre-Simon Laplace
13290 AIX-EN- PROVENCE, FR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) CARE FIRST

(511) 3 Sapun; parfum; vaj eterik; kozmetikë; krema, gjelatinë, losione; dezodorante për
përdorim personal; shampo dhe losione për flokë; facoleta për pastrim; preparate kozmetike
për zbardhimin e lëkurës; preparate kozmetike për pastrimin e lëkurës; preparate kozmetike
për dobësim; preparate kozmetike për rrezitje (fitim ngjyre të errët) dhe mbrojtje nga dielli;
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produkte për depilim; (preparate) mjedisi jetësorë bioekologjik të cilet promovojnë
zhvillimin e qelizave të lëkurës
35 Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; zhvillimi dhe
udhëheqja e projekteve për shoqërime voluntere dhe bamirësie, përkatësisht, administrimi
me afarizëm dhe shërbime të administrates të projekteve voluntere të shoqërive për
bamirësi; shërbime të natyrës personale dhe sociale të cilat i ofrojnë personat e tretë lidhur
me përmbushjen e nevojave të individëve, përkatësisht, ofrimi i shërbimeve të ndihmës
dhe mbështetjes në shtëpi në kryerjen e formaliteteve administrative, shërbime ndihmëse
të kthimit në shtëpi pas hospitalizimit, përkatësisht, shërbime ndihmës në kryerjen e
formaliteteve administrative, shërbime të ofrimit të ndihmës dhe kryerja e formaliteteve
administrative nga shtëpia, për përsona të moshuar, personave të pa afët dhe /ose
përsonave me invaliditet
36 Shërbime të finansimit të projekteve; shërbime të mbështetjeve financiare të
shoqatave; shërbime të bamirësisë, përkatësisht shërbime financiare; shërbime financimi
për sponzorizim( donacione) të ndermarrjeve dhe organizatave jo profitabile; shërbime me
qellim te lehtësimit dhe rregullimit të te financimit; sponzorimi ( donacione) ne kuptim të
mbështetjëve financiare

(210) KS/M/ 2020/260
(220) 14/02/2020
(300) DE 302019018982.1/35 14/08/2019
DE
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE
(591) E kaltër, e kuqe, e verdhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 1 Preparate kimike për përdorim në industri; Kimikate të përdorura në kopshtari;
Përbërës për shuarjen e zjarrit; Përbërës për parandalimin e zjarrit; Ngjitës për përdorim në
industri; Stuko dhe mbushës të tjerë paste; Përzierje plehrash; pleh organik; plehra;
Preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë; Ëmbëlsues artificial
2 Ngjyra; bojra; llaqe; Konservues kundër ndryshkut; Konservues kundër dëmtimit të
drurit; Konservues për përdorim kundër korrozionit; Ngjyra; ngjyrues; Bojëra për shtypje;
Bojëra për shënimin; Bojëra për gdhendje; Fiksues; Shtresa; Preparate për rrallimin e
bojrave dhe shtresa; Metale në formë petë dhe pluhuri për piktorë, dekorues, shtypës dhe
artistë
3 Preparate për lavanderi; Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në
lavanderi; Preparate për pastrim; Preparate për lustrim; Preparate për fërkim; Preparate për
gërrim; Sapunë; Parfumeri; Vajra esencialë; Kozmetikë; Preparate për larje për përdorim
personal; Shampo; Preparate për mbrojtje nga dielli; Locione për flokë; Pasta për dhëmbë
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4 Vajra industriale; Yndyra industriale; Vaj motori; Dyll; Lubrifikante; Preparate për
thithjen e pluhurit; preparate për thithjen e pluhurit; preparate për lagjen e pluhurit;
preparate që kanë të bëjnë me pluhurin; Karburante; Drita e motorit; ndriçues; kandela;
Fitile
5 Ilaçe farmaceutikë dhe natyrore; Preparate mjekësore; Produkte farmaceutike; Preparate
farmaceutike; Preparate veterinare; Produkte veterinare; Preparate mjekësore shëndetësore;
Mjete dezinfektikimi; Ushqime dietike të adaptuara për qëllime mjekësore; Preparate
dietike të adaptuara për përdorim mjekësor; Ëbëlsues artificialë të përshtatur për diabetikët;
ushqim për bebe; Shtesa ushqimore; Shtesa ushqimore për kafshët; Llaçe; Materiale për
veshje; preparate për shkatërrimin e dëmtuesve; Fungicide; Herbicide; Preparate për
ajrosjen dhe pastrimin e ajrit; Preparate dhe mjete sanitare; Produkte higjienike për femra;
Pelena prej letre
6 Materiale ndërtimi dhe konstruksioni dhe elemente prej metali; Strukturat dhe ndërtesa të
transportueshme prej metali; Sera metalike; Panele metalike; Shkallë dhe skela, prej metali;
Gardhe prej metali; Dyer, porta, dritare dhe mbulesa dritareje prej metali; Rrjetë për
insekteve prej metali; Përpunim i grilave prej metali; Shufra prej metali; Vargje prej
metali; Lidhje prej metali; Kabllo, tela dhe zinxhirë, prej metali; hekurishte; sende të vogla
të pajisjeve metalike; Mentesha nga metali; Mbyllëse prej metali; Pajisje për dyer prej
metali; Pajisje prej metali për mobilje; Tuba dhe gypa prej metali; Kasaforta; Montime
metalike; Petë metalike; Kontejnerë prej metali; Kontejnerë paketimi prej metali;
Kontejnerët prej metali [magazinim, transport]; Shenja prej metali; Instalime prej metali për
parkimin e biçikletave; Numra të shtëpive prej metali; Punime artistike prej metali të
zakonshëm; Bronza [vepra artistike]; Erëtregues të motit prej metali; materiale të
papërpunuara dhe të përpunuara pjesërisht prej metali që nuk janë përshtatur për një qëllim
specifik
7 Makina për përpunimin e metalit, drurit, plastikës, betonit, qelqit dhe gurit; Vegla për
makina; Makina për kurdijse; Makina shpimi; Sharra [makineri]; Prerëse [makina]; Makina
për mprehje; Makina të saldimit; Pompa [makina]; Kompresorë; Makina për fryerje;
Gjeneratorë; Aparate për ngritje; Aparate ngritëse; Vegla kuzhine [pajisje elektrike];
makina elektrike të kuzhinës; Makina të paketimit; Etiketa [makina]; Makina qepëse;
Makina për hekurosje; Shtypëse për hekurosje; Makina dhe aparate elektrike për pastrim;
Makina për larjen e enëve; Aparate për larje; Lavatriçe; Makina për pastrimin e dyshemesë;
Fshesa elektrike; Thasë për fshesa elektrike; Pastrues robotik për qëllime amvisërie;
Makina dhe aparate për bujqësi, kopshtari dhe pylltari; Makina të kopshtarisë (me motor-);
Vegla kopshtarie (Elektrike -); Kositëse [makina]; Kositëse robotike; Makina kopshtare;
Makina kopshtare për lulëzim; Makina për copëtimin e mbeturinave kopshtare; Makina
shitëse
8 Vegla dore dhe pajisje [me dorë]; Pranga të sheshta; Takëm për ushqim; Thika; Takëm
për ushqim prej argjendi; Gërshërë; Brisk për rroje; Aparat për rroje; Gjëra të nevojshme
për rroje; Pajisje për depilim; Grilat e flokëve për operim me dorë; Pajisje për stilimin e
flokëve; Implemente higjenike dhe bukurie të bëra me dorë për njerëz dhe kafshë; Vegla
për manikyr dhe pedikyr
9 Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, navigacioni, survejimi, fotografimi,
kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, testimi,
monitorimi, për shpëtimin e jetës dhe për mësim; Aparate dhe instrumente për kryerjen,
ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose
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përdorimit të energjisë elektrike; Komponentë elektronik; Aparate dhe instrumente për
regjistrim, emetim, transmetim ose riprodhim të zërit, imazheve ose të dhënave të tjera;
Telefona; Celularë; Telefona të mençur; Media të regjistruara; Media që mund të
shkarkohet; Programe kompjuterike; Programe për përpunimin e të dhënave; Media
manovruese digjitale ose analoge për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave; Regjistra të
parave; Pajisje llogaritëse; Aparate llogaritëse; Makina llogaritëse; Kompjuterë; Laptopë
kompjuterë; Aparate për përpunimin e të dhënave; Sisteme për përpunimin e të dhënave;
Pajisje periferike kompjuterike; Syze; Syze mbrojtese; Këpucë mbrojtëse [kundër aksidentit
ose lëndimit]; Mbrojtje e kokës; Doreza për mbrojtje nga aksidentet; Rroba për mbrojtje
nga lëmndimet; Kostume për zhytje; Maska të zhytësve; Aparate zjarrfikëse
10 Aparatet dhe instrumentet kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; Artikuj
ortopedikë; Aparate të masazhit; Pajisje dhe artikuj për foshnja
11 Aparate për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje, ventilim,
furnizim me ujë dhe qëllime sanitare
12 Automjete; Aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; Automjete për përdorim në tokë;
Biçikleta; Automjete elektrike; Automjete dhe pjesët strukturore të tyre; Karroca; Skuterë
[automjete]; Karroca për fëmijë; Rimorkio; Automjete ujore; Anije; Rrota të automjeteve;
Ulëse të automjeteve; Mbulesa të vendosura për ulëse të automjeteve; Mbulesë për
automjete; Fshirëse xhami; Tuba të brendshëm për goma pneumatike; Karroca për zorrë;
Zinxhirë kundër rrëshqitjes; Goma; Veshje për riparimin e gomave; Rrota; Pompa për
gomat e biçikletave; Thasë për biçikleta; Shporta të përshtatura për biçikleta; Shala të
biçikletave; Zile të biçikletave; Pjesë dhe pajisje për automjete, të përfshira në Klasën 12
13 Fishekzjarre
14 Stoli; Ornamente [stoli]; Stoli kostumesh; Kuti argjendarie; Gurë të çmuar; Gurë
gjysëm të çmuar; Pastë për stoli; Orë; Shirite për orë; Instrumente kronometrike; Figura të
metaleve të çmuara; Kuti prej metaleve të çmuara
15 Instrumente muzikore; Mbajtëse për muzikë; Mbajtëse për instrumente muzikore;
Shkopinj të dirigjentëve; Pajisje muzikore
16 Letër; Kartonë; Peshqir letre; Letër tualeti; Tabela prej letre; Enë letre; Letër shkrimi;
Shenja letre ose kartoni; Ngjitëse prej letre ose kartoni; Etiketa letre; Rulon përpunumi;
Banderola të letrës; Flamuj letre; Hark letre, përveç llojit të kinkalerive ose dekorimeve të
flokëve; Etiketa; Shirita letre; Letër artizanale; Figura prej letrës maçe; Figura të bëra nga
kartoni; Punime artistike të bëra prej letre; Piktura të kornizuara dhe të pakornizuara;
Printime në natyrën e fotove; Vepra artistike të bëra nga kartoni; Vepra artistike të bëra nga
letra maçe; Materiale artizanale prej letre; Shtroj tavoline prej letre; Mbajtës letre;
Dekorime tavoline prej letre; Dekorime letre për festa; Material i shtypur; Material i
shtypur për promovim; Botime promovuese; Afisha; Materiale për lidhjen e librave;
Fotografi; Letër shkrimi; Rekuizita për zyrës, përveç mobiljeve; Ngjitës për qëllime shkrimi
ose amvisërie; Materialet për vizatim; Materiale artistike; Brusha; Materiale mësimdhënëse
dhe mësimore (përveç aparateve); Foli dhe qese plastike për mbështjellje dhe paketim;
Materiale paketimi; Qese mbeturinash prej letre ose plastike; Materiale të filtrimit prej letre
17 Materiali për vulosje; Material paketimi; Material izolues; tuba, përçues dhe gypa
fleksibël [jo prej metali]; Film plastik, përveçse për mbështjellje; Shirita vetë-ngjitës,
përveçse për shkrim dhe jo për qëllime mjekësore ose amvisërie
18 Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurë artificiale; Mbulesa mobiljesh prej lëkure;
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Qingël prej lëkure; Dantella lëkure; Rripa për pajisjet e ushtarëve; Kanaçe prej lëkure ose
tabelë lëkure; kuti prej lëkure ose tabelë lëkure; Lëkura të kafshëve; Gëzof; Bagazh
udhëtimi; Takëme për udhëtim [artikuj prej lëkure]; Etiketa të bagazheve; Çanta; Kuti për
bartje; Thasë prej rrjete për blerje; Çanta të shpinës; Çantë shpine për shkollë; Fashë për
mbajtjen e foshnjave; Çanta atasheu; Valixhe me rrota; Çanta Vanity, të papërshtatura;
valixhe të vogla; Dosje për dokumente; Qese, zarfe, qese lëkure, për paketim; Kuleta;
Kuleta kartoni [artikuj prej lëkure]; Kuleta të kartave të kreditit [kuleta]; Qese; Qese për
çelësa; Ombrella; Çadra; Shkopinj për këmbë; Parzmore; Takëme kuajsh; Kollare për
kafshë; Zinxhir për kafshët; Veshje për kafshë shtëpiake; Mbulesa për kafshët
19 Materiale ndërtimi, që nuk janë prej metali; Tuba të papërpunuar, që nuk janë prej
metali, për ndërtim; Ndërtesa, që nuk janë prej metali; Ndërtesa, të transportueshme, që nuk
janë prej metali; Vepra artistike prej guri, betoni ose mermeri
20 Mobilje; Pasqyra; Korniza për piktura; Korniza; Enë jo metalike [përveç kovave të
pluhurit]; Dyshekë; Shtresat dhe mbulesa, përveç çarçafëve; jastëkë; artikuj shportarie;
Punime artistike prej druri, dylli, llaçi ose plastike; Statuja prej druri, dylli, llaçi ose
plastike; Shtretër për kafshë shtëpiake; Kolibe për kafshë shtëpiake; Jastëkë për kafshë
shtëpiake; Shtëpi për shpendë; Shenja prej druri ose plastike; Tabaka, që nuk janë prej
metali; Grila për dritare shtëpie [mobilje]; Grila rrotulluese; Mbajtëse perdesh, që nuk janë
prej materialit të tekstilit; Mbyllëse për enë, që nuk janë prej metali; Tapa për shishe, që
nuik janë prej metali; Kapëse prej plastikës; Vida, që nuk janë prej metali; Dado, që nuk
janë prej metali që; Paleta ngarkuese, që nuk janë prej metali; Shtylla për tendë, që nuk janë
prej metali; Grepa, që nuk janë prej metali; Shufra, që nuk janë prej metali; Pjesë të vogla
për dyer [jometalike]; Pajisje për dyer, që nuk janë prej metali; Zile të dyerve, që nuk janë
prej metali, jo elektrike; Kuti letre, që nuk janë prej metali ose druri; Dubaj për foshnje;
Dekorime plastike për produkte ushqimore; Priza [kunja], që nuk janë prej metali; Kashta e
thurur, përveç hasrit; Bambu; Bastun prej palme kacavjerrëse; Breshkë, breshkë artificiale;
Ornamente festive të plastikës; Pjesë qendrore të tabelës [zbukurime] të bëra prej druri;
shkallë, që nuk janë prej metali; Numra jo-ndriçues të shtëpive, që nuk janë prej metali;
Mbulesa veshjesh [magazinim]
21 Pajisje shtëpiake ose kuzhine; Enë për qëllime amvisërie ose kuzhine; Enë gatimi dhe
mjete gatimi, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; Enë për përdorim amvisërie ose
kuzhinë; Kallëpe [pajisje kuzhine]; pajisje gatimi, jo elektrike; Tigan; Qese izotermike;
Pajisje kozmetike dhe tualeti; Pajisje tualeti; Çanta tualeti; Pajisje kozmetike; Vaskë për
fëmijë; Aparate elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e insekteve; Kurthe dëmtues; Kurthe për
insekte; Korita për pirje për kafshë; Pjatë për ushqimin e kafshëve shtëpiake; Doreza
kopshtarie; Kuti për dritare; Mbajtës të luleve dhe bimëve [rregullim i luleve]; Vazo lulesh;
Mbajtës të vazove të luleve; Shiringa për ujitje të luleve dhe bimëve; Kanaçe për ujitje;
Pajisjet për ujitje; Krehra; Sfungjerë; Furça (përveç furçave për bojë); Material për
përpunimin e furçave; Fshesa; artikuj për qëllime pastrimi; Kova; Xham i papërpunuar ose
gjysmë i përpunuar (përveç qelqit të përdorur në ndërtimtari); Qelqe; Porcelan; Poçeri;
Qeramikë për qëllime amvisërie; Enë balte; Poçeri; Punime artistike prej porcelani,
qeramike, enë prej balte, terra-kotë ose qelqi
22 Litarë; Spango; Rrjeta; Tenda; Letër katramat; Tenda prej tekstili; Tenda prej plastike;
Vela; Thasë
23 Tjerës dhe fije për përdorim në tekstil; Lamsh leshi
24 Tekstil dhe zëvendësim për tekstil; Mallra tekstili, dhe zëvendësues për mallra tekstili;
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Takëm për amvisëri; Shtroja për shtrat; Thasë për fjetje; Shtroja pët tavolinë; Peshqir prej
tekstili; Perde prej tekstili ose plastike
25 Veshje; Rripa; Mbathje; Taka; Këllëfe për këpucë për qëllime joortopedike; Kapela
26 Dantelë; Shirite; Bordurë; Qëndisje; Fjongo; Rripa [kinkaleri]; Hark kinkalerie;
Dantelë këpucësh; Zbukurim për veshje; Kinkaleri [artikuj për rrobaqepës], përveç pejve;
Pulla; Grepa dhe vrima; Gjilpëra; Aksesorë për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj
dekorativ tekstili; Lule artificiale; Rregullim i luleve artificiale; Bimë artificiale; Perime
artificiale; Pemë artificiale; Kurorë Artificiale; Artikuj dekorativ për flokë; Rrotullues
flokësh; Tokëz flokësh; Flokë të rrejshme; Parukë e vogël; Paruka
27 Qilima; Hasër për dysheme; Hasër; Linoleum; Shtroja për dysheme; Varëse dekorative
për mur, që nuk është prej tekstili; Tapeta; Tapiceri
28 Lojëra; Lodra; Letra për lojë; Lodra; Aparate për video-lojëra; Pajisje për gjimnastikë;
Artikuj sportiv; Dekorime për pemën e Krishtlindjes; Pemë artificiale e Krishtlindjes
29 Mish; Produkte të mishit; Zëvendësim të mishit; Peshq; Produkte peshku; Shpendari;
Produkte të shpendëve; Brumra; Produkte prej brumrave; Salcice; Meze; Guaca, jo të
gjalla; Produkte të bëra nga guacat, jo të gjalla; Produkte prej ushqimit të detit; Insekte që
hahen, jo të gjalla; Ekstrakte mishi, peshku, shpendësh, brumrash, guacash, perimesh dhe
frutash; Fruta të konservuara; Perime, të konservuara; Fruta të ngrira; Perime të ngrira;
Fruta të thata; Perime, të thata; Fruta, të gatuara; Perime, të gatuara; Arra të përpunuara;
Perime të përpunuara bishtajore; Perime bishtajore të konservuara; Sojë e përgatitur;
Kërpudha, të konservuara; Kërpudha, të përgatitura; Kërpudha të thata ushqimore; Alga të
përgatitura për ushqime për njerëz; Produkte të patateve; Xhele; Reçel; Komposto;
Marmelatë; Pure e frutave; Gjalpë me bazë perimesh; Gjalpë që përbëhet kryesisht prej
frutave; Gjalpe të bazuara në arrë; Vezë; Qumësht; Djathë; Produkte djathi; Zëvendësues të
djathit; Gjalpë; Jogurt; Produkte qumështi; Zëvendësues të qumështit; Qumësht në pluhur;
Tofu; Desert me fruta, arra, jogurt, gjizë dhe / ose kremë; Përzierje të arrave, Përzierje të
arrave me fruta të thata; Vajra ushqimore; Yndyrna ushqimore; Konsum, supa; Preparate
për të bërë supë; Bouillon, supë; Gjyveç; Ushqime me rostiçeri të bazuara në mish;
Ushqime meze të lehtë bazuar në perime; Ushqime me rostiçeri me bazë patate; Ushqime
meze të lehtë bazuar në bishtajore; Ushqime meze të lehtë bazuar në arra; Ushqime meze
me bazë tofu; Ushqime meze me bazë qumështi; Ushqime meze me bazë djathi; Sallata që
përbëhen kryesisht nga mishi, zëvendësuesit e mishit, peshku, shpendët, brumra, guaca,
perime, bishtajoret, kërpudhat, fruta, arrat, djath, tofu, soja dhe / ose produkte të qumështit;
Ushqim i përgatitur që përbëhet kryesisht nga mishi, zëvendësuesi i mishit, peshku,
shpendët, brumrat, guacat, perimet, bishtajoret, kërpudhat, frutat, arrat, djathi, tofu, soja dhe
/ ose produktet e qumështit; Ushqim i ngrirë i përbërë kryesisht nga mishi, zëvendësuesi i
mishit, peshku, shpendët, brumrat, guacat, perimet, bishtajoret, kërpudhat, frutat, arrat,
djathi, tofu, soja dhe / ose produktet e qumështit; Ushqime me kalori të ulët, përveçse për
qëllime mjekësore, që përbëhen kryesisht nga mishi, zëvendësuesit e mishit, peshku,
shpendët, brumrat, guacat, perimet, bishtajoret, kërpudhat, frutat, arrat, djathi, tofu, soja dhe
/ ose produktet e qumështit
30 Kafe; Çaj; Kakao; Produkte të kakaos; Kafe artificiale; Kafe, Çaj, kakao ose pije me
bazë çokollate; Preparate për të bërë pije me bazë kafeje; Preparate për të bërë pije me
aromë çokollate; Preparate për të bërë pije me bazë kakao; Preparate për të bërë pije me
bazë çaji; Oriz; Produkte makarona; Brumë; Peta; Produkte me petë; Tapiokë; Sago; Miell;
Preparate prej drithërave; Drithëra; Musli; Produkte integrale; Bukë; Pasta; Ëmbëlsira;
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Çokollatë; Produkte çokollate; Ëmbëlsirat me sheqer; Karamele ëmbëlsirash pa ilaçe;
Çamçakëz; Budingje; Akullore; Sorbete [akulore]; Akullore të tjera ushqimore; Sheqer;
Mjaltë; Melasë; Majë; Pluhur për pjekje; Niseshte për ushqim; Kripë; Mëlmesa; Mustardë;
Erëza; Bimë të konservuara; Uthull; Salca; Mëlmesa të tjera; Majonezë; Keçap me domate;
Akull [ujë i ngrirë]; Pica; Ushqime të përgatitura për pica; Sushi; Sanduiçe; Aromatizues,
përveç vajrave esencial, për pije; Aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esencial; Ushqim
rostiçeri me bazë drithëra; Ushqim rostiçeri me bazë orizi; Produkte ushqimore rostiçerie të
bëra nga mielli i misrit; Ushqimi i përgatitur që përbëhet kryesisht nga orizi, makaronat,
petat, preparatet e drithërave, buka, pasta, ëmbëlsirat dhe / ose çokollata; Ushqim i ngrirë i
përbërë kryesisht nga orizi, makaronat, petat, preparatet e drithërave, buka, pasta,
ëmbëlsirat dhe / ose çokollata; Ushqime me kalori të ulët, përveçse për qëllime mjekësore,
që përbëhen kryesisht nga orizi, makaronat, petat, preparatet e drithërave, buka, pasta,
ëmbëlsirat dhe / ose çokollata
31 Prodhime të papërpunuara dhe të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtarie
dhe pylltarie; Farërat për mbjellje; Fruta të freskëta; Perime të freskëta; Arra [fruta]; Bimët
e freskëta të kopshtit; Bimë; Bimë të thata; Lule; Llamba, Fidanë dhe fara për mbjellje;
Farërat e korrjes; Ushqime për kafshët; Ushqimi i kafshëve me formula; Materiale të
shtratit për kafshë
32 Birra; Pije të përziera që përmbajnë birrë; Ujëra [pije]; Ujë mineral [pije]; Ujë i gazuar;
Pije joalkoolike; Limonata; Pije frutash; Lëngje; Lëngje perimesh [pije]; Smoothi; Shurupe
për të bërë pije; Preparate joalkoolike për të bërë pije
33 Pije alkoolike (përveç birrave); Verë; Spirits [pije]; Liker; Pije alkoolike të parapërziera, përveç birrës; Kokteje; aperitivë; Preparate për të bërë pije alkoolike
34 Duhan; Zëvendësuesit e duhanit; Cigare; Puro; Cigare elektronike; Avullues oral për
duhanpirësit; Aromatizues, përveç vajrave esenciale, për t’u përdorur në cigare elektronike;
Aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhanin; artikuj të duhanpirësve; Shkrepsa;
Çakmak; Kuti të cigareve
35 Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produkte ushqimore, pije alkoolike dhe joalkoolike, preparate për fertilizim, ngjyra, veshje, lavanderi dhe preparate pastrimi, agjentë
pastrimi për qëllime amvisërie, kozmetikë, vajra dhe yndyrna industriale, karburante,
karburante motorike, ndriçues, drita; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me ilaçet pa
recetë dhe ilçe, ushqim për bebe, produkte për bebe, preparate për përkujdesje për
shëndetin, preparate dietetike, artikuj sanitar, mallra metalike, pajisje metalike, makina dhe
aparate për përpunimin e metaleve, drurit, plastikës, betonit, qelqit dhe gurit, vegla
makinerie, artikuj për ndërtim dhe konstruksion, DIY dhe kopshtari, makina dhe aparate
amvisërie, makina dhe aparate të kuzhinës; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me
pajisjet elektrike dhe elektronike, aparatet dhe instrumentet për shkencë, kërkime,
navigacion, survejim, fotografi, kinematografi, audio vizion, optikë, peshim, matje,
sinjalizim, zbulim, testim, inspektim, shpëtim të jetës dhe mësimdhënie, aparate dhe
instrumente për kryerjen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin
e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike, pajisje dhe aparate të elektronikës,
pajisjeve dhe aparateve të konsumatorit për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose
përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave, kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike,
pajisje për përpunimin e të dhënave, pajisje telekomunikuese, veshmbathje mbrojtëse,
pajisje për zhytje, zjarrfikës; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me artikuj ortopedikë,
artikuj për qëllime masazhi, aparate dhe instalime për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të
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avullit, gatim, tharje, ventilim dhe furnizim me ujë, ambiente sanitare, automjete, biçikleta,
anije, skuter, karroca, pajisje për biçikleta, pajisje automjetesh, pajisje varkash,
fishekzjarre, stoli, zbukurime [stoli],instrumente horologjike dhe kronometrike, instrumente
muzikorë, pajisje muzikore, artikuj letre dhe shkrimi, artikuj për zbukurim, pajisje
shkollore, rekuizita për zyra, artikuj artizanalë, risi për ahengje, materiale paketimi,
materiale të shtypura, vepra arti, figurina; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me
nënshkrimin, paketimin dhe materialet izoluese, qese, petë, çanta, valixhe fleksibile
transporti, mallra të vogla prej lëkure, bagazhe udhëtarësh, mallra udhëtimi, ombrella,
bastune, shalle, materiale ndërtimi dhe konstruksioni, ndërtesa të transportueshme dhe
pjesët e tyre, mobilje, orendi, kontejnerë (që nuk janë prej metali), produkte për kafshë,
pajisje dhe kontejnerë për amvisëri dhe kuzhinë, pajisje për banjo, pajisje tualeti, enë gatimi
dhe takëme për tavolinë, takëm, enë prej qelqi, enë prej balte; shërbime të shitjes me pakicë
në lidhje me mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit e tekstilit, çarçaf amvisërie, çarçaf krevati,
çarçaf tavoline, thasë gjumi, çarçaf për banjë, perde, grila veneciane, veshmbathje, këpucë,
kapele, kinkaleri, artikuj dekorativë për flokët, lule artificiale, bimë, pemë dhe fruta, qilima,
shtroja për dysheme, perde të mureve dhe mbulesa muri, tapete, artikuj gjimnastikor dhe
sportiv, lodëra, lojëra, aparate për video lojra, lodra, dekorime për pemët e Krishtlindjes,
foragjere për kafshë, shtresa për shtazë, bimë dhe lule, fara për mbjellje dhe farëra të
bimëve, prodhime bujqësore dhe pyjore, produkte të duhanit, artikuj të duhanpirësit,
çakmakë, zëvendësues të duhanit, cigare elektronike, avullues oral për duhanpirësit; shitja
me pakicë e kartave të parapaguara për blerjen e shërbimeve telekomunikuese; reklama;
aranzhimi i reklamave; prokurimi i kontratave [për të tjerët]; aranzhimi i kontratave, për të
tjerët, për ofrimin e shërbimeve; aranzhim i kontratave për shërbimet e telekomunikimit, i
kontratave për shërbimet e komunikimit celular, i kontratave për ofrimin e zileve për
telefona celularë dhe telefona të mençur, të kontratave për ofrimin e shërbimeve të riparimit
dhe mirëmbajtjes, të kontratave për dërgimin e mallrave dhe të kontratave për furnizim me
energji, energji elektrike ose gaz; aranzhim të abonimeve për gazetat; aranzhim të
abonimeve për shërbimet e Internetit; aranzhim të abonimeve për shërbimet mediatike;
aranzhim të abonimeve për botimet e të tjerëve; sigurim të informacionit për kontaktet
tregtare dhe afariste; aranzhim të transaksioneve tregtare, për të tjerët, përmes dyqaneve në
internet; informacion dhe këshilla komerciale për konsumatorët [dyqan këshillash për
konsumatorët]; informacion dhe këshilla për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e
produkteve dhe artikujve që do të blihen; hulumtim i konsumatorit; sigurim të
informacionit në internet për produktet e konsumatorit, çështjet e mbrojtjes së
konsumatorit, shërbimi ndaj klientit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura gjithashtu
ofrohen në kontekstin e tregtisë në internet
36 Shërbime të sigurimit; Shërbime të nënshkrimit të sigurimeve; Financa; Shërbimet e
financave; punë me pasuri të patundshme; Shërbime të pasurive të patundshme; Sigurim
dhe informacion financiar dhe shërbime konsulente; Aranzhim të financimit; Aranzhim të
sigurimit
38 Telekomunikim; Informacion në lidhje me telekomunikimin; Sigurim i forumeve në
internet; Aranzhim i shërbimeve telefonike; Transmetimi i skedarëve dixhital; Dërgim të
mesazhit; Aranzhim të aksesit në bazat e të dhënave në internet; Sigurim të qasjes në
internet; Sigurim të lidhjeve të komunikimit elektronik; Aranzhim të shërbimeve të
telekomunikimit
39 Transport; mbështjellje dhe paketim të mallrave; magazinim të mallrave; Organizim të
95

Buletini Zyrtar Nr. 89 i Agjencisë për Pronësi Industriale

udhëtimeve; Shërbime të udhëtimit; Rezervim të shërbimeve të agjencisë për udhëtime;
Konsulencë udhëtimi; Rezervim dhe prenotim të udhëtimit; Aranzhim të transportit;
Aranzhim të transportit të udhëtarëve
40 Shërbime laboratorike për fotografi; Aranzhim të shërbimeve laboratorike për fotografi;
Aranzhim të shërbimeve në lidhje me redaktimin dhe zhvillimin dixhital të fotografive;
Shtypja e fotografive dhe fotografive të ruajtura dixhitale; Shërbime riciklimi; Konsulencë
në lidhje me riciklimin e mbeturinave dhe plehrave; Aranzhim të mbeturinave dhe
materialit të riciklueshëm [transformim]; Shkatërrimi i mbeturinave dhe plehrave
41 Arsim; Trajnim; Informacion mbi arsimin; Shërbime argëtuese; Shërbime të agjencisë
së biletave [argëtuese]; Rezervimi i vendeve për evenimente argëtuese; Sigurim të
informacionit në fushën e argëtimit; Aktivitete sportive; Aktivitetet kulturore; Sigurim i
ambienteve për rekreacion; Informacione për rekreacion; Organizimi i garave [arsim ose
argëtim]; Shërbimet e lojërave elektronike; sigurimi i videove në internet, që nuk mund të
shkarkohen; sigurim të muzikës në internet, që nuk mund të shkarkohet
42 Azhurnimi i programeve kompjuterike; konsulencë për programe kompjuterike;
Konsulencë për sigurinë kompjuterike; Konsulencë për teknologjinë kompjuterike;
Konsulencë në fushën e kursimit të energjisë; Konsulencë për teknologjinë e
telekomunikimit; Shërbime konsulente në fushën e teknologjisë së informacionit; Shërbime
konsulente në lidhje me mbrojtjen e mjedisit jetësor
43 Sigurim të ushqimit dhe pijeve; Katering; Furnizim të vakteve për konsum të
menjëhershëm; Akomodim të përkohshëm; Aranzhim të akomodimit për pushime;
Aranzhim të akomodimit në hotel
44 Shërbime këshilluese dietike; Sigurimi i informacionit në lidhje me udhëzimet dietike
dhe ushqyese; Konsulencë në fushën e kujdesit për trupin dhe bukurinë; Këshillim
shëndetësor dhe shërbime informacioni; Shërbime konsulente në lidhje me përkujdesin
shëndetësor; Konsulencë në lidhje me kujdesin higjienik dhe të bukurisë për kafshët;
Këshilla për ushqimin e kafshëve; Konsulencë në lidhje me bujqësinë, kopshtarinë dhe
pylltarinë

(210) KS/M/ 2020/261
(220) 14/02/2020
(300) DE 302019018984.8/35 14/08/2019
DE
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) LIDL

(511) 1 Preparate kimike për përdorim në industri; Kimikate të përdorura në kopshtari;
Përbërës për shuarjen e zjarrit; Përbërës për parandalimin e zjarrit; Ngjitës për përdorim në
industri; Stuko dhe mbushës të tjerë paste; Përzierje plehrash; pleh organik; plehra;
Preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë; Ëmbëlsues artificial
2 Ngjyra; bojra; llaqe; Konservues kundër ndryshkut; Konservues kundër dëmtimit të
drurit; Konservues për përdorim kundër korrozionit; Ngjyra; ngjyrues; Bojëra për shtypje;
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Bojëra për shënimin; Bojëra për gdhendje; Fiksues; Shtresa; Preparate për rrallimin e
bojrave dhe shtresa; Metale në formë petë dhe pluhuri për piktorë, dekorues, shtypës dhe
artistë
3 Preparate për lavanderi; Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në
lavanderi; Preparate për pastrim; Preparate për lustrim; Preparate për fërkim; Preparate për
gërrim; Sapunë; Parfumeri; Vajra esencialë; Kozmetikë; Preparate për larje për përdorim
personal; Shampo; Preparate për mbrojtje nga dielli; Locione për flokë; Pasta për dhëmbë
4 Vajra industriale; Yndyra industriale; Vaj motori; Dyll; Lubrifikante; Preparate për
thithjen e pluhurit; preparate për thithjen e pluhurit; preparate për lagjen e pluhurit;
preparate që kanë të bëjnë me pluhurin; Karburante; Drita e motorit; ndriçues; kandela;
Fitile
5 Ilaçe farmaceutikë dhe natyrore; Preparate mjekësore; Produkte farmaceutike; Preparate
farmaceutike; Preparate veterinare; Produkte veterinare; Preparate mjekësore shëndetësore;
Mjete dezinfektikimi; Ushqime dietike të adaptuara për qëllime mjekësore; Preparate
dietike të adaptuara për përdorim mjekësor; Ëbëlsues artificialë të përshtatur për diabetikët;
ushqim për bebe; Shtesa ushqimore; Shtesa ushqimore për kafshët; Llaçe; Materiale për
veshje; preparate për shkatërrimin e dëmtuesve; Fungicide; Herbicide; Preparate për
ajrosjen dhe pastrimin e ajrit; Preparate dhe mjete sanitare; Produkte higjienike për femra;
Pelena prej letre
6 Materiale ndërtimi dhe konstruksioni dhe elemente prej metali; Strukturat dhe ndërtesa të
transportueshme prej metali; Sera metalike; Panele metalike; Shkallë dhe skela, prej metali;
Gardhe prej metali; Dyer, porta, dritare dhe mbulesa dritareje prej metali; Rrjetë për
insekteve prej metali; Përpunim i grilave prej metali; Shufra prej metali; Vargje prej
metali; Lidhje prej metali; Kabllo, tela dhe zinxhirë, prej metali; hekurishte; sende të vogla
të pajisjeve metalike; Mentesha nga metali; Mbyllëse prej metali; Pajisje për dyer prej
metali; Pajisje prej metali për mobilje; Tuba dhe gypa prej metali; Kasaforta; Montime
metalike; Petë metalike; Kontejnerë prej metali; Kontejnerë paketimi prej metali;
Kontejnerët prej metali [magazinim, transport]; Shenja prej metali; Instalime prej metali për
parkimin e biçikletave; Numra të shtëpive prej metali; Punime artistike prej metali të
zakonshëm; Bronza [vepra artistike]; Erëtregues të motit prej metali; materiale të
papërpunuara dhe të përpunuara pjesërisht prej metali që nuk janë përshtatur për një qëllim
specifik
7 Makina për përpunimin e metalit, drurit, plastikës, betonit, qelqit dhe gurit; Vegla për
makina; Makina për kurdijse; Makina shpimi; Sharra [makineri]; Prerëse [makina]; Makina
për mprehje; Makina të saldimit; Pompa [makina]; Kompresorë; Makina për fryerje;
Gjeneratorë; Aparate për ngritje; Aparate ngritëse; Vegla kuzhine [pajisje elektrike];
makina elektrike të kuzhinës; Makina të paketimit; Etiketa [makina]; Makina qepëse;
Makina për hekurosje; Shtypëse për hekurosje; Makina dhe aparate elektrike për pastrim;
Makina për larjen e enëve; Aparate për larje; Lavatriçe; Makina për pastrimin e dyshemesë;
Fshesa elektrike; Thasë për fshesa elektrike; Pastrues robotik për qëllime amvisërie;
Makina dhe aparate për bujqësi, kopshtari dhe pylltari; Makina të kopshtarisë (me motor-);
Vegla kopshtarie (Elektrike -); Kositëse [makina]; Kositëse robotike; Makina kopshtare;
Makina kopshtare për lulëzim; Makina për copëtimin e mbeturinave kopshtare; Makina
shitëse
8 Vegla dore dhe pajisje [me dorë]; Pranga të sheshta; Takëm për ushqim; Thika; Takëm
për ushqim prej argjendi; Gërshërë; Brisk për rroje; Aparat për rroje; Gjëra të nevojshme
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për rroje; Pajisje për depilim; Grilat e flokëve për operim me dorë; Pajisje për stilimin e
flokëve; Implemente higjenike dhe bukurie të bëra me dorë për njerëz dhe kafshë; Vegla
për manikyr dhe pedikyr
9 Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, navigacioni, survejimi, fotografimi,
kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, testimi,
monitorimi, për shpëtimin e jetës dhe për mësim; Aparate dhe instrumente për kryerjen,
ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose
përdorimit të energjisë elektrike; Komponentë elektronik; Aparate dhe instrumente për
regjistrim, emetim, transmetim ose riprodhim të zërit, imazheve ose të dhënave të tjera;
Telefona; Celularë; Telefona të mençur; Media të regjistruara; Media që mund të
shkarkohet; Programe kompjuterike; Programe për përpunimin e të dhënave; Media
manovruese digjitale ose analoge për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave; Regjistra të
parave; Pajisje llogaritëse; Aparate llogaritëse; Makina llogaritëse; Kompjuterë; Laptopë
kompjuterë; Aparate për përpunimin e të dhënave; Sisteme për përpunimin e të dhënave;
Pajisje periferike kompjuterike; Syze; Syze mbrojtese; Këpucë mbrojtëse [kundër aksidentit
ose lëndimit]; Mbrojtje e kokës; Doreza për mbrojtje nga aksidentet; Rroba për mbrojtje
nga lëmndimet; Kostume për zhytje; Maska të zhytësve; Aparate zjarrfikëse
10 Aparatet dhe instrumentet kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; Artikuj
ortopedikë; Aparate të masazhit; Pajisje dhe artikuj për foshnja
11 Aparate për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje, ventilim,
furnizim me ujë dhe qëllime sanitare
12 Automjete; Aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; Automjete për përdorim në tokë;
Biçikleta; Automjete elektrike; Automjete dhe pjesët strukturore të tyre; Karroca; Skuterë
[automjete]; Karroca për fëmijë; Rimorkio; Automjete ujore; Anije; Rrota të automjeteve;
Ulëse të automjeteve; Mbulesa të vendosura për ulëse të automjeteve; Mbulesë për
automjete; Fshirëse xhami; Tuba të brendshëm për goma pneumatike; Karroca për zorrë;
Zinxhirë kundër rrëshqitjes; Goma; Veshje për riparimin e gomave; Rrota; Pompa për
gomat e biçikletave; Thasë për biçikleta; Shporta të përshtatura për biçikleta; Shala të
biçikletave; Zile të biçikletave; Pjesë dhe pajisje për automjete, të përfshira në Klasën 12
13 Fishekzjarre
14 Stoli; Ornamente [stoli]; Stoli kostumesh; Kuti argjendarie; Gurë të çmuar; Gurë
gjysëm të çmuar; Pastë për stoli; Orë; Shirite për orë; Instrumente kronometrike; Figura të
metaleve të çmuara; Kuti prej metaleve të çmuara
15 Instrumente muzikore; Mbajtëse për muzikë; Mbajtëse për instrumente muzikore;
Shkopinj të dirigjentëve; Pajisje muzikore
16 Letër; Kartonë; Peshqir letre; Letër tualeti; Tabela prej letre; Enë letre; Letër shkrimi;
Shenja letre ose kartoni; Ngjitëse prej letre ose kartoni; Etiketa letre; Rulon përpunumi;
Banderola të letrës; Flamuj letre; Hark letre, përveç llojit të kinkalerive ose dekorimeve të
flokëve; Etiketa; Shirita letre; Letër artizanale; Figura prej letrës maçe; Figura të bëra nga
kartoni; Punime artistike të bëra prej letre; Piktura të kornizuara dhe të pakornizuara;
Printime në natyrën e fotove; Vepra artistike të bëra nga kartoni; Vepra artistike të bëra nga
letra maçe; Materiale artizanale prej letre; Shtroj tavoline prej letre; Mbajtës letre;
Dekorime tavoline prej letre; Dekorime letre për festa; Material i shtypur; Material i
shtypur për promovim; Botime promovuese; Afisha; Materiale për lidhjen e librave;
Fotografi; Letër shkrimi; Rekuizita për zyrës, përveç mobiljeve; Ngjitës për qëllime shkrimi
ose amvisërie; Materialet për vizatim; Materiale artistike; Brusha; Materiale mësimdhënëse
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dhe mësimore (përveç aparateve); Foli dhe qese plastike për mbështjellje dhe paketim;
Materiale paketimi; Qese mbeturinash prej letre ose plastike; Materiale të filtrimit prej letre
17 Materiali për vulosje; Material paketimi; Material izolues; tuba, përçues dhe gypa
fleksibël [jo prej metali]; Film plastik, përveçse për mbështjellje; Shirita vetë-ngjitës,
përveçse për shkrim dhe jo për qëllime mjekësore ose amvisërie
18 Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurë artificiale; Mbulesa mobiljesh prej lëkure;
Qingël prej lëkure; Dantella lëkure; Rripa për pajisjet e ushtarëve; Kanaçe prej lëkure ose
tabelë lëkure; kuti prej lëkure ose tabelë lëkure; Lëkura të kafshëve; Gëzof; Bagazh
udhëtimi; Takëme për udhëtim [artikuj prej lëkure]; Etiketa të bagazheve; Çanta; Kuti për
bartje; Thasë prej rrjete për blerje; Çanta të shpinës; Çantë shpine për shkollë; Fashë për
mbajtjen e foshnjave; Çanta atasheu; Valixhe me rrota; Çanta Vanity, të papërshtatura;
valixhe të vogla; Dosje për dokumente; Qese, zarfe, qese lëkure, për paketim; Kuleta;
Kuleta kartoni [artikuj prej lëkure]; Kuleta të kartave të kreditit [kuleta]; Qese; Qese për
çelësa; Ombrella; Çadra; Shkopinj për këmbë; Parzmore; Takëme kuajsh; Kollare për
kafshë; Zinxhir për kafshët; Veshje për kafshë shtëpiake; Mbulesa për kafshët
19 Materiale ndërtimi, që nuk janë prej metali; Tuba të papërpunuar, që nuk janë prej
metali, për ndërtim; Ndërtesa, që nuk janë prej metali; Ndërtesa, të transportueshme, që nuk
janë prej metali; Vepra artistike prej guri, betoni ose mermeri
20 Mobilje; Pasqyra; Korniza për piktura; Korniza; Enë jo metalike [përveç kovave të
pluhurit]; Dyshekë; Shtresat dhe mbulesa, përveç çarçafëve; jastëkë; artikuj shportarie;
Punime artistike prej druri, dylli, llaçi ose plastike; Statuja prej druri, dylli, llaçi ose
plastike; Shtretër për kafshë shtëpiake; Kolibe për kafshë shtëpiake; Jastëkë për kafshë
shtëpiake; Shtëpi për shpendë; Shenja prej druri ose plastike; Tabaka, që nuk janë prej
metali; Grila për dritare shtëpie [mobilje]; Grila rrotulluese; Mbajtëse perdesh, që nuk janë
prej materialit të tekstilit; Mbyllëse për enë, që nuk janë prej metali; Tapa për shishe, që
nuik janë prej metali; Kapëse prej plastikës; Vida, që nuk janë prej metali; Dado, që nuk
janë prej metali që; Paleta ngarkuese, që nuk janë prej metali; Shtylla për tendë, që nuk janë
prej metali; Grepa, që nuk janë prej metali; Shufra, që nuk janë prej metali; Pjesë të vogla
për dyer [jometalike]; Pajisje për dyer, që nuk janë prej metali; Zile të dyerve, që nuk janë
prej metali, jo elektrike; Kuti letre, që nuk janë prej metali ose druri; Dubaj për foshnje;
Dekorime plastike për produkte ushqimore; Priza [kunja], që nuk janë prej metali; Kashta e
thurur, përveç hasrit; Bambu; Bastun prej palme kacavjerrëse; Breshkë, breshkë artificiale;
Ornamente festive të plastikës; Pjesë qendrore të tabelës [zbukurime] të bëra prej druri;
shkallë, që nuk janë prej metali; Numra jo-ndriçues të shtëpive, që nuk janë prej metali;
Mbulesa veshjesh [magazinim]
21 Pajisje shtëpiake ose kuzhine; Enë për qëllime amvisërie ose kuzhine; Enë gatimi dhe
mjete gatimi, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; Enë për përdorim amvisërie ose
kuzhinë; Kallëpe [pajisje kuzhine]; pajisje gatimi, jo elektrike; Tigan; Qese izotermike;
Pajisje kozmetike dhe tualeti; Pajisje tualeti; Çanta tualeti; Pajisje kozmetike; Vaskë për
fëmijë; Aparate elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e insekteve; Kurthe dëmtues; Kurthe për
insekte; Korita për pirje për kafshë; Pjatë për ushqimin e kafshëve shtëpiake; Doreza
kopshtarie; Kuti për dritare; Mbajtës të luleve dhe bimëve [rregullim i luleve]; Vazo lulesh;
Mbajtës të vazove të luleve; Shiringa për ujitje të luleve dhe bimëve; Kanaçe për ujitje;
Pajisjet për ujitje; Krehra; Sfungjerë; Furça (përveç furçave për bojë); Material për
përpunimin e furçave; Fshesa; artikuj për qëllime pastrimi; Kova; Xham i papërpunuar ose
gjysmë i përpunuar (përveç qelqit të përdorur në ndërtimtari); Qelqe; Porcelan; Poçeri;
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Qeramikë për qëllime amvisërie; Enë balte; Poçeri; Punime artistike prej porcelani,
qeramike, enë prej balte, terra-kotë ose qelqi
22 Litarë; Spango; Rrjeta; Tenda; Letër katramat; Tenda prej tekstili; Tenda prej plastike;
Vela; Thasë
23 Tjerës dhe fije për përdorim në tekstil; Lamsh leshi
24 Tekstil dhe zëvendësim për tekstil; Mallra tekstili, dhe zëvendësues për mallra tekstili;
Takëm për amvisëri; Shtroja për shtrat; Thasë për fjetje; Shtroja pët tavolinë; Peshqir prej
tekstili; Perde prej tekstili ose plastike
25 Veshje; Rripa; Mbathje; Taka; Këllëfe për këpucë për qëllime joortopedike; Kapela
26 Dantelë; Shirite; Bordurë; Qëndisje; Fjongo; Rripa [kinkaleri]; Hark kinkalerie; Dantelë
këpucësh; Zbukurim për veshje; Kinkaleri [artikuj për rrobaqepës], përveç pejve; Pulla;
Grepa dhe vrima; Gjilpëra; Aksesorë për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj dekorativ
tekstili; Lule artificiale; Rregullim i luleve artificiale; Bimë artificiale; Perime artificiale;
Pemë artificiale; Kurorë Artificiale; Artikuj dekorativ për flokë; Rrotullues flokësh; Tokëz
flokësh; Flokë të rrejshme; Parukë e vogël; Paruka
27 Qilima; Hasër për dysheme; Hasër; Linoleum; Shtroja për dysheme; Varëse dekorative
për mur, që nuk është prej tekstili; Tapeta; Tapiceri
28 Lojëra; Lodra; Letra për lojë; Lodra; Aparate për video-lojëra; Pajisje për gjimnastikë;
Artikuj sportiv; Dekorime për pemën e Krishtlindjes; Pemë artificiale e Krishtlindjes
29 Mish; Produkte të mishit; Zëvendësim të mishit; Peshq; Produkte peshku; Shpendari;
Produkte të shpendëve; Brumra; Produkte prej brumrave; Salcice; Meze; Guaca, jo të
gjalla; Produkte të bëra nga guacat, jo të gjalla; Produkte prej ushqimit të detit; Insekte që
hahen, jo të gjalla; Ekstrakte mishi, peshku, shpendësh, brumrash, guacash, perimesh dhe
frutash; Fruta të konservuara; Perime, të konservuara; Fruta të ngrira; Perime të ngrira;
Fruta të thata; Perime, të thata; Fruta, të gatuara; Perime, të gatuara; Arra të përpunuara;
Perime të përpunuara bishtajore; Perime bishtajore të konservuara; Sojë e përgatitur;
Kërpudha, të konservuara; Kërpudha, të përgatitura; Kërpudha të thata ushqimore; Alga të
përgatitura për ushqime për njerëz; Produkte të patateve; Xhele; Reçel; Komposto;
Marmelatë; Pure e frutave; Gjalpë me bazë perimesh; Gjalpë që përbëhet kryesisht prej
frutave; Gjalpe të bazuara në arrë; Vezë; Qumësht; Djathë; Produkte djathi; Zëvendësues të
djathit; Gjalpë; Jogurt; Produkte qumështi; Zëvendësues të qumështit; Qumësht në pluhur;
Tofu; Desert me fruta, arra, jogurt, gjizë dhe / ose kremë; Përzierje të arrave, Përzierje të
arrave me fruta të thata; Vajra ushqimore; Yndyrna ushqimore; Konsum, supa; Preparate
për të bërë supë; Bouillon, supë; Gjyveç; Ushqime me rostiçeri të bazuara në mish;
Ushqime meze të lehtë bazuar në perime; Ushqime me rostiçeri me bazë patate; Ushqime
meze të lehtë bazuar në bishtajore; Ushqime meze të lehtë bazuar në arra; Ushqime meze
me bazë tofu; Ushqime meze me bazë qumështi; Ushqime meze me bazë djathi; Sallata që
përbëhen kryesisht nga mishi, zëvendësuesit e mishit, peshku, shpendët, brumra, guaca,
perime, bishtajoret, kërpudhat, fruta, arrat, djath, tofu, soja dhe / ose produkte të qumështit;
Ushqim i përgatitur që përbëhet kryesisht nga mishi, zëvendësuesi i mishit, peshku,
shpendët, brumrat, guacat, perimet, bishtajoret, kërpudhat, frutat, arrat, djathi, tofu, soja dhe
/ ose produktet e qumështit; Ushqim i ngrirë i përbërë kryesisht nga mishi, zëvendësuesi i
mishit, peshku, shpendët, brumrat, guacat, perimet, bishtajoret, kërpudhat, frutat, arrat,
djathi, tofu, soja dhe / ose produktet e qumështit; Ushqime me kalori të ulët, përveçse për
qëllime mjekësore, që përbëhen kryesisht nga mishi, zëvendësuesit e mishit, peshku,
shpendët, brumrat, guacat, perimet, bishtajoret, kërpudhat, frutat, arrat, djathi, tofu, soja dhe
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/ ose produktet e qumështit
30 Kafe; Çaj; Kakao; Produkte të kakaos; Kafe artificiale; Kafe, Çaj, kakao ose pije me
bazë çokollate; Preparate për të bërë pije me bazë kafeje; Preparate për të bërë pije me
aromë çokollate; Preparate për të bërë pije me bazë kakao; Preparate për të bërë pije me
bazë çaji; Oriz; Produkte makarona; Brumë; Peta; Produkte me petë; Tapiokë; Sago; Miell;
Preparate prej drithërave; Drithëra; Musli; Produkte integrale; Bukë; Pasta; Ëmbëlsira;
Çokollatë; Produkte çokollate; Ëmbëlsirat me sheqer; Karamele ëmbëlsirash pa ilaçe;
Çamçakëz; Budingje; Akullore; Sorbete [akulore]; Akullore të tjera ushqimore; Sheqer;
Mjaltë; Melasë; Majë; Pluhur për pjekje; Niseshte për ushqim; Kripë; Mëlmesa; Mustardë;
Erëza; Bimë të konservuara; Uthull; Salca; Mëlmesa të tjera; Majonezë; Keçap me domate;
Akull [ujë i ngrirë]; Pica; Ushqime të përgatitura për pica; Sushi; Sanduiçe; Aromatizues,
përveç vajrave esencial, për pije; Aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esencial; Ushqim
rostiçeri me bazë drithëra; Ushqim rostiçeri me bazë orizi; Produkte ushqimore rostiçerie të
bëra nga mielli i misrit; Ushqimi i përgatitur që përbëhet kryesisht nga orizi, makaronat,
petat, preparatet e drithërave, buka, pasta, ëmbëlsirat dhe / ose çokollata; Ushqim i ngrirë i
përbërë kryesisht nga orizi, makaronat, petat, preparatet e drithërave, buka, pasta,
ëmbëlsirat dhe / ose çokollata; Ushqime me kalori të ulët, përveçse për qëllime mjekësore,
që përbëhen kryesisht nga orizi, makaronat, petat, preparatet e drithërave, buka, pasta,
ëmbëlsirat dhe / ose çokollata
31 Prodhime të papërpunuara dhe të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtarie
dhe pylltarie; Farërat për mbjellje; Fruta të freskëta; Perime të freskëta; Arra [fruta]; Bimët
e freskëta të kopshtit; Bimë; Bimë të thata; Lule; Llamba, Fidanë dhe fara për mbjellje;
Farërat e korrjes; Ushqime për kafshët; Ushqimi i kafshëve me formula; Materiale të
shtratit për kafshë
32 Birra; Pije të përziera që përmbajnë birrë; Ujëra [pije]; Ujë mineral [pije]; Ujë i gazuar;
Pije joalkoolike; Limonata; Pije frutash; Lëngje; Lëngje perimesh [pije]; Smoothi; Shurupe
për të bërë pije; Preparate joalkoolike për të bërë pije
33 Pije alkoolike (përveç birrave); Verë; Spirits [pije]; Liker; Pije alkoolike të parapërziera, përveç birrës; Kokteje; aperitivë; Preparate për të bërë pije alkoolike
34 Duhan; Zëvendësuesit e duhanit; Cigare; Puro; Cigare elektronike; Avullues oral për
duhanpirësit; Aromatizues, përveç vajrave esenciale, për t’u përdorur në cigare elektronike;
Aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhanin; artikuj të duhanpirësve; Shkrepsa;
Çakmak; Kuti të cigareve
35 Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produkte ushqimore, pije alkoolike dhe joalkoolike, preparate për fertilizim, ngjyra, veshje, lavanderi dhe preparate pastrimi, agjentë
pastrimi për qëllime amvisërie, kozmetikë, vajra dhe yndyrna industriale, karburante,
karburante motorike, ndriçues, drita; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me ilaçet pa
recetë dhe ilçe, ushqim për bebe, produkte për bebe, preparate për përkujdesje për
shëndetin, preparate dietetike, artikuj sanitar, mallra metalike, pajisje metalike, makina dhe
aparate për përpunimin e metaleve, drurit, plastikës, betonit, qelqit dhe gurit, vegla
makinerie, artikuj për ndërtim dhe konstruksion, DIY dhe kopshtari, makina dhe aparate
amvisërie, makina dhe aparate të kuzhinës; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me
pajisjet elektrike dhe elektronike, aparatet dhe instrumentet për shkencë, kërkime,
navigacion, survejim, fotografi, kinematografi, audio vizion, optikë, peshim, matje,
sinjalizim, zbulim, testim, inspektim, shpëtim të jetës dhe mësimdhënie, aparate dhe
instrumente për kryerjen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin
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e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike, pajisje dhe aparate të elektronikës,
pajisjeve dhe aparateve të konsumatorit për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose
përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave, kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike,
pajisje për përpunimin e të dhënave, pajisje telekomunikuese, veshmbathje mbrojtëse,
pajisje për zhytje, zjarrfikës; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me artikuj ortopedikë,
artikuj për qëllime masazhi, aparate dhe instalime për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të
avullit, gatim, tharje, ventilim dhe furnizim me ujë, ambiente sanitare, automjete, biçikleta,
anije, skuter, karroca, pajisje për biçikleta, pajisje automjetesh, pajisje varkash,
fishekzjarre, stoli, zbukurime [stoli],instrumente horologjike dhe kronometrike, instrumente
muzikorë, pajisje muzikore, artikuj letre dhe shkrimi, artikuj për zbukurim, pajisje
shkollore, rekuizita për zyra, artikuj artizanalë, risi për ahengje, materiale paketimi,
materiale të shtypura, vepra arti, figurina; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me
nënshkrimin, paketimin dhe materialet izoluese, qese, petë, çanta, valixhe fleksibile
transporti, mallra të vogla prej lëkure, bagazhe udhëtarësh, mallra udhëtimi, ombrella,
bastune, shalle, materiale ndërtimi dhe konstruksioni, ndërtesa të transportueshme dhe
pjesët e tyre, mobilje, orendi, kontejnerë (që nuk janë prej metali), produkte për kafshë,
pajisje dhe kontejnerë për amvisëri dhe kuzhinë, pajisje për banjo, pajisje tualeti, enë gatimi
dhe takëme për tavolinë, takëm, enë prej qelqi, enë prej balte; shërbime të shitjes me pakicë
në lidhje me mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit e tekstilit, çarçaf amvisërie, çarçaf krevati,
çarçaf tavoline, thasë gjumi, çarçaf për banjë, perde, grila veneciane, veshmbathje, këpucë,
kapele, kinkaleri, artikuj dekorativë për flokët, lule artificiale, bimë, pemë dhe fruta, qilima,
shtroja për dysheme, perde të mureve dhe mbulesa muri, tapete, artikuj gjimnastikor dhe
sportiv, lodëra, lojëra, aparate për video lojra, lodra, dekorime për pemët e Krishtlindjes,
foragjere për kafshë, shtresa për shtazë, bimë dhe lule, fara për mbjellje dhe farëra të
bimëve, prodhime bujqësore dhe pyjore, produkte të duhanit, artikuj të duhanpirësit,
çakmakë, zëvendësues të duhanit, cigare elektronike, avullues oral për duhanpirësit; shitja
me pakicë e kartave të parapaguara për blerjen e shërbimeve telekomunikuese; reklama;
aranzhimi i reklamave; prokurimi i kontratave [për të tjerët]; aranzhimi i kontratave, për të
tjerët, për ofrimin e shërbimeve; aranzhim i kontratave për shërbimet e telekomunikimit, i
kontratave për shërbimet e komunikimit celular, i kontratave për ofrimin e zileve për
telefona celularë dhe telefona të mençur, të kontratave për ofrimin e shërbimeve të riparimit
dhe mirëmbajtjes, të kontratave për dërgimin e mallrave dhe të kontratave për furnizim me
energji, energji elektrike ose gaz; aranzhim të abonimeve për gazetat; aranzhim të
abonimeve për shërbimet e Internetit; aranzhim të abonimeve për shërbimet mediatike;
aranzhim të abonimeve për botimet e të tjerëve; sigurim të informacionit për kontaktet
tregtare dhe afariste; aranzhim të transaksioneve tregtare, për të tjerët, përmes dyqaneve në
internet; informacion dhe këshilla komerciale për konsumatorët [dyqan këshillash për
konsumatorët]; informacion dhe këshilla për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e
produkteve dhe artikujve që do të blihen; hulumtim i konsumatorit; sigurim të
informacionit në internet për produktet e konsumatorit, çështjet e mbrojtjes së
konsumatorit, shërbimi ndaj klientit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura gjithashtu
ofrohen në kontekstin e tregtisë në internet
36 Shërbime të sigurimit; Shërbime të nënshkrimit të sigurimeve; Financa; Shërbimet e
financave; punë me pasuri të patundshme; Shërbime të pasurive të patundshme; Sigurim
dhe informacion financiar dhe shërbime konsulente; Aranzhim të financimit; Aranzhim të
sigurimit
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38 Telekomunikim; Informacion në lidhje me telekomunikimin; Sigurim i forumeve në
internet; Aranzhim i shërbimeve telefonike; Transmetimi i skedarëve dixhital; Dërgim të
mesazhit; Aranzhim të aksesit në bazat e të dhënave në internet; Sigurim të qasjes në
internet; Sigurim të lidhjeve të komunikimit elektronik; Aranzhim të shërbimeve të
telekomunikimit
39 Transport; mbështjellje dhe paketim të mallrave; magazinim të mallrave; Organizim të
udhëtimeve; Shërbime të udhëtimit; Rezervim të shërbimeve të agjencisë për udhëtime;
Konsulencë udhëtimi; Rezervim dhe prenotim të udhëtimit; Aranzhim të transportit;
Aranzhim të transportit të udhëtarëve
40 Shërbime laboratorike për fotografi; Aranzhim të shërbimeve laboratorike për fotografi;
Aranzhim të shërbimeve në lidhje me redaktimin dhe zhvillimin dixhital të fotografive;
Shtypja e fotografive dhe fotografive të ruajtura dixhitale; Shërbime riciklimi; Konsulencë
në lidhje me riciklimin e mbeturinave dhe plehrave; Aranzhim të mbeturinave dhe
materialit të riciklueshëm [transformim]; Shkatërrimi i mbeturinave dhe plehrave
41 Arsim; Trajnim; Informacion mbi arsimin; Shërbime argëtuese; Shërbime të agjencisë
së biletave [argëtuese]; Rezervimi i vendeve për evenimente argëtuese; Sigurim të
informacionit në fushën e argëtimit; Aktivitete sportive; Aktivitetet kulturore; Sigurim i
ambienteve për rekreacion; Informacione për rekreacion; Organizimi i garave [arsim ose
argëtim]; Shërbimet e lojërave elektronike; sigurimi i videove në internet, që nuk mund të
shkarkohen; sigurim të muzikës në internet, që nuk mund të shkarkohet
42 Azhurnimi i programeve kompjuterike; konsulencë për programe kompjuterike;
Konsulencë për sigurinë kompjuterike; Konsulencë për teknologjinë kompjuterike;
Konsulencë në fushën e kursimit të energjisë; Konsulencë për teknologjinë e
telekomunikimit; Shërbime konsulente në fushën e teknologjisë së informacionit; Shërbime
konsulente në lidhje me mbrojtjen e mjedisit jetësor
43 Sigurim të ushqimit dhe pijeve; Katering; Furnizim të vakteve për konsum të
menjëhershëm; Akomodim të përkohshëm; Aranzhim të akomodimit për pushime;
Aranzhim të akomodimit në hotel
44 Shërbime këshilluese dietike; Sigurimi i informacionit në lidhje me udhëzimet dietike
dhe ushqyese; Konsulencë në fushën e kujdesit për trupin dhe bukurinë; Këshillim
shëndetësor dhe shërbime informacioni; Shërbime konsulente në lidhje me përkujdesin
shëndetësor; Konsulencë në lidhje me kujdesin higjienik dhe të bukurisë për kafshët;
Këshilla për ushqimin e kafshëve; Konsulencë në lidhje me bujqësinë, kopshtarinë dhe
pylltarinë
(210) KS/M/ 2020/262
(220) 14/02/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE
(591) Hiri e errët, hiri e ndritshëme, hiri
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 35 Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produkte ushqimore, pije alkoolike
dhe jo-alkoolike, preparate për fertilizim, ngjyra, veshje, lavanderi dhe preparate pastrimi,
agjentë pastrimi për qëllime amvisërie, kozmetikë, vajra dhe yndyrna industriale,
karburante, karburante motorike, ndriçues, drita; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me
ilaçet pa recetë dhe ilçe, ushqim për bebe, produkte për bebe, preparate për përkujdesje për
shëndetin, preparate dietetike, artikuj sanitar, mallra metalike, pajisje metalike, makina dhe
aparate për përpunimin e metaleve, drurit, plastikës, betonit, qelqit dhe gurit, vegla
makinerie, artikuj për ndërtim dhe konstruksion, DIY dhe kopshtari, makina dhe aparate
amvisërie, makina dhe aparate të kuzhinës; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me
pajisjet elektrike dhe elektronike, aparatet dhe instrumentet për shkencë, kërkime,
navigacion, survejim, fotografi, kinematografi, audio vizion, optikë, peshim, matje,
sinjalizim, zbulim, testim, inspektim, shpëtim të jetës dhe mësimdhënie, aparate dhe
instrumente për kryerjen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin
e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike, pajisje dhe aparate të elektronikës,
pajisjeve dhe aparateve të konsumatorit për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose
përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave, kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike,
pajisje për përpunimin e të dhënave, pajisje telekomunikuese, veshmbathje mbrojtëse,
pajisje për zhytje, zjarrfikës; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me artikuj ortopedikë,
artikuj për qëllime masazhi, aparate dhe instalime për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të
avullit, gatim, tharje, ventilim dhe furnizim me ujë, ambiente sanitare, automjete, biçikleta,
anije, skuter, karroca, pajisje për biçikleta, pajisje automjetesh, pajisje varkash,
fishekzjarre, stoli, zbukurime [stoli],instrumente horologjike dhe kronometrike, instrumente
muzikorë, pajisje muzikore, artikuj letre dhe shkrimi, artikuj për zbukurim, pajisje
shkollore, rekuizita për zyra, artikuj artizanalë, risi për ahengje, materiale paketimi,
materiale të shtypura, vepra arti, figurina; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me
nënshkrimin, paketimin dhe materialet izoluese, qese, petë, çanta, valixhe fleksibile
transporti, mallra të vogla prej lëkure, bagazhe udhëtarësh, mallra udhëtimi, ombrella,
bastune, shalle, materiale ndërtimi dhe konstruksioni, ndërtesa të transportueshme dhe
pjesët e tyre, mobilje, orendi, kontejnerë (që nuk janë prej metali), produkte për kafshë,
pajisje dhe kontejnerë për amvisëri dhe kuzhinë, pajisje për banjo, pajisje tualeti, enë gatimi
dhe takëme për tavolinë, takëm, enë prej qelqi, enë prej balte; shërbime të shitjes me pakicë
në lidhje me mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit e tekstilit, çarçaf amvisërie, çarçaf krevati,
çarçaf tavoline, thasë gjumi, çarçaf për banjë, perde, grila veneciane, veshmbathje, këpucë,
kapele, kinkaleri, artikuj dekorativë për flokët, lule artificiale, bimë, pemë dhe fruta, qilima,
shtroja për dysheme, perde të mureve dhe mbulesa muri, tapete, artikuj gjimnastikor dhe
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sportiv, lodëra, lojëra, aparate për video lojra, lodra, dekorime për pemët e Krishtlindjes,
foragjere për kafshë, shtresa për shtazë, bimë dhe lule, fara për mbjellje dhe farëra të
bimëve, prodhime bujqësore dhe pyjore, produkte të duhanit, artikuj të duhanpirësit,
çakmakë, zëvendësues të duhanit, cigare elektronike, avullues oral për duhanpirësit; shitja
me pakicë e kartave të parapaguara për blerjen e shërbimeve telekomunikuese; reklama;
aranzhimi i reklamave; prokurimi i kontratave [për të tjerët]; aranzhimi i kontratave, për të
tjerët, për ofrimin e shërbimeve; aranzhim i kontratave për shërbimet e telekomunikimit, i
kontratave për shërbimet e komunikimit celular, i kontratave për ofrimin e zileve për
telefona celularë dhe telefona të mençur, të kontratave për ofrimin e shërbimeve të riparimit
dhe mirëmbajtjes, të kontratave për dërgimin e mallrave dhe të kontratave për furnizim me
energji, energji elektrike ose gaz; aranzhim të abonimeve për gazetat; aranzhim të
abonimeve për shërbimet e Internetit; aranzhim të abonimeve për shërbimet mediatike;
aranzhim të abonimeve për botimet e të tjerëve; sigurim të informacionit për kontaktet
tregtare dhe afariste; aranzhim të transaksioneve tregtare, për të tjerët, përmes dyqaneve në
internet; informacion dhe këshilla komerciale për konsumatorët [dyqan këshillash për
konsumatorët]; informacion dhe këshilla për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e
produkteve dhe artikujve që do të blihen; hulumtim i konsumatorit; sigurim të
informacionit në internet për produktet e konsumatorit, çështjet e mbrojtjes së
konsumatorit, shërbimi ndaj klientit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura gjithashtu
ofrohen në kontekstin e tregtisë në internet

(210) KS/M/ 2020/263
(220) 14/02/2020
(731) Krenar Alidema Rr. Selam Musai 3/3,
KS
(591) E gjelbërt

(540)

(511) 3 Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet
për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat
esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për
higjienën e gojës
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 Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare,
gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për
qepje
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(210) KS/M/ 2020/264
(220) 14/02/2020
(731) Krenar Alidema Rr. Selam Musai 3/3,
KS
(591) E gjelbërt

(540)

(511) 3 Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet
për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat
esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për
higjienën e gojës
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 Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare,
gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për
qepje

(210) KS/M/ 2020/265
(220) 18/02/2020
(731) Elektro One SH.P.K. Gjilan, Rr.
Qarkore p.n, KS
(591) - E Verdhe e Qelur
E Bardhe
E Zeze
(740) Shaban Ismajli NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540)

(511) 6 Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej
metali;konstruksionet e transportuesh me metalike; materialet metalike për binarëtreni;
kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet,artikuj të vegjël metali;
gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në
klasat tjera; xehet
9 Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike,kinematografike,
optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet
për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit,
akumulimit,rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për incizimin,transmetimi
ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim;
106

Buletini Zyrtar Nr. 89 i Agjencisë për Pronësi Industriale

makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e
monedhës; makinat llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të
dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit
11 Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,furnizim me
ujë dhe qëllime sanitare

(210) KS/M/ 2020/266
(220) 18/02/2020
(731) ARSIM ZENUNI Rr.Naim Frashëri
Nr.15, KS
(591) E Gjelbër, E Kuqe, E Verdhë
E Zezë

(540)

(511) 36 Sigurimet;ceshtjet financiare; ceshtjet monetare; ceshtjet e patundshmerisë

(210) KS/M/ 2020/267
(220) 18/02/2020
(731) OCTACOM SH.P.K. Rr. UCK, Arena
Building, Prishtine 10 000, KS
(591) Ngjyra e bardhë, ngjyra e kuqe, ngjyra
e zezë
(740) Erblina Sejdiu Rr. Ndue Perlleshi,
Prishtinë 10 000

(540)

(511) 35 Reklamat; Menaxhim biznesi; Shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit
për projekte të ndërtimit; menaxhim biznesi dhe organizim të konsultave; asistencë të
menaxhimit të biznesit; konsulta për organizata të bizneseve; Hulumtim biznesi
36 Menaxhimi i shërbimeve të patundshmërive; Qiradhënia e patundshmërive; Investimet
kapitale; menaxhimi i apartamenteve
qiradhënia e apartamenteve
37 Konsulta për ndërtimtari; Ndërtimtari;Dhënia e informatave për ndërtimtari;
Mbikëqyrja e ndërtimit të objekteve; Ndërtimi i dyqaneve; Ndërtimet nënujore; Instalimi
dhe riparimi i aparaturave për kondicioner të ajrit; Instalimi i dyerve dhe dritareve;
Instalimi i mjeteve të punës në punishten e ndërtimit
42 Draftimi i projekteve të ndërtimtarisë; Shërbimet e inxhinierisë;Hulumtimi në fushën e
ndërtimit të objekteve
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(210) KS/M/ 2020/268
(220) 18/02/2020
(731) OCTACOM SH.P.K. Rr. UCK, Arena
Building, Prishtine 10 000, KS
(591) E Bardhë, E kuqe, E zezë
(740) Erblina Sejdiu Rr. Ndue Perlleshi,
Prishtinë 10 000

(540)

(511) 35 Reklamat; Menaxhim biznesi; Shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit
për projekte të ndërtimit; menaxhim biznesi dhe organizim të konsultave; asistencë të
menaxhimit të biznesit; konsulta për organizata të bizneseve; Hulumtim biznesi
36 Menaxhimi i shërbimeve të patundshmërive; Qiradhënia e patundshmërive; Investimet
kapitale;menaxhimi i apartamenteve
qiradhënia e apartamenteve
37 Konsulta për ndërtimtari;Ndërtimtari; Dhënia e informatave për ndërtimtari;
Mbikëqyrja e ndërtimit të objekteve; Ndërtimi i dyqaneve; Ndërtimet nënujore; Instalimi
dhe riparimi i aparaturave për kondicioner të ajrit; Instalimi i dyerve dhe dritareve;
Instalimi i mjeteve të punës në punishten e ndërtimit
42 Draftimi i projekteve të ndërtimtarisë; Shërbimet e inxhinierisë; Hulumtimi në fushën e
ndërtimit të objekteve

(210) KS/M/ 2020/269
(220) 18/02/2020
(731) OCTACOM SH.P.K. Rr. UCK, Arena
Building, Prishtine 10 000, KS
(591) E bardhë, E kuqe
(740) Erblina Sejdiu Rr. Ndue Perlleshi,
Prishtinë 10 000

(540)

(511) 35 Reklamat; Menaxhim biznesi; Shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit
për projekte të ndërtimit; menaxhim biznesi dhe organizim të konsultave; asistencë të
menaxhimit të biznesit; konsulta për organizata të bizneseve; Hulumtim biznesi
36 Menaxhimi i shërbimeve të patundshmërive; Qiradhënia e patundshmërive; Investimet
kapitale; menaxhimi i apartamenteve
qiradhënia e apartamenteve
37 Konsulta për ndërtimtari; Ndërtimtari; Dhënia e informatave për ndërtimtari;
Mbikëqyrja e ndërtimit të objekteve; Ndërtimi i dyqaneve; Ndërtimet nënujore;Instalimi
dhe riparimi i aparaturave për kondicioner të ajrit; Instalimi i dyerve dhe dritareve;
Instalimi i mjeteve të punës në punishten e ndërtimit
42 Draftimi i projekteve të ndërtimtarisë; Shërbimet e inxhinierisë; Hulumtimi në fushën e
ndërtimit të objekteve
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(210) KS/M/ 2020/270
(220) 18/02/2020
(731) OCTACOM SH.P.K. Rr. UÇK, Arena
Building, Prishtine 10 000, KS
(740) Erblina Sejdiu Rr. Ndue Perlleshi,
Prishtinë 10 000

(540) OCTACOM

(511) 35 Reklamat; Menaxhim biznesi; Shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit
për projekte të ndërtimit; menaxhim biznesi dhe organizim të konsultave; asistencë të
menaxhimit të biznesit; konsulta për organizata të bizneseve; Hulumtim biznesi
36 Menaxhimi i shërbimeve të patundshmërive;Qiradhënia e patundshmërive; Investimet
kapitale; menaxhimi i apartamenteve
qiradhënia e apartamenteve
37 Konsulta për ndërtimtari; Ndërtimtari;Dhënia e informatave për ndërtimtari;
Mbikëqyrja e ndërtimit të objekteve; Ndërtimi i dyqaneve;Ndërtimet nënujore; Instalimi
dhe riparimi i aparaturave për kondicioner të ajrit; Instalimi i dyerve dhe dritareve;
Instalimi i mjeteve të punës në punishten e ndërtimit
42 Draftimi i projekteve të ndërtimtarisë;Shërbimet e inxhinierisë; Hulumtimi në fushën e
ndërtimit të objekteve

(210) KS/M/ 2020/271
(220) 18/02/2020
(731) BR International Holdings Inc.
A company registered in the British Virgin
Islands c/o/ P.O. Box 261031, Jebel Ali,
Dubai, AE
(591) zezë, hirit, bardhë
(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 dhe zavëndësues për duhan; cigare të holla dhe cigare; cigare elektronike
dhe vaporizer (inhalues) për duhanpirës; artikuj për duhanpirës; shkrepëse

109

Buletini Zyrtar Nr. 89 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(210) KS/M/ 2020/272
(220) 18/02/2020
(731) BR International Holdings Inc.
A company registered in the British Virgin
Islands c/o/ P.O. Box 261031, Jebel Ali,
Dubai, AE
(591) kuqe, bardhë, verdhë, zezë
(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 dhe zavëndësues për duhan; cigare të holla dhe cigare; cigare elektronike
dhe vaporizer (inhalues) për duhanpirës; artikuj për duhanpirës; shkrepëse

(210) KS/M/ 2020/273
(220) 18/02/2020
(731) BR International Holdings Inc.
A company registered in the British Virgin
Islands c/o/ P.O. Box 261031, Jebel Ali,
Dubai, AE
(591) zezë, bardhë, hirit
(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 dhe zavëndësues për duhan; cigare të holla dhe cigare; cigare elektronike
dhe vaporizer (inhalues) për duhanpirës; artikuj për duhanpirës; sjkrepëse
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(210) KS/M/ 2020/274
(220) 18/02/2020
(731) Pfanner Holding AG Alte Landstrasse
10, 6923 LAUTERACH , AT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) PFANNER

(511) 33 Pije alkoolike ( përveç birrave)

(210) KS/M/ 2020/275
(220) 18/02/2020
(731) 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)

(511) 5 Barna; preparate mjekësore; preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për
trajtimin e simptomave të menopauzës dhe postmenopauzës; hormonet për përdorim
mjekësor; preparatet higjienike për përdorim mjekësor; ushqime dietike dhe substanca të
adaptuara për përdorim mjekësor; shtesa dietike për konsum te njerëzit; leukoplast

(210) KS/M/ 2020/276
(220) 18/02/2020
(731) Admiral Kosovo Ltd SH.P.K.
Qendra Tregtare "Albi Mall," Zona e Re
Industriale, Veternik, KS
(591) Bardh e zi
(740) Shita & Ibrahimaga L.L.C Anton
Cetta 5a, Prishtinë

(540)
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(511) 3 Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues,
llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione
flokësh; pluhur dhëmbësh
18 Lëkurë dhe imitime të saj, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk përfshihen
në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, çadra dielli
dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala
25 Veshje, këpucë, kapele
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes
32 Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje
frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve
33 Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës)
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm

(210) KS/M/ 2020/277
(220) 18/02/2020
(731) Admiral Kosovo Ltd SH.P.K.
Qendra Tregtare "Albi Mall," Zona e Re
Industriale, Veternik, KS
(591) Bardh e zi
(740) Shita & Ibrahimaga L.L.C Anton
Cetta 5a, Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues,
llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione
flokësh; pluhur dhëmbësh
18 Lëkurë dhe imitime të saj, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk përfshihen
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në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, çadra dielli
dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala
25 Veshje, këpucë, kapele
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes
32 Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje
frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve
33 Pije alkoolike (përjashtuar llojet e birrës)
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm

(210) KS/M/ 2020/279
(540)
(220) 19/02/2020
(731) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn,
10,000 Prishtinë, KS
(591) E kaltër e hapur C:77, M:25, Y:0, K:0
E bardhë C:0, M:0, Y:0, K:0
E kaltër e mbyllur, C:100, M:61, Y:33, K:45
E Gjelbër C:32, M:13, Y:59, K:1
E Portokalltë e hapur C:00, M:60, Y:61, K:0
E Portokalltë e mbyllur C:12, M:86, Y:96,
K:3 e Kaftë C:19, M:27, Y:53, K:5
(740) Ekrem Ilazi rr. Ismet Asllani, Torinë,
Lipjan.
(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
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)

(210) KS/M/ 2020/281
(220) 19/02/2020
(731) Oruci Group Rr.Luan Haradinaj P.N
Prishtinë, KS
(591) Bardhë e zi

(540)

(511) 35 Ndihmë në punën ose menaxhimin e një nderrmarrje tregtare, ose ndihm ne
administrimin e puneve afariste ose funksioneve tregtare te nje ndermarrje industriale ose
tregtare, si dhe sherbimet e bera nga ndermarrja e reklamimit kryesisht ndermarrjen e
komunikimeve me publikun, deklaratat ose njoftimet me te gjitha mjetet e difuzionit dhe qe
kane te bejene me te gjitha llojet e mallrave ose sherbimeve
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41 Sherbime qe kane qellime themelore te argetimit te njerezve

(210) KS/M/ 2020/282
(220) 19/02/2020
(731) HENKEL AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE
(591) kuqe, bardhe
(740) Xhemajl Krasniqi 007
AA& D L.L.C., Kodra e Diellit, zona e
jugut e 9/5, Prishtinë

(540)

(511) 1 Kemikalje të cilat përdoren në industri dhe shkencë, ngjitës i cili përdoret në
industri; rreshira artificiale të papërpunuara; preparate për kalitje (saldim) dhe ngjitje;
lëndë të parë për preparate për larje dhe pastrim; nisheste dhe preparate nishesteje për
destinime teknike; preparate kimike për apsorbimin e lagështisë; granulate dhe tableta
lidhëse për absorbuesit e lagështisë
3 Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, sapuna, paste dhëmbësh, losion për flokë,
preparate kozmetike për kujdesjen ndaj flokëve dhe stilizimin e flokëve, preparate për
mbytjen dhe për valëzim permanent të flokëve; preparate për zbardhim dhe substance tjera
për përdorim në lavanteri; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe abrasive; nisheste,
agensa për larjen e enëve, agensa për pastrimin dhe kujdesin e dyshemeve; lecka të
impregnuara me agensa për pastrim
5 Preparate farmaceutike për qellime mjekësore dhe të kujdesit shëndetësor, produkte
higjenike për qellime mjekësore; substanca dietike të adaptuara për perdorim në mjekësi;
suplementa dietal për qellime mjekësore; preparate vitaminash; fasha, material për
fashatim; material për ndalim të dhëmbëve, dyll dental; dezinfektantë; preparate për
freskimin e ajrit; agensa për dezodorimin e ajrit në ambiente, agensa për dezodorim, jo për
perdorim te qenjet njerëzaore dhe kafshët; agensa për neutralizimin dhe pastrimin e
ambienteve me ajr; preparate kimike për pastrimin dhe rifreskimin e ajrit në ambiente;
preparate për shkatërrimin e dëmtuesve; fungicide, herbicide
16 Ngjitës për perdorim në amvisni; ngjitës për perdorim në zyrë (shkresëri); shirita
vetëngjitës për perdorim në shkresëri, në shkrime, në vizatim dhe modelim; materiale
instruktimi dhe mësimdhënje (përjashto aparatet) në formë gjërave të printuara; shënime
(vërejtje) ngjitëse; etiketa vetëngjitëse; balta (plastelina) modelimi; pasta modelimi;
rekuizita zyreje (perpos mobiljeri); agensa korrektues dhe paisje për korrigjim të destinuara
për të shkruarit, vizatim dhe markim
17 Shirita izoluse, komponime të materialeve ngjitëse izlouese, komponime ngjitëse
adhesive; traka adhesive; shirita, breze dhe filma; breza adhesive të ndryshëm nga ata që
perdoren në shkresëri dhe që nuk përdoren për qellime shtëpiake; shirita vetëngjitës të
ndryshme nga ato që perdoren në shkresëri dhe jo për destinime shtëpiake; shirita adhesive
për destinime industriale; rrëshirë sintetike (produkte gjysëm të përpunuara); material
izoluese elektrike; material izoluese akustike; produkte izoluses elektrike nga goma; shirita
adhesive të ndryshëm nga ata që perpdoren në shkresëri dhe që nuk janë për perdorim në
mjekësi dhe përdorim shtëpiak; komponime ngjitëse për izolim të këndeve (silicone114
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sealant and caulking); materiale izoluese; materiale të cilat nuk e përqojnë nxehtësinë për të
mbajtur ngrohjen; material mbushëse nga goma apo plastika; material paketuese (jastëk,
mbushës) nga goma apo plastika; izolatorë përques termal; materiale ngjitëse jometalike të
enkapsuluara; paketues për gjysmëpërques; komponime mbrojtëse nga moti (weather
stripping compositions); material lidhese; komponime lidhëse (ngjitës) për ngjitje;
komponime kimike për riparimin e rrjedhjeve; filtra për zgjerimin e vazhdimeve; material
izoluse per ndertimtari; material izoluese të punuara nga shkuma e poliuretanit; suva
izoluse; shirita izoluse; llak izoluse; membrane izoluse të rezistueshme nga uji; paketime,
materiele ndalimi dhe izolimi, ngjitës izolues; ngjitësa silikoni; dyll izoluse, izolues dhe
filtëra; membrana (jo-metalike) izoluese; membrane dhe materiale sintetike gjysmë të
përpunuara filtrimi
19 Materiale jometalike ndërtimi; membrane kulmi, membrane tavanesh të varura të
bitumenizuara, mbështjellje të bitumenizuara për mbulimin e kulmeve; suva; suva cementi;
llaç, beton, cement, asfallt, katran, bitumen, material shumështresor për dysheme (mallë),
rrëshirë, mbështjelësa (material ndërtimor), cement mbështjeës të rezistueshëm nga zjarri,
material për finalizim, komponime nivelizimi

(210) KS/M/ 2020/283
(220) 19/02/2020
(731) N.T.SH. “Italmed” Lagjia
Kalabria:Rr.Rexhep Krasniqi P.n., KS
(591) E Gjelbër dhe e Kaltër e mbyllur
(740) Dardan Shala
Kompleksi Avalla, P+12, Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime
mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje;
emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë;
dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet
10 Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët,
sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje
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(210) KS/M/ 2020/285
(220) 19/02/2020
(731) Kiko S.p.A. Via Giorgio e Guido
Paglia 1/D 24122 Bergamo BG, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) KIKO

(511) 3 Kozmetikë; kreme, losione, gjelatinë dhe balsam (yndyrë) për përdorim në
kozmetikë; preparate për kujdesin dhe trajtimin e flokut; dezodorante për përdorim
personal; kripë për pastrim; mjete për pastrimin e dhëmbëve [pasta, gjelatinë, lëngje];
sapun; parfume; vaj eterik; produkte për pastrimin dhe kujdesin e trupit; të gjitha produktet
e lartëpërmendura të cilat nuk kanë të bëjnë me produkte për foshnje ose fëmijë më të
rinjë se 11 vjet..
8 Gërshër; limë; dana për kapje; sete për manikyr dhe pedikyr; pajisje për manikyr; pajisje
për pedikyr; mbështjellës të qepallave; separator (ndarës) të qepallave; pajisje për nxerrjen
e thonjëve; llak për thonjë; mekanizma për prerjen e thonjëve, elektrike ose jo elektrike;
makina rroje; të gjitha produktet e lartëpërmendura të cilat nuk kanë të bëjnë me produkte
për foshnje ose fëmijë me të rinjë se 11 vjet
16 Mprehëse pë lapsa kozmetik; faculeta të letrës të cilat nuk janë të lagura për heqjen e
makiazhit (tualetit); të gjitha produktet e lartëpërmendura të cilat nuk kanë të bejnë më
mallrat për foshnje ose fëmijë me të rinjë se 11 vjet
18 Neseser (çanta) toaleti (te zbrazura); çanta kozmetike të cilat shiten të zbrazura;
neseser (çanta), të zbrazura; çanta kozmetike (të zbrazura); çanta kozmetike të zbrazura;
çantë në formë letre (plikoje); valigje; kuleta; çanta ditore; çanta krahu; të gjitha produktet e
lartëpërmendura të cilat nuk kanë të bejnë më mallrat për foshnje ose fëmijë me të rinjë se
11 vjet
20 Pasqyra për makiazhë (toalet); të gjitha produktet e lartëpërmendura të cilat nuk kanë të
bëjnë me mallrat për foshnje ose fëmijë me të rinjë se 11 vjet
21 Pajisje kozmetike; aplikues për vendosjën e makiazhit (toaletit); shpatulla kozmetike të
zbrazura (boshe); pikatore për qëllime kozmetike; brusha kozmetike; brusha për rroje;
shpuza për fytyrë për vendosjën e makiazhit (toaletit); shpuza tualeti; pudra; shkopi për
vendosjën e makiazhit (toaletit); brusha për thonjë; brusha për vetulla; krehër për qepalla;
brusha tualeti; krehër; spërkatës aromash; pudra kozmetike; kuti për sapuna; shpërndarës
për sapun; neseser (çanta) për kozmetikë; çanta kozmetike me pajisje; neseser (çantë) për
pajisje kozmetike; ndarëse shkumë për gishta (ndarëse) për pedikyr; enë për të gjitha
mallrat e lartpërmendura që nuk kanë të bëjnë me mallrat për foshnje ose fëmijë nën 11
vjeç
35 Shërbimet e publikimit dhe promovimit të shitjeve; shërbimet e marketingut;
administrimi më lojalitetin e konsumatorëve, skema nxitëse ose promovuese; shitja më
pakicë, duke përfshirë shërbimet e shitjes on-line (drejtëperdrejtë), lidhur me kozmetikën;
krema, losione, gjelatinë dhe balsame (yndyra) për përdorime kozmetike; preparate për
kujdesin dhe trajtimin e flokut; dezodorante për përdorim përsonal; kripë për pastrim
(dush); mjete për pastrimin e dhëmbëve (pasta, gjelatinë, lëng); sapun; parfume; vajëra
eterike; shërbimet e shitjës me pakicë duke përfshirë shitjen online (drejtëpërdrejtë) lidhur
me gërsheret; limave; danave kapëse; seteve për manikyr dhe pedikyr; pajisjeve për
manikyr; pajisjeve për pedikyr; mbështjellëse të qepallave; ndarësve të qepallave; pajisjeve
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për nxerrjen e thonjeve; lustra të thonjëve; pajisjeve (mjeteve) për prerjen e thonjëve,
elektrike dhe jo elektrike; makina rroje; shitjeve me pakicë, duke përfshirë shërbimet online lidhur me prerëset për lapsa kozmetik; facoleta nga letra të cilat nuk janë të njoma
(lagura) për heqjen e shminkës- makiazhit; shitja me pakicë, duke përfshirë shërbime online lidhur me neseser (çanta të zbrazura-boshe) tualeti; çantave kozmetike të cilat shiten te
zbrazura (bosh); neseser, bosh; çanta të zbazura (bosh) kozmetike; çanta bosh kozmetike;
çantave në formë plikoje (letre); valigje; kuleta; çanta ditore; çanta krahu; shitja me pakicë,
duke përfshirë shërbimet online lidhur më pasqyret për makiazh (shminkim); neseser për
kozmetikë; shërbimet e shitjes me pakicë, duke përfshirë shërbimet online lidhur me
pajisjet kozmetike, aplikate për vendosjen e makiazhit (shminkes); shpatulla kozmetike;
pikatore boshe për qëllime kozmetike; brusha kozmetike; brusha rroje; shpuza fytyre për
vendosjën e shminkës- makiazhit; shpuza tualeti; pudra; shkopa për vendosjën e makiazhitshminkës; brusha për thonjë; brusha për vetulla; kreher për qepalla; brusha tualeti; krehër;
spërkatës aromash; pudër kozmetike; kuti për sapuna; shpërndarës për sapun; çanta
kozmetike me pajisje; neseser (çanta) për pajisje kozmetike; enë për ruajtje; ndarëse
shkume për gishta (ndarëse) për pedikyr; të gjitha mallrat e lartpërmendura që nuk kanë të
bëjnë me mallrat për foshnje ose fëmijë nën 11 vjeç

(210) KS/M/ 2020/286
(220) 19/02/2020
(731) Kraft Foods Sverige Intellectual
Property AB Smedbyvaegen 8
19486 Upplands-Vaesby, SE
(591) kalter, bardhë,kuqe dhe portokalli
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 29 Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te
konservuara, thara dhe ziera; gjelatinë, gjeme, marmeladë, fruta të ziera; vezë, qumësht dhe
produkte të qumështit, jogurt; vaj dhe yndyrë për ushqim; pure domatesh dhe lëng nga
domatet; patatina dhe grimësira me bazë patateje, perime ose fruta; fruta të arrave, pjekur,
tharë, kriposur, me melmesa dhe me shtesa erëzash
30 Kafe, zëvendësues të kafes, çaj dhe kakao, duke përfshirë pije nga të njëjtat (nga to);
sheqer dhe ëmbëltues (natyral); miell dhe artikuj ushqimorë nga drithërat, drithëra për
mëngjes, brumëra dhe produkte tjera nga brumi, pica, petulla ruse (piroshka), pite, buk,
pjekurina dhe ëmbëlsira, duke përfshirë çokolata dhe embëlsira; akullore, akullore nga
jogurti, jogurt i ngrirë dhe akull; krip, mustardë, keçap (salcë domatesh), uthull, salca
(melmesa), melmesa, grimësira në formë kupave (kokoshkave) dhe patatinave nga misri, si
dhe produktet për zamër me bazë misri, orizi, elbi, thekëre ose pjekurina
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(210) KS/M/ 2020/287
(220) 19/02/2020
(731) 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) TAKE 5

(511) 30 Çokolata, ëmbëlsira, bombone, biskota (të gjitha llojet), kuleç të ëmbël, brumëra,
makarona, peta të prera, peta të prera të gatëshme, shpageta, peta të prera për supa, tharëm
buke, pluhur për pjekurina dhe shtesa tjera për produkte bukëpjekësish, salca për sallata,
majonez, uthull, keçap dhe salca
(shtesa ushqimi), produkte nga brumi të cilat janë të gatshme për pjekje, brum i ngrirë, bukë
e hollë Indiane e ngrirë (parata), akullore, ëmbëlsira të ngrira të cilat nuk janë qumështore,
ëmbëlsira frutash të ngrira, ëmbëlsira të akullta, kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago,
zëvendësues të kafes, bukë, pjekurina, melasa, krip, mustardë, miell nga drithërat, melmesa,
pije zamer-vakti (me bazë drithërash dhe bimësh), salca (lyerje) nga mishi, çajëra bimore,
mjaltë

(210) KS/M/ 2020/288
(220) 19/02/2020
(731) ERGO Group AG ERGO-Platz 1
40477 Düsseldorf, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) ERGO

(511) 35 Reklamime; menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksionet e zyrës
36 Sigurim; çështje financiare; çështjet monetare; çështjet lidhur me pasuritë e paluajtshme
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike, përfshirë kërkimin shkencor dhe projektimin
lidhur me to; analiza industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial;
shërbimet e kontrollit të kualitetit dhe autenticitetit; projektimi dhe zhvillimi i pajisjeve
kompjuterike dhe programeve kompjuterike
44 Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; shërbime të higjienës dhe
bukurisë për njerëzit ose kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarisë dhe pylltarisë
45 Shërbime ligjore
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(210) KS/M/ 2020/289
(220) 19/02/2020
(731) Kolegji Europian i Kosovës
Gustav Mayer, nr.19, Prishtinë, KS
(591) E Gjelbërt, e Kaltërt, E Zezë, E
Bardhë
(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
produkteve përmes sponsorimit 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;Asistencë administrative në kthim të telefonatave për
tenderë;shërbime administrative për rilokimin e bizneseve, menaxhimi i bizneseve dhe
konsulenca organizative;shërbime mbi menaxhimin e projekteve biznesor në fushën e
ndërtimeve;hulumtim biznesi;shërbime lobimi për qëllime biznesore;negocimi dhe
përmbyllja e negociatave për palë të treta;negocimi i kontratave biznesore për të
tjerët;dhënia me qera e paisjeve dhe maqinave të zyrës;dhënia me qera e pasijeve në
ambiente të përbashkëta;shërbime fotokopjesh;shërbime të shitjes me shumicë për
farmaceutikë, vetenari dhe preparate sanitare dhe furnizime medicionale;dhënia me qera e
vendin maqinave
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 videokonferencë, ofrim
online I forumeve, transferimi i mesazheve elektronike, transmisioni I file digjital
41 Edukimi, testime edukative, testime edukative për kandidatë për kualifikim të navigimit
me drone, publikimi elektronik në desktop, shërbime të klubeve të shëndetit [shëndet &
ushtrime fitnesi], Dhënia e informatave në fushën e edukimit;dhënia e informatave në
fushën e entertainment;dhënia e informatave lidhur me aktivitetet rekreative;shërbime të
layout përveq marketingut, shërbime interpretimi gjuhësorë, shërbime teknike ndriqimi për
evente;Shërbime të klubeve të natës, shkolla për infermiere, fotografi, edukim fizik,
prezantim I performancave live, Shërbime të agjensioneve të biletave, Dhënia em qera e
video kamerave, shërbime këshilluese [ edukim ose këshilla trajnimi], riaftësim
profesional;shkrimi I teksteve;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
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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
42 Dizajnimi i vizitkartave; calibrim; cloud computing; programimi me kompjuter; dhënia
em qera e kompjuterëve; konsulencë për siguri kompjuterike; konsulencë për softuer
kopjuterik; Dizajnimi i softuerëve kompjuterik; analizimi i sistemeve kompjuterike;
konsulencë në teknologjinë kompjuterike; shërbime për mbrojtjen e kompjuterit nga
viruset; dhënia me qera e softuerëve kompjuterik; konsulencë në dizajnim dhe zhvillim të
harduerëve kompjuterik; konsulencë në fushën e kursimit të energjisë, konvertimi I
programeve dhe informatave në konvertime fizike; konvertimi I programeve dhe të
dhënave jo fizike; hulumtime kozmetike; krijimi dhe dizajnimi i uebsite bazuar në index
infromatat e të tjerëve [shërbime të teknologjisë informative]; krijimi dhe mirëmbajtja e
websites për të tjerë; shërbime të enkriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të
dhënave; dizajnimi i dekorit të interierit; zhvillimi I platformave kompjuterike; digjitalizimi
i dokumenteve; dizajnimi I fustaneve; duplifikimi I programeve kompjuterike; ruajtja e të
dhënave kompjuterike; monitorimi elektronik I aktiviteteve të kredit kartelave me qëllim
identifikimin e vjedhjeve në internet; auditim i energjisë; inxhinieria; shërbime eksploruese
në fushën e naftës, gas dhe industrive tjera minerare; hulumtime gjeologjike; analizim tregu
gjeologjik; dizajnim i artit grafik; dizajni grafik i materialeve promovuese; analizim i
dorëshkrimit; hostimi i uebsitave kompjuterik [web sites], Dizajn Industrial; konsulencë të
teknologjisë informative; dhenia e informacioneve lidhur me teknologjinë kompjuterike
dhe programimit përmes uebsite; instalimi i softuerëve kompjuterik; hulumtime mjekësore;
informata meterologjike; monitorimi i sistemeve kompjuterike nga largësia; monitorimi i
sistemeve kompjuterike për detektim të qasjes së paautorizuar; monitorimi I sistemeve
kompjuterike me qëllim identifikimi të thyrjes; ruajtja e të dhënave në lokacion tjetër;
dizajnim i paketave; platforma si shërbim; kontroll i kualitetit; rikthim I të dhënave në
kompjuterë; hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtimi në fushën
e ndërtimit; hulutmimi në fushën e mbrojtjes së ambientit; hulumtimi në fushën e fizikës;
hulumtimi në fushën e teknologjisë së telekomunikacionit; Kërkime Shkencore; shërbime të
laboratorit shkencor; dhënia e motorëve kërkimor për internet; host në server; softuerë si
shërbim; zhvillimi i softuerëve në kornizë të softuerëve publikues; stilimi [dizajni
industrial], hulutim tregu; zhvillimi I studimeve të projekteve teknike; shkrim teknik;
konsulencë teknologjike; konsulencë në teknologjinë informative; testim i tekstilit; hapja e
telefonëve mobil; ripërtrirja e softuerëve kompjuterik; shërbime identifikimi për përdorues
duke përdorur teknologji të hyrjes për aplikacione/softuerë online; shërbime të identifikimit
të përdoruesve që përdorin teknologji për shërbime e-commerce; analizim i ujit; dhënia me
qera e web serverëve; konsulencë në dizajnim të uebsite

(210) KS/M/ 2020/290
(220) 02/03/2020
(731) Kolegji Europian i Kosovës
Gustav Mayer, nr.19, Prishtinë, KS
(591) E zezë, e bardhë

(540) xpuna.com
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(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 sponsorimit 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;Asistencë administrative në kthim të telefonatave për
tenderë;shërbime administrative për rilokimin e bizneseve, menaxhimi i bizneseve dhe
konsulenca organizative;shërbime mbi menaxhimin e projekteve biznesor në fushën e
ndërtimeve;hulumtim biznesi;shërbime lobimi për qëllime biznesore;negocimi dhe
përmbyllja e negociatave për palë të treta;negocimi i kontratave biznesore për të
tjerët;dhënia me qera e paisjeve dhe maqinave të zyrës;dhënia me qera e pasijeve në
ambiente të përbashkëta;shërbime fotokopjesh;shërbime të shitjes me shumicë për
farmaceutikë, vetenari dhe preparate sanitare dhe furnizime medicionale;dhënia me qera e
vendin maqinave
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 videokonferencë, ofrim
online I forumeve, transferimi i mesazheve elektronike, transmisioni I file digjital
41 Edukimi, testime edukative, testime edukative për kandidatë për kualifikim të navigimit
me drone, publikimi elektronik në desktop, shërbime të klubeve të shëndetit [shëndet &
ushtrime fitnesi], Dhënia e informatave në fushën e edukimit;dhënia e informatave në
fushën e entertainment;dhënia e informatave lidhur me aktivitetet rekreative;shërbime të
layout përveq marketingut, shërbime interpretimi gjuhësorë, shërbime teknike ndriqimi për
evente;Shërbime të klubeve të natës, shkolla për infermiere, fotografi, edukim fizik,
prezantim I performancave live, Shërbime të agjensioneve të biletave, Dhënia em qera e
video kamerave, shërbime këshilluese [ edukim ose këshilla trajnimi], riaftësim
profesional;shkrimi I teksteve;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
42 Dizajnimi i vizitkartave; calibrim; cloud computing; programimi me kompjuter; dhënia
em qera e kompjuterëve; konsulencë për siguri kompjuterike; konsulencë për softuer
kopjuterik; Dizajnimi i softuerëve kompjuterik; analizimi i sistemeve kompjuterike;
121

Buletini Zyrtar Nr. 89 i Agjencisë për Pronësi Industriale

konsulencë në teknologjinë kompjuterike; shërbime për mbrojtjen e kompjuterit nga
viruset; dhënia me qera e softuerëve kompjuterik; konsulencë në dizajnim dhe zhvillim të
harduerëve kompjuterik; konsulencë në fushën e kursimit të energjisë, konvertimi I
programeve dhe informatave në konvertime fizike; konvertimi I programeve dhe të
dhënave jo fizike; hulumtime kozmetike; krijimi dhe dizajnimi i uebsite bazuar në index
infromatat e të tjerëve [shërbime të teknologjisë informative]; krijimi dhe mirëmbajtja e
websites për të tjerë; shërbime të enkriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të
dhënave; dizajnimi i dekorit të interierit; zhvillimi I platformave kompjuterike; digjitalizimi
i dokumenteve; dizajnimi I fustaneve; duplifikimi I programeve kompjuterike; ruajtja e të
dhënave kompjuterike; monitorimi elektronik I aktiviteteve të kredit kartelave me qëllim
identifikimin e vjedhjeve në internet; auditim i energjisë; inxhinieria; shërbime eksploruese
në fushën e naftës, gas dhe industrive tjera minerare; hulumtime gjeologjike; analizim tregu
gjeologjik; dizajnim i artit grafik; dizajni grafik i materialeve promovuese; analizim i
dorëshkrimit; hostimi i uebsitave kompjuterik [web sites], Dizajn Industrial; konsulencë të
teknologjisë informative; dhenia e informacioneve lidhur me teknologjinë kompjuterike
dhe programimit përmes uebsite; instalimi i softuerëve kompjuterik; hulumtime mjekësore;
informata meterologjike; monitorimi i sistemeve kompjuterike nga largësia; monitorimi i
sistemeve kompjuterike për detektim të qasjes së paautorizuar; monitorimi I sistemeve
kompjuterike me qëllim identifikimi të thyrjes; ruajtja e të dhënave në lokacion tjetër;
dizajnim i paketave; platforma si shërbim; kontroll i kualitetit; rikthim I të dhënave në
kompjuterë; hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtimi në fushën
e ndërtimit; hulutmimi në fushën e mbrojtjes së ambientit; hulumtimi në fushën e fizikës;
hulumtimi në fushën e teknologjisë së telekomunikacionit; Kërkime Shkencore; shërbime të
laboratorit shkencor; dhënia e motorëve kërkimor për internet; host në server; softuerë si
shërbim; zhvillimi i softuerëve në kornizë të softuerëve publikues; stilimi [dizajni
industrial], hulutim tregu; zhvillimi I studimeve të projekteve teknike; shkrim teknik;
konsulencë teknologjike; konsulencë në teknologjinë informative; testim i tekstilit; hapja e
telefonëve mobil; ripërtrirja e softuerëve kompjuterik; shërbime identifikimi për përdorues
duke përdorur teknologji të hyrjes për aplikacione/softuerë online; shërbime të identifikimit
të përdoruesve që përdorin teknologji për shërbime e-commerce; analizim i ujit; dhënia me
qera e web serverëve; konsulencë në dizajnim të uebsite

(210) KS/M/ 2020/291
(220) 19/02/2020
(300) 018115290 27/08/2019 EU
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE
(591) E kaltër, hiri, e zezë, e bardhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 3 Kozmetikë për përdorim në flokë, Shampo, Preparate dhe trajtuesit flokëve
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(210) KS/M/ 2020/292
(220) 20/02/2020
(731) BELLA BULGARIA AD Sofia, 1113
101 Tsarigradsko Shose Blvd, BG
(591) E kaltër, e kuqe, e verdhë, e bardhë
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 29 Perime të konservuara; perime, të gatuara; perime, të thara; perime, të ngrira; vaj
ulliri për gatim; vaj dhe yndyra kokosi (për ushqim); vaj nga fara e lirit për qëllime gatimi;
yndyra ushqimore; margarinë; gjalpë; vaj kolze për ushqim; vaj nga fara (thelbi) e palmës
për ushqim; vaj palme për ushqim; vajra për ushqim; vaj luledielli për ushqim; yndyra-që
përmbajtje përzierjesh për feta buke; substanca yndyrore për prodhimin e yndyrave
ushqimore; vaj susami për ushqim; vaj susami për ushqim; vaj misri për ushqim; vaj misri
për ushqim; piq e hiq (fërgesa)
30 Miell i pasuruar (vakt); miell misri (për ushqim); cereale (drithra) ushqim me bazë
drithi; shufra drithi (cerealesh); miell patatesh; rule (kuleç) buke; mbushje brumi me bazë –
mielli; simite; kreker (peksimadhe); majonezë; nisheste për ushqim; ëmbëlsira orizi;
ushqim drithrash me bazë-orizi; ushqim drithrash me bazë-orizi; pâtés en croûte (torte të
mbushura); krepa; pelmeni (brume të mbushura me mish); pite; byrek për vakt; pica; tartë
(torte me pemë); puding; miell gruri; sanduiçe; ëmbëlsira; brum paste; muesili (fara); brum
(i rahur); përzierje për okonomiyki (krepa të kripura japoneze); brum; fermente për pasta;
rul i mbushur buke; pasta të freskëta; pasta të ngrira të mbushura me perime; pasta të
ngrira të mbushura me mish; pasta të mushura; brume të mbushura; pasta të ngrira të
mbushura me mish dhe perime; pasta të ngrira; strudla; pite pa mish; torte frutash; pasta të
fryra; baza pice; kore picash; pica të ngrira; kanape; brum që përmban maja i mbushje që
përmbajnë fruta; brum që përmban maja i mbushje që përmbajnë perime; brum që përmban
maja i mbushje që përmbajnë mish; kokra (fara) të përpunuara, nisheste dhe mallrat e bëra
nga ato, përgatitje furre dhe maja; potsticker (brume të mbuhsura); pasta truffle
(këpurdhash); pasta të mbushura; pasta të thara; torte për pashkë; pite vakti; buk në formë
shufrash; bukë kërcëlluese; mallra furtarie; kroisant; gjëra ushqimore të bëra nga cerealet
(drithrat); përgatitje të bëra nga cerealet (drithrat); fruta me sheqer; mallows (shkumë si
ëmbëlsirë)
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(210) KS/M/ 2020/293
(220) 20/02/2020
(731) ARMİNE GİYİM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NİŞANCA MAH. OTAKÇILAR CAD.
NO.59 K.3 EYÜPSULTAN İSTANBUL ,
TR
(591) Ngjyre Ari
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 35 Të bërit bashk, për dobi të tjerëve, të mallrave të ndryshëm, posaçërisht, veshjeve
(veshjeve të jashtme dhe të brendshme), veshjeve të thurura (veshjeve), xhinseve, veshjeve
nga lëkura, veshjeve që janë imitim i lëkurës, tutave, këmishave, xhaketave (veshje), denim
xhaketave, pantallonave, fundeve, blusave, kostumeve për banjë, veshje të plazhi, veshjeve
të brendshme, dorzave (veshje), çorapeve, këpucëve, pjesëve të epërme të çizmeve,
papuçeve, këpucëve për sport, shtesave nga hekuri për këpucë, tabanëve për mbathje,
thembrave për çizme dhe këpucë, çorapeve (femrash), pjesëve të sipërme për këpucë,
mbulesave të kokës për veshje, kësulave, beretave, kapelave, kravatave, kravatave flutur,
shalleve, shamive të kokës, shamive, kollareve (veshje), kufjeve (veshje), bandanëve (shall
qafe), manshetave (veshje), rripave, sutjenëve për veshje (llastik) duke ju mundësuar
konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto shërbime mund të jepen nëpërmjet
shitoreve të shitjes me pakicë, shitjes me shumicë, në kuptim të mediave elektronike ose
nëpërmjet porosisë me katalog

(210) KS/M/ 2020/294
(220) 20/02/2020
(731) HERMOSA SH.P.K.
Rr. Mic Sokoli, Gjakovë, KS
(591) Vjollce e mbylltë, vjollce , e bardhë
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 3 Sapunet; Deodorantet për përdorim personal; Aromat; Vajrat esenciale;
Produktet kozmetike për rrojë dhe pas rrojës; Produktet kozmetike për banjë dhe dush;
Preparatet kozmetike për kujdes të flokëve; Preparatet kozmetike për kujdes të lëkurës së
fytyrës dhe trupit; Produktet kozmetike për rrezitje dielli për fytyrë dhe trup; Produktet
kozmetike për kujdes të duarve dhe këmbëve; Produktet kozmetike për grim; Aromat për
dhomë (spreje, temjan, lule të thara dhe erëza dhe dru aromatik); Shtojca ushqyese për
qëllime kozmetike, për kujdes të lëkurës së fytyrës dhe trupit, për kujdes të flokëve dhe për
kujdes të thonjve; Preparatet kozmetike për kujdes të lëkurës së fytyrës dhe trupit, për
kujdes të flokëve, për kujdes të thonjve
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35 Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë me anë të porosisë apo dyqaneve të
autorizuara apo internetit apo dhe nga shtëpia; Promocioni i shitjes së produkteve
kozmetike me anë të porosisë apo dyqaneve të autorizuara apo internetit apo dhe nga
shtëpia; Prezentimi i produkteve kozmetike në mediat komunikuese për qellime të shitjes;
Publiciteti me anë të postës; Publiciteti me anë të komunikimit me radio, televizion,
internet (Intranet dhe Ekstranet), displej, postë elektronike, vitrina reklamuese, postime,
katalogje, broshura reklamuese; Publiciteti online në rrjet kompjuterik; Përafrimi, për
perfitimin e të gjithëve, të disa produkteve kozmetike, për t'iu mundësuar klienteve
shikimin dhe blerjen e të mirave në dyqanet e autorizuara për shitje me pakicë, apo në
katalogjet e përgjithshme të mallrave ose me anë të publicitetit me postim direkt, apo me
shitje nga shtëpia, ose në website (internet) apo në televizion apo edhe ne cdo formë tjetër
të mediumit elektronik; Shërbimet e shitjes në lidhje me produktet kozmetike; Asistimi në
menaxhimin e biznesit në lidhje me dyqanet e autorizuara; Promocioni i shitjes me anë të
zhvillimit të lojalitetit klientelist me anë të kartave për zbritje për klientet
44 Kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit, sallonet e parukerisë, sallonet e
bukurisë; Sallonet per manikyr, masazh, konsulencë për kujdes të bukurisë së lëkurës,
konsulencë për grim, konsulencë për ushqim dhe konsulencë për parfumeri; Shërbimet e
kujdesit shëndetësor dhe palestrës, Shërbimet e aromaterapisë, talasoterapisë,
balneoterapisë, kromaterapisë dhe terapisë së shëndoshë

(210) KS/M/ 2020/295
(220) 20/02/2020
(731) HERMOSA SH.P.K. Rr. Mic Sokoli,
Gjakovë, KS
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) HERMOSA

(511) 3 Sapunet; Deodorantet për përdorim personal; Aromat; Vajrat esenciale;
Produktet kozmetike për rrojë dhe pas rrojës; Produktet kozmetike për banjë dhe dush;
Preparatet kozmetike për kujdes të flokëve; Preparatet kozmetike për kujdes të lëkurës së
fytyrës dhe trupit; Produktet kozmetike për rrezitje dielli për fytyrë dhe trup; Produktet
kozmetike për kujdes të duarve dhe këmbëve; Produktet kozmetike për grim; Aromat për
dhomë (spreje, temjan, lule të thara dhe erëza dhe dru aromatik); Shtojca ushqyese për
qëllime kozmetike, për kujdes të lëkurës së fytyrës dhe trupit, për kujdes të flokëve dhe për
kujdes të thonjve; Preparatet kozmetike për kujdes të lëkurës së fytyrës dhe trupit, për
kujdes të flokëve, për kujdes të thonjve
35 Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë me anë të porosisë apo dyqaneve të
autorizuara apo internetit apo dhe nga shtëpia; Promocioni i shitjes së produkteve
kozmetike me anë të porosisë apo dyqaneve të autorizuara apo internetit apo dhe nga
shtëpia; Prezentimi i produkteve kozmetike në mediat komunikuese për qellime të shitjes;
Publiciteti me anë të postës; Publiciteti me anë të komunikimit me radio, televizion,
internet (Intranet dhe Ekstranet), displej, postë elektronike, vitrina reklamuese, postime,
katalogje, broshura reklamuese; Publiciteti online në rrjet kompjuterik; Përafrimi, për
perfitimin e të gjithëve, të disa produkteve kozmetike, për t'iu mundësuar klienteve
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shikimin dhe blerjen e të mirave në dyqanet e autorizuara për shitje me pakicë, apo në
katalogjet e përgjithshme të mallrave ose me anë të publicitetit me postim direkt, apo me
shitje nga shtëpia, ose në website (internet) apo në televizion apo edhe ne cdo formë tjetër
të mediumit elektronik; Shërbimet e shitjes në lidhje me produktet kozmetike; Asistimi në
menaxhimin e biznesit në lidhje me dyqanet e autorizuara; Promocioni i shitjes me anë të
zhvillimit të lojalitetit klientelist me anë të kartave për zbritje për klientet
44 Kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit, sallonet e parukerisë, sallonet e
bukurisë; Sallonet per manikyr, masazh, konsulencë për kujdes të bukurisë së lëkurës,
konsulencë për grim, konsulencë për ushqim dhe konsulencë për parfumeri; Shërbimet e
kujdesit shëndetësor dhe palestrës, Shërbimet e aromaterapisë, talasoterapisë,
balneoterapisë, kromaterapisë dhe terapisë së shëndoshë

(210) KS/M/ 2020/296
(220) 20/02/2020
(731) Zellstoff Pöls AG,
Dr. Luigi Angeli-Straße 9, 8761 Pöls, AT
(591) Bardhë dhe zi
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 16 Letër artizanale me cilësi të lartë, rezistente ndaj pikave të ujit, të zbardhur me
pulpë të fibrave të gjata të sulfatit, veçanërisht për përdorim në prodhimin e qeseve të
blerjeve dhe paketimeve fleksibël, letër ambalazhimi dhe letër për përdorim në mjekësi

(210) KS/M/ 2020/297
(220) 20/02/2020
(731) BONUS sh.p.k. Rr. Avdi Kelmendi
p.n. 14 000, Lipjan, KS
(591) Kaltër dhe e bardhë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Ujërat mineralë dhe të gazuar; pije freskuese joalkoolike, pije frutash, lëngje
frutash, limonadat, pijet freskuese duke përfshirë edhe pijet freskuese që përmbajnë çaj,
sheqer, sakarozë, glukozë, fruktozë, maja dhe acid laktik; pijet energjike, izotonike,
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hipertonike dhe hipotonike (për përdorim dhe/ose sipas kërkesave të atletëve); pijet me
bazë hirre; shurupet, esencat dhe preparatet tjera për bërjen e pijeve si dhe tabletat dhe
pluhurat shkumëzuese (sherbet) për pijet dhe koktejet jo alkoolike; birra, birra ushqyese,
birrë malte, birrë gruri, birra e zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e zezë e fortë (stout)
dhe lager; pijet jo alkoolike prej malte; kvasi (pije e fermentuar me bazë thekre)
35 Reklamimi dhe menaxhimi i biznesit; shërbimet e shitjes në fushat e ujit, pijeve dhe
lëngjeve; hulumtimi i tregut, studimi i tregut; konsulencë profesionale e biznesit;
organizimi i panaireve tregtare dhe ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamimi

(210) KS/M/ 2020/298
(220) 20/02/2020
(731) JNJ Enterprises, LLC 69 Defco Park
Road, North Haven, CT 06473, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) MICHTER’S

(511) 33 Pije alkoolike, përveç birrave;preparate alkoolike për bërjen e pijeve;uiski

(210) KS/M/ 2020/299
(220) 21/02/2020
(731) RENKSAN PAZARLAMA DIS.
TIC.LTD.STI Goztepe Mahallesi Saray,
Sokak no. 16 MAHMUTBEY /BagicilarIST, TR
(740) Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti
Consulting, Prishtinë

(540) BELUX

(511) 3 Sapun; parfume; vajra esencialë; kozmetikë; losione për fytyrë, flokët dhe trupin;
shkumë banje; shampon; kondicionerë të flokëve; kremë; xhelë; qumësht kozmetikë; pudër
pluhur produkte tualeti; preparate pas rruarjes; përgatitjet për make-up; përgatitjet për
mbrojtjen; nga rrezatimi diellor; dezodorantë për përdorim personal; përgatitjet dhe
preparatet për trajtimin dhe kujdesin e fytyrës dhe trupit, gojes; substanca për përdorim në
lavanderi; përgatitje për pastrim, lustrim, pastrim dhe gërryes, të gjitha të përfshira në
klasën 3
5 Preparate sanitare per higjiene personale, deodorant per njerez dhe shtaze,preparate per
mirembajtje personake ne banjë.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
16 Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në
klasat tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi;
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ngjitësit për letër shkrimi ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve;
furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e zyrës (përveç mobileve);
materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet plastike
për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat
tipografike; blloqet tipografike,modele stampuese,këllepe stampimi
17 Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral
natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë
përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike të presuara të përdorura në fabrikim
materialet për ambalazhim, bllokim dhe izolim; gypat e elastik që nuk janë prej metali
21 Instrumente dhe pajisje jo-elektrike pastrimi të përdorura me dorë, furça, përveç furçave
të bojës, çipa çeliku për pastrim, sfungjerët për pastrim, lesh çeliku për pastrim, leckat e
tekstilit për pastrim, doreza për larje enësh, pajisje lustruese jo elektrike për pajisje në
amvisëri, fshesa për qilima; furça dhëmbësh, furça elektrike dhëmbësh, fije dhëmbësh furça
rroje, furça flokësh, krehër; pajisje elektro shtëpiake ose kuzhine jo elektrike, të përfshira
në këtë klasë, (përveç pirunëve, thikave, lugëve); dërrasë për hekurosje dhe mbulesave të
formësuara për to, raftet e tharjes sërrobave, mbajtëse të tharjes së rrobave; kafaze për
kafshët shtëpiake, akuariume shtëpie, pajisje shtëpie për kafshët dhe kultivimin e bimëve;
zbukurime dhe produkte dekorative prej qelqi, porcelani, enë prej balte ose argjire, të
përfshira në këtë klasë, përkatësisht edhe statuja, figurina dhe vazo prej qelqi, porcelani;
enë prej balte ose argjire; kurthe miu, kurthe insektesh, pajisje elektrike për tërheqjen dhe
eliminimin e mizave dhe insekteve, kapëse të mizave, parfume flakërore, spërkatëse e
parfumeve, avulluese e parfumeve; pajisjet elektrike ose jo elektrike për heqjen e
makiazhit, pluhur makiazhi, kuti tualeti; grykë për gypa për spërkatje, grykë për gypa për
ujitje, pajisje për ujitje, pajisje për ujitje në kopsht; qelq i papërpunuar ose gjysëm i
përpunuar, përveç qelqit të ndërtimtarisë, mozaikë prej qelqi, pluhur qelqi për dekorim,
përveç qelqi që përdoret në ndërtimtari, leshi i qelqit përveç për izolim ose përdorim tekstili
35 Tregeti me pakice dhe shumicë të preparateve zbardhuese, pastruese, parfumerisë,
kozmetikës, toaletit: aromat, dezodorantët për përdorim personal dhe kafshëve, sapunë,
preparate të kujdesit dentar, lecka gërryese, lecka grithëse, letër grithëse, ,pasta gërryese,
preparate për lustrim për lëkurë, vinyl, metal dhe dru; instrumente dhe pajisje jo elektrikë
për pastrim, furça, përveç furçave të bojës, qipe çeliku për pastrim, sfungjerë për pastrim,
lesh çeliku për pastrim,leckë tekstili për pastrim, doreza për larje enësh , pajisje lustruese jo
elektrike për amvisëri,fshesa për qilima, furça dhëmbësh, furça dhëmbësh elektrik, fije
dhëmbësh, furça rroje, furçaflokësh, krehër, pajisje elektrike shtëpiake ose kuzhina, të
përfshira në këtë klasë, (përveç pirunit, thikave, lugëve), enë dhe tigane, dërrasa për
hekurosje dhe mbulesat për to, raftet e tharjes përrroba, varëse rrobash për tharjen e
rrobave, kafazet për kafshët shtëpiake, akuarium shtëpie,pajisje shtëpie për kafshë dhe
kultivim bimësh, zbukurime dhe produkte dekorative prej qelqi, porcelani, enë prej balte
ose argjiri, të përfshira në këtë klasë, përkatësisht statuja, figurina dhe vazo, të gjitha prej
qelqi, porcelani, enë prej balte ose argjire, kurthe të miut , kurthe insektesh, pajisje elektrike
për tërheqjen dhe eliminimin e mizave dhe insekteve, kapëseve të mizave, flakadane të
parfumeve, spërkatëse të parfumeve, avulluesve të parfumeve, aparateve elektrikë ose jo
elektrikë që heqin makiazhet, pudra pluhuri, kuti tualeti, grykë për gypa spërkatës , grykë
për gypa për ujitje, pajisje për ujitje, gypa për ujitje në kopsht, qelq të papërpunuara ose
gjysëm të punuar, përveç qelqit për ndërtimtari, mozaikë qelqi dhe qelq pluhur për
dekorim,përveç për ndërtimtari; lesh prej qelqi të ndryshëm nga materialet izolimi ose
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materialit të tekstilit, shërbime klientëve që u mundëson qëtë shohin dhe blejnë me lehtësi
ato produkte nga dyqanet me shumicë dhe pakicë, shërbimet e klienteve per blerje në
dyqanet me shumicë dhe pakicë si dhe shërbime të blerjes nga një katalog i përgjithshëm i
mallrave me porosi ose me anë të telekomunikimit

(210) KS/M/ 2020/301
(220) 21/02/2020
(731) DEC Technologies B.V. Ir.
Hanlostraat 18-22 NL-7547 RD Enschede,
NL
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) DEC FLEXIBLE
TECHNOLOGIES

(511) 6 Tuba fleksibël dhe të ngurtë dhe gypa të valëzuar prej metali , të gjitha për
transportimin e ajrit, pjesë dhe fitingu i tyre
11 Aparatet për ngrohje , për trajtimit të ajrit dhe ventilimit si dhe pjesët dhe aksesorët e
tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë, veçanërisht kanale të ajrit për ngrohje, për ftohje,
për ventilimit dhe për trajtimin e ajrit si dhe pjesët dhe aksesorët e tyre; valvul rregulluese
[të ngrohjes]; filtra për kondicionimin; tub oxhaku; ventilator oxhakut
17 Tuba fleksibël dhe gypa të valëzuar, jo prej metali, të gjitha për transportin e ajrit si dhe
pjesët dhe aksesorët e tyre; materiale izoluese për kanalet e ajrit
19 Tuba të ngurtë, jo prej metali, për transportimin e ajrit, si dhe pjesë dhe fitingu i tyre

(210) KS/M/ 2020/302
(220) 21/02/2020
(731) DEC Technologies B.V. Ir.
Hanlostraat 18-22 NL-7547 RD Enschede
, NL
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) DEC TECHNOLOGIES

(511) 6 Tuba fleksibël dhe të ngurtë dhe gypa të valëzuar prej metali , të gjitha për
transportimin e ajrit, pjesë dhe fitingu i tyre
11 Aparatet për ngrohje , për trajtimit të ajrit dhe ventilimit si dhe pjesët dhe aksesorët e
tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë, veçanërisht kanale të ajrit për ngrohje, për ftohje,
për ventilimit dhe për trajtimin e ajrit si dhe pjesët dhe aksesorët e tyre; valvul rregulluese
[të ngrohjes]; filtra për kondicionimin; tub oxhaku; ventilator oxhakut
17 Tuba fleksibël dhe gypa të valëzuar, jo prej metali, të gjitha për transportin e ajrit si dhe
pjesët dhe aksesorët e tyre; materiale izoluese për kanalet e ajrit
19 Tuba të ngurtë, jo prej metali, për transportimin e ajrit, si dhe pjesë dhe fitingu i tyre
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(210) KS/M/ 2020/303
(220) 21/02/2020
(731) DEC Technologies B.V.
Ir. Hanlostraat 18-22 NL-7547 RD
Enschede, NL
(591) E kaltër, e bardhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 6 Tuba fleksibël dhe të ngurtë dhe gypa të valëzuar prej metali , të gjitha për
transportimin e ajrit, pjesë dhe fitingu i tyre
11 Aparatet për ngrohje , për trajtimit të ajrit dhe ventilimit si dhe pjesët dhe aksesorët e
tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë, veçanërisht kanale të ajrit për ngrohje, për ftohje,
për ventilimit dhe për trajtimin e ajrit si dhe pjesët dhe aksesorët e tyre; valvul rregulluese
[të ngrohjes]; filtra për kondicionimin; tub oxhaku; ventilator oxhakut
17 Tuba fleksibël dhe gypa të valëzuar, jo prej metali, të gjitha për transportin e ajrit si dhe
pjesët dhe aksesorët e tyre; materiale izoluese për kanalet e ajrit
19 Tuba të ngurtë, jo prej metali, për transportimin e ajrit, si dhe pjesë dhe fitingu i tyre

(210) KS/M/ 2020/304
(220) 21/02/2020
(731) DEC Technologies B.V.
Ir. Hanlostraat 18-22 NL-7547 RD
Enschede, NL
(591) Eklatër , e bardhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 6 Tuba fleksibël dhe të ngurtë dhe gypa të valëzuar prej metali , të gjitha për
transportimin e ajrit, pjesë dhe fitingu i tyre
11 Aparatet për ngrohje , për trajtimit të ajrit dhe ventilimit si dhe pjesët dhe aksesorët e
tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë, veçanërisht kanale të ajrit për ngrohje, për ftohje,
për ventilimit dhe për trajtimin e ajrit si dhe pjesët dhe aksesorët e tyre; valvul rregulluese
[të ngrohjes]; filtra për kondicionimin; tub oxhaku; ventilator oxhakut
17 Tuba fleksibël dhe gypa të valëzuar, jo prej metali, të gjitha për transportin e ajrit si dhe
pjesët dhe aksesorët e tyre; materiale izoluese për kanalet e ajrit
19 Tuba të ngurtë, jo prej metali, për transportimin e ajrit, si dhe pjesë dhe fitingu i tyre
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(210) KS/M/ 2020/305
(220) 21/02/2020
(731) DEC Technologies B.V.
Ir. Hanlostraat 18-22 NL-7547 RD
Enschede, NL
(591) E klatër , e bardhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 6 Tuba fleksibël dhe të ngurtë dhe gypa të valëzuar prej metali , të gjitha për
transportimin e ajrit, pjesë dhe fitingu i tyre
11 Aparatet për ngrohje , për trajtimit të ajrit dhe ventilimit si dhe pjesët dhe aksesorët e
tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë, veçanërisht kanale të ajrit për ngrohje, për ftohje,
për ventilimit dhe për trajtimin e ajrit si dhe pjesët dhe aksesorët e tyre; valvul rregulluese
[të ngrohjes]; filtra për kondicionimin; tub oxhaku; ventilator oxhakut
17 Tuba fleksibël dhe gypa të valëzuar, jo prej metali, të gjitha për transportin e ajrit si dhe
pjesët dhe aksesorët e tyre; materiale izoluese për kanalet e ajrit
19 Tuba të ngurtë, jo prej metali, për transportimin e ajrit, si dhe pjesë dhe fitingu i tyre

(210) KS/M/ 2020/306
(220) 21/02/2020
(731) MARSA YAĞ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ramazanoğlu Mah. Mahmut Bayram
Cad.No:9 Şeyhli Pendik/ İSTANBUL, TR
(591) kuqe, kaltërt
(740) Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit,
Zona e Jugut L 9/5, Prishtië

(540)

(511) 29 Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjyetie; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te
konzervuara, të ngrira, të thata dhe të ziera; xhelatinë, xhemëra, komposte; vezë; qumështë,
djath, buter, jogurt dhe produkte tjera nga qumështi; vajra dhe yndyrëra për ushqime
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(210) KS/M/ 2020/307
(220) 21/02/2020
(731) “LELY” SH.P.K. Tranziti P.N., KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla,
P+12, Prishtinë

(540) LELY

(511) 6 Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; metali ndërtimor prej metali; konstruksionet
e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat
prej metaleve të thjeshta; hekurishtet; artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë;
kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; xehet
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi
40 Trajtimi i materialeve

(210) KS/M/ 2020/308
(220) 21/02/2020
(731) “LELY” SH.P.K. Tranziti P.N., KS
(591) E Bardhë, Hiri e mbyllur, Katërt e
mbyllur dhe e Gjelbër
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla,
P+12, Prishtinë

(540)

(511) 6 Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; metali ndërtimor prej metali; konstruksionet
e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat
prej metaleve të thjeshta; hekurishtet; artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë;
kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; xehet
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi
40 Trajtimi i materialeve

(210) KS/M/ 2020/309
(220) 21/02/2020
(731) “METALely” SH.P.K. Tranziti P.N.,
KS
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla,
P+12, Prishtinë

(540) METALELY

(511) 6 Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; metali ndërtimor prej metali; konstruksionet
e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat
prej metaleve të thjeshta; hekurishtet; artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë;
kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; xehet
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi
40 Trajtimi i materialeve
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(210) KS/M/ 2020/310
(220) 21/02/2020
(731) “METALely” SH.P.K. Tranziti P.N.,
KS
(591) E Bardhë, Hiri e mbyllur, Katërt e
mbyllur dhe e Gjelbër
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla,
P+12, Prishtinë

(540)

(511) 6 Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; metali ndërtimor prej metali; konstruksionet
e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat
prej metaleve të thjeshta; hekurishtet; artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë;
kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; xehet
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi
40 Trajtimi i materialeve

(210) KS/M/ 2020/311
(220) 21/02/2020
(731) Keller Williams Realty, Inc.,
1221 South Mopac Expressway, Suite 400,
Austin, TX 78746, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) KW

(511) 35 “Franshiza, kryesisht dhënien e ndihmës teknike në themelimin dhe/apo operimin
e ndërmjtësimit të pasurive të paluajtshme”
36 “Ndërmjetësimin në pasuritë e paluajtshme”

(210) KS/M/ 2020/312
(220) 21/02/2020
(731) Keller Williams Realty, Inc.,
1221 South Mopac Expressway, Suite 400,
Austin, TX 78746, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)
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(511) 35 “Franshiza, kryesisht dhënien e ndihmës teknike në themelimin dhe/apo operimin
e ndërmjtësimit të pasurive të paluajtshme”
36 “Ndërmjetësimin në pasuritë e paluajtshme”

(210) KS/M/ 2020/313
(220) 21/02/2020
(731) Keller Williams Realty, Inc.,
1221 South Mopac Expressway, Suite 400,
Austin, TX 78746, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) KELLER WILLIAMS

(511) 35 “Franshiza, kryesisht dhënien e ndihmës teknike në themelimin dhe/apo operimin
e ndërmjtësimit të pasurive të paluajtshme”
36 “Ndërmjetësimin në pasuritë e paluajtshme”

(210) KS/M/ 2020/314
(220) 21/02/2020
(731) 48GRUP GIDA KOZMETİK
TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar
Yolu Caddesi Beykent Sanayi Sitesi No:4A
/ 375 Büyükçekmece, TR
(591) Zeze, kuqe, e verdhe
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 30 Kafe; pije me bazë kafeje; pije kafeje me qumësht; aromatizues të kafesë; kafe
artificiale; pluhur per pjekje; bukë; përgatitje aromatike për ushqim; cokollate; pije me bazë
çokollate; rriska me bazë çokollate; pije çokollate me qumësht; shkume çokollate; rriska
çokollate që përmbane arra; kakao; pije me bazë kakao; pije kakao me qumësht; çaj; pije
me bazë çaji; cheeseburgers (sandvic); biskota; korn flakes; miell; jogurt i ngrire (embelsira
te ngrira); mjalte; akullore; kube akulli; caj i ftohte; akull, natyral ose artificial; hallva;
makarona; makaronat (pastiqeri); pete; ushqim me baze tershere; shtresa tershere; qull
tershere; petulla; pasta; pastat; salcë makaronash; pica; kokoshka; miell patateje; sandvic;
miell palme; uji i detit për gatim; shpageta; aroma; sheqer; tako; tarte; agjentë trashësie për
gatimin e produkteve ushqimore; salce domatesh; pallaqinka; vanile (zëvendësuesi i
vaniljes); përgatitjet vegjetale për t’u përdorur si zëvendësues të kafesë; pite; shurup agave
(ëmbëlsues natyral); biber i zi; ëmbëlsira; aditivë të glutenit për qëllime kuzhine; byrek;
puding
32 Birra; kokteje me bazë birre; ujë minerale dhe të gazuar; ujë te tryezës; ujë sode;
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limonadat; pije joalkoolike; pije jo-alkoolike të aromatizuara me kafe; pije joalkoolike të
aromatizuara me çaj; pije joalkoolike me lëng frutash; ekstrakte frutash jo alkoolike;
përgatitje jo-alkoolike për të bërë pije; kokteje, jo alkoolike; lëngje frutash; nektarë frutash,
jo-alkoolikë; lëngje perimesh (pije); pije energjetike; pije izotonike; pije të pasura me
proteina per sport

(210) KS/M/ 2020/315
(220) 21/02/2020
(300) 302019027805.0/28 10/12/2019 DE
(731) Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz 65423 Ruesselsheim, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) MANTA

(511) 12 Automjetet motorike, pjesët dhe pjesët rezervë të tyre, të përfshira në këtë klasë

(210) KS/M/ 2020/316
(220) 21/02/2020
(731) SGS Group Management SA
1 place des Alpes, 1201 Geneva, CH
(591) E hirtë (pantone 424); e portokalltë
(pantone 021); e bardhë
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 42 “Shërbimet të inspektimit, testimeve, kontrollimit, mbikqyrjes dhe certifikimit të
cilësisë dhe sasisë së materialeve, substancave, produkteve, mallrave të prodhuara dhe
gjysëm-prodhuara; shërbime certifikimi për të gjitha llojet e produkteve, shërbimeve,
sistemeve të personelit dhe menaxhimit dhe dokumenteve tjera rregullatore; shërbime të
testimeve laboratorike, shërbime të kontrollit dhe analizimit të produkteve, materialeve dhe
substancave”
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(210) KS/M/ 2020/317
(220) 21/02/2020
(731) Sun Pharmaceutical Industries
Limited Sun House, 201 B/1,
Western Express Highway,
Goregaon (E), Mumbai – 400063, IN
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 5 „Preparate dhe produkte farmaceutike dhe mjekësore“
35 „Shërbime të marketingut, shitjes dhe distribuimit në dobi të distributorëve/
aksionistëve/shitësve me shumicë/shitësit me pakicë të barnave dhe produkteve
farmaceutike; aparate kirurgjikale dhe instrumente; aparate shkencore dhe instrumente;
aparate mjekësore dhe instrumente“

(210) KS/M/ 2020/318
(220) 21/02/2020
(731) Sun Pharmaceutical Industries
Limited Sun House, 201 B/1,
Western Express Highway, Goregaon (E),
Mumbai – 400063, INDIA, IN
(591) E bardhë, e zezë
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 35 Shërbime të marketingut, shitjes dhe distribuimit në dobi të distributorëve/
aksionistëve/shitësve me shumicë/shitësit me pakicë të barnave dhe produkteve
farmaceutike; aparate kirurgjikale dhe instrumente; aparate shkencore dhe instrumente;
aparate mjekësore dhe instrumente“.
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(210) KS/M/ 2020/319
(220) 24/02/2020
(731) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road
Town Tortola, VI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) ALBSAT

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

(210) KS/M/ 2020/320
(220) 24/02/2020
(731) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road
Town Tortola, VI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

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

(210) KS/M/ 2020/321
(220) 24/02/2020
(731) “GALVACOAT” SH.P.K.
Tranziti, P.n., KS
(591) E Bardhë, Hiri, e Kuqe, e Verdhë,
Kaltërt, Kaltërt e mbyllur, Portokalli dhe e
Gjelbër
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla,
P+12, Prishtinë

(540)

(511) 6 Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; metali ndërtimor prej metali; konstruksionet
e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat
prej metaleve të thjeshta; hekurishtet; artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë;
kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; xehet
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi
40 Trajtimi i materialeve

(210) KS/M/ 2020/322
(220) 24/02/2020
(731) “GALVACOAT” SH.P.K.
Tranziti, P.n., KS
(591) E Bardhë, e Kuqe, e Gjelbër, e
Verdhë, e Zezë, e Kaltër, Vjollce, Hiri dhe
Portokalli
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla,
P+12, Prishtinë

(540) GALVACOAT

(511) 6 Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; metali ndërtimor prej metali; konstruksionet
e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat
prej metaleve të thjeshta; hekurishtet; artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë;
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kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; xehet
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi
40 Trajtimi i materialeve

(210) KS/M/ 2020/323
(220) 24/02/2020
(731) “GALVA-ZINK” SH.P.K.
Tranzitore, KS
(591) E Bardhë, Hiri e mbyllur, Katërt e
mbyllur dhe e Gjelbër
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla,
P+12, Prishtinë

(540)

(511) 6 Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; metali ndërtimor prej metali; konstruksionet
e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat
prej metaleve të thjeshta; hekurishtet; artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë;
kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; xehet
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi
40 Trajtimi i materialeve

(210) KS/M/ 2020/324
(220) 24/02/2020
(731) “GALVA-ZINK” SH.P.K.
Tranzitore, KS
(591) E Bardhë, e Kuqe, e Gjelbër, e
Verdhë, e Zezë, e Kaltër, Vjollce, Hiri dhe
Portokalli
(740) Dardan Shala Kompleksi Avalla,
P+12, Prishtinë

(540) GALVAZINK

(511) 6 Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; metali ndërtimor prej metali; konstruksionet
e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat
prej metaleve të thjeshta; hekurishtet; artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë;
kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; xehet
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi
40 Trajtimi i materialeve
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(210) KS/M/ 2020/325
(220) 24/02/2020
(731) Biogen MA Inc. 225 Binney Street
Cambridge, Massachusetts 02142, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) VUMERITY

(511) 5 Preparate farmaceutike;produkte farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve
neurologjike, neurodegjenerative dhe neuromuskulore;preparate farmaceutike për trajtimin
e sklerozës së shumëfishtë

(210) KS/M/ 2020/326
(220) 24/02/2020
(731) 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) 35 “Menaxhim biznesi; administrim biznesi; ndihmë rreth menaxhimit të biznesit
dhe shërbimeve administrative; menaxhim komercial dhe zhvillimin e ndihmesës;
menaxhim biznesi dhe këshillime organizative; funksionim zyreje; reklamime; ekspert
efikas dhe informata biznesi; menaxhim biznesi dhe këshilla organizimi; ndihmë
administrative në menaxhimin e thirjeve për tendera; sondazhe të opinioneve; kërkesa
biznesi; hulumtime biznesi; shërbime të ekspertizës afariste; parashikimet ekonomike;
hulumtim tregu; projekte (ndihmë rreth menaxhimit të biznesit); kontabilitet; agjencione
punësimi; kërkimet e të dhënave të bizneseve në dosjet kompjuterike për të tjerët;
mbledhjen dhe sistematizimin e të dhënave në dosjet qëndrore; menaxhimin e
kompjuterizuar të dosjeve; krijimin e një librarie të fotografive, kryesisht përmbledhje,
përpilim dhe vendosjen e imazheve në mënyrë sistematike në dosjet qëndrore; reklamimin
në lidhje me organzimin dhe menaxhimin e themelimit të hoteleve; përhapjen e reklamave
dhe cështjeve reklamuese; publikimin e teksteve reklamuese; dhënien me qira të hapsirave
reklamuese; hulumtim tregu; promovimin e shitjeve për të tjerët; këshilldhënje në lëminë e
marketingut, reklamimit dhe komunikimeve të korporatve; agjencione komunikimi
(marrëdhënje me publik), agjencioni I informatave komerciale; dhënien me qira të
makinave dhe pajisjeve; organizimin e panaireve për qëllime komerciale apo reklamuese;
organizimin e ekspozitave per qëllime komerciale; dhënien me qira të materialeve
reklamuese; shërbimet me pakicë të veshjeve, dritave, çantave të udhëtimit nga lëkura,
kuletave të xhepit nga lëkura, çantave nga lëkura, mbajtëseve të çelsave nga lëkura,
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ombrellave, xhamave, peshqirave të banjos, robdëshambërve, topave të gollfit, pjesëve të
kompjuterëve, artikuj sendesh, dyshekave, krevateve, çarçafëve dhe këllëfeve; menaxhimin
e biznesit të hoteleve; ndihmë dhe këshillim për menaxhimine biznesit në biznesin e
menaxhmentit dhe organizimit, në lëminë e mbrojtjes së ambientit dhe zhvillimeve të
qëndrueshme; studime, informacione dhe këshilla në lëminë e përmirësimit dhe përpilimit
të kushteve të punës, kryesisht këshilldhënien në lidhje me menaxhimin e personelit dhe
menaxhimin e burimeve njerëzore; funksionimin e zyrës për themelimin, promovimin,
avancimin, mko-ordinimin dhe mbikqyrjen e shërbimeve komunitare dhe për promovimin
dhe lehtësimin kulturor, integrimin në punë dhe ndihmën e përbashkët humanitare;
menaxhimin e punëve të patundshmërive dhe bizneseve të patundshmërive, përfshirë
menaxhimin e hoteleve, moteleve, komplekseve të hoteleve, apartamenteve dhe hotelev të
banueshme; këshilldhënien biznesore dhe ofrimin e informatave të biznesit, promovimin e
biznesit në të gjitha format dhe në të gjitha llojet e mediave, përfshirë përmes një rrjeti
tkompjuterik të komunikimit (internet apo në intranet), dhe në veçanti duke ofruar kartela të
përdoruesve të privilegjuar; organizimin dhe menaxhimin e operimit të konsumatorëve
besnikë të bizneseve në veçanti duke ofruar karta për përdoruesit e privilegjuar;
organizimin dhe menaxhimin e operimit të konsumatorëve besnikë të bizneseve në veçanti
me anë të kartave të besnikërisë; blerjet së bashku të shërbimeve të programeve të
menaxhimit dhe programeve të tjera të zbritjes; udhëheqjen dhe administrimin e
programeve të anëtarësimit që mundësojnë pjesëmarrësit të kenë qasje në një varg
mallërash, shërbimet dhe benefitet e ofruara nga furnizuesit e anëtarësuar; ofrimin,
udhëheqjen dhe menaxhimin e programeve të anëtarësimit, programet e anëtarësimit në
klube dhe udhëheqjen e programeve të besnikërisë së klientëve; shërbimet e besnikërisë së
konsumatorëve për qëllime komerciale, promovuese dhe/apo reklamimi, kryesisht
programet e rregullta të udhëtarëve; shërbimet e konsultave biznesore në lëminë e udhëtimit
dhe planifikimit të udhëtimeve; ofrimin e informatave të krahasimit të ratave të fluturimeve
dhe hotelve; menaxhim biznesi dhe këshilldhënie organizative në lidhje me franshizat;
marketing dhe komunikim (marketing); këshilla dhe ndihmë në menaxhim dhe organizim të
punëve biznesore për brenda rrjetev të franshizës; shërbimet e një franzhise, kryeishst
operimet biznesore dhe industriale dhe ndihmë menaxhuese; operimet komerciale të
hoteleve, komplekseve, moteleve, shtëpive të pushimeve, restauranteve, kafiterive,
dhomave te çajit, bareve (përpos klubeve); organizimin e garave për qëllime komerciale
apo reklamuese dhe për motivimin e puntorëve; shërbimet e portierit për të plotësuar
nevojat e njerëzve, kryesisht shërbimet e ndërmjetësimit të klientëve me shërbimet e
ofruara; implementimin në-vend të shërbimeve të portierit të kompanisë, përmes telefonit
apo internetit, kryesisht shërbimet e ndërmjetësimit komercial, informatat administrative
dhe asistimin në formalitetet administrative për të tjerët; asistimin në arritjen e realizimit të
formaliteteve administrative për punën e instaluar dhe për nënshkrimin e kontratave të
furnizimit, sidomos për gaz, ujë, elektricitet, sigurim telefonë dhe internet; menaxhim
administrativ për zyret dhe për hapsirat e punës individuale apo kolektive; ofrimin kolektiv
dhe të përbashkët të pajisjeve të hapsirave të punës (aparatura zyreje dhe pajisje); aparatura
zyreje dhe pajisje që ipen me qira; shërbimet e ndërmjetësimit komercial; shërbimet e
caktimit të takimeve [funsionim zyreje]’ shërbimet e ri-lokimit për biznese; ndihmën
administrative të personelit; zgjedhjen e faqeve të internetit
36 “Punët e patundshmërisë; menaxhimin e patundshmërisë; administrimin e
patundshmërisë; menaxhimin e ndërtesave, apartamenteve dhe pronave të banimit;
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menaxhimin e apartamenteve shtëpi; menaxhimin e apartamenteve; menaxhimin financiar
dhe të patundshmërive shtëpiak dhe akomodimit, si hotelet, motelet, komplekset e hoteleve,
apartamentet, hotele banuese, shtëpitë turistike dhe vende të tjera për banim për pushim dhe
relaksim; sherbiet e agjencionit te patundshmerive, kryesisht, shitjen dhe dhënien me qira të
akomodimeve, apartamenteve, studiove, dhomave të hotelit, komplekseve hoteliere,
hoteleve dhe vendeve të tjera të banimit për pushime dhe relaksim si akomodim I
perhershem; dhënien me qira dhe menaxhimin e akomodimeve për të tjerët; dhënien me
qira të pronave të patundshmërive me pronësi të përbashkët; organizimin dhe ndarjen e
pronësisë të shkëmbimeve të pronave të patundshmërive, kryesisht menaxhimin e pronësive
të përbashkëta të pronave të patundshmërive; shërbimet e pronave të patundshmërive të
bazuara në pushimet me pronësitë e përbashkëta; menaxhimin dhe shërbimet e dhënie me
qira të pronave të patundshmërive me kohë te ndarë; këshilldhënje dhe asistencë në lëminë
e patundshmërive; dhënien me qira dhe përgaditjen e pronësive komerciale, zyreve,
hapisrave për zyre dhe hapsirave të punës kolektive dhe individuale; dhënien me qira dhe
përgaditjen e hapsirave të përbashkëta të punës apo të hapsirave të punës që do të ndahen;
dhënien me qira të pasjijeve të zyrës; dhënien me qira të patundshmërive; menaxhimin e
patundshmërive, pronave komerciale, zyreve dhe hapsirave të punës kolektive dhe
individuale; shërbimet menaxhuese në lidhje me premisat e zyreve; dhënien me qira të
hapsirave për zyre; dhënien me qira të zyreve dhe instalimeve të punës bashkëpunuese;
ofrimin e bashkëpunimit të hapsirave të punës të pajisuar me zyre private, pajisje zyreje,
shërbime poste, qendër printimi, zyre recepsioni, kuzhinë, dhmë takimesh, haduer
telekomunikimi dhe infrastruktura të tjera zyreje
39 “Aranzhimine udhëtimeve; udhërrëfyes dhe udhëzime për turista; shërbimet turistike
dhe të agjensioneve të udhëtimeve, kryesisht rezervimin e qëndrimeve dhe tureve (përpos
hoteleve dhe rezervimeve të shtëpive konvikt); rezervimin e ulëseve për turizëm (kryesisht
për eskurzione, gupeve me udhëzues, grupeve për vizitat e qyteteve, lundrimeve, grupeve të
udhëtimeve vizitë, qëndrimeve të turistëve përpos banimit), transport dhe udhëtim;
aranzhimin e shitjeve të biletave për turizëm (kryesisht në lidhje me eskurzionet, gupeve
me udhëzues, grupeve për vizitat e qyteteve, lundrimeve, grupeve të udhëtimeve vizitë,
qëndrimeve të turistëve përpos banimit), transport dhe udhëtim; transportin e udhëtarëve;
transportin me veturë; transportin ajror; transportin hekurudhor; transportin me anije;
shëbrimet me shoferë; shërbimet taxi; shërbimet e lëvizjes me vetura; aranzhimin e
lundrimeve; transportin me anije kënaqësie; aranzhimin e vizitave dhe eskurzioneve;
dhënien me qira të automjeteve dhe veturave, aeroplaneve dhe anijeve; rezervimin e
ulëseve për udhëtime; infromimin rreth qendrimit, udhetimit, turizmit dhe informatave
gjeografike, përfshirë hartat dhe oraret e udhëtimeve; aranzhimin e qëndrimeve; sherbimet
e dergesave ne shtepi apo zyre; aktivitete logjistike per te tjeret, kryesisht, paketimin,
transportin, tranzitin dhe magazinimin e mallerave; sherbimet e kurierit [mesazhe apo
mallera]; ndihmën në rast të prishjes së automjeteve (rimorkim); shërbimet riparuese
(rimorkim)
43 “Shërbime hoteliere, shërbimet e restoraneve (ofrimin e ushqimit dhe pijeve);
akomodim të përkohshëm; Shërbime hoteli, kafiterie, dhomash çaji, bare (me përjashtim të
klubeve); shërbimet e agjencioneve të udhëtimi, kryesisht rezervimin e dhomave të hotelit
dhe akomodim të përkohshëm për udhëtarët; shërbimet e agjencioneve të udhëtimit,
kryesisht rezervimin e restoraneve dhe ushqimeve; ofrimin e informatave në lidhje me
hotelet, akomodimete përkohshme dhe restoranet; shërbimet e shërbëtorëve; rezervimet,
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huazimin dhe dhënien me qira të dhomave, sallave dhe hapsirave për konferenca dhe
takime; rezervimin, huazimin dhe dhënien me qira të dhomave, sallave dhe hapsirave për
seminare, bankete, kokteje dhe gostive; konsutlimin dhe këshillimin (jo-biznesor) në lëminë
e hoteleve dhe restoraneve; ofrimin e zyreve të përkoshme profesionale; dhënien me qira të
dhomave të takimeve apo konferencave dhe hapsirave të tjera të përbashkëta; dhënien me
qira të karrigeve, tavolinave, mobiljeve të brendshme, fontanave të pijeve, aparateve të
ndriçimit, takëmeve dhe mobiljeve për konferenca; ofrimin e qendrave të komuniteteve për
mbledhjen shoqërore dhe takimet; ofrimin e hapsirave për konferenca, ekspozita dhe
takime; dhënien me qira të hapsirave dhe dhomave për evente profesionale dhe shoqërore;
shërbimet e përkujdesit ndaj fëmijëve [çerdhe]; përgaditjen e ushqimeve për të u dërguar në
shtëpi; shërbimet e akomodimit të përkoshëm apo të përheshëm për të moshuarit dhe
njerëzit në nevojë, kryesisht shërbimet e shtëpive të pleqve; përkujdes i fëmijë; përkujdesin
ditor të fëmijëve [çerdhe]; shërbimet e përkujdesit ndaj fëmijëve në mënyrë individuale apo
kolektive [çerdhe]”

(210) KS/M/ 2020/327
(220) 24/02/2020
(731) Exxon Mobil Corporation, a
corporation organized existing under the
laws of the State of New Jersey, U.S.A.,
with offices at 5959 Las Colinas Boulevard,
Irving, Texas 75039-2298, US
(591) E kuqe Pantone 485, e kalter Pantone
293
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 9 “Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike,
kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetëshpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përqimin, ndryshimin, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmisionin
ose reprodukcionin e zërit ose imazheve; mbajtës I të dhënave magnetike, disqe inqizuese;
kompakt disqe; DVD dhe media tjera inqizuese; mekanizma që funksionojnë me monedha;
regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, paisje dhe kompjuterë për procesimin e të
dhënave; kompjuter; softuer kompjuterik; aparate për shuarjen e zjarrit; programe
kompjuterike (softuerë që mund të shkarkohen); softuerë që mund të shkarkohen të natyrës
se aplikacioneve mobil”

143

Buletini Zyrtar Nr. 89 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(210) KS/M/ 2020/329
(220) 25/02/2020
(731) 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) HOOP

(511) 1 Alkene; acetate; alkohol; amide; bashkdyzime aromatike; naften; frakcione; vajëra;
vajëra të përziera; niseshte; karbonate; keton; bashkdyzime klorinizimi; eter; glikoli; poliol;
plastifikatorë; rrëshira; hollues që përdoren në sektorët e industrisë për naftë, miniera, leter,
tekstil, përpunim metali, hekuri dhe çeliku, në sektorin e energjisë elektrike, elektronike,
farmacisë, industrisë ushqimore, dhe artit të fotografisë dhe grafikes, industrisë së plastikës,
goma, bitumen dhe asfalt, për ngjyra, bojëra dhe llaqe, detergjent, sapuna, kozmetikë,
lëkure, produkte qelqi dhe për industri tjera; plehëra për tokë (natyrale dhe artificiale);
preparate për shuarjen e zjarrit; antifriz; shtrenguese; mjete për errësim; preparate për
kalitje dhe saldim; kemikalie për ruajtje-konservim të zarzavateve; materijale për errësim;
material plastike dhe rrëshira artificiale për formartizim në formë pluhuri, paste dhe
granulave-kokrrave; supstanca ngjitese për përdorim në industri; poliester i zgjanuar (për
formatizim); rrëshira polietileni të pa përpunuara; lyerese nga rreshira e akrilit të cilat
përdoren në prodhimin e laminatit, lëndëve nga qelqi dhe plastika e hedhur; termo izolues
për fluturake; folje plastike për përdorim të përgjithëshem industrial në prodhimin e
produkteve të thara (terura); plastika në formë blloku, pllake ose dhe / shkopi për
përpunimin e formave gjysëm të gatëshme (formeve) për përdorim në prodhimtari
17 Plastika në formen e ekstruduar për përdorim në prodhimtari; materijale për paketim;
materijale për mbyllje; material izoluese; gypa elastike, jo metalike; gypa elestke, gypa dhe
pjesë të tyre, duke përfshirë pistona, të cilët nuk janë nga metali; mbyllese, lekoplaste dhe
kit; materijale dhe produkte për hidroizolim nga uji dhe lagështira; produkte dhe materiale
për izolim dhe pengim (akustike); produkte dhe material për termo izolim (akustik);
produkte dhe material për izolim elektrik; produkte dhe material për izolim zëri; produkte
dhe material për mbrojtje nga zjarri dhe pengim zjarri; poliestere; material plastike, gjysëm
të përpunuara; elastomer, rreshirë sintetike, gjysëm e përpunuar; material e për riparimon
dhe ripërtrirjen e gomave; kallëpe nga eboniti; material për mbushje dhe paketim,
shurdhues të vibracioneve; membranë gjysëm të përpunuara dhe material sintetike për
filtrim; shirita ngjitës, lidhëse, shirita dhe folie; polimere, elastomer në formë blloku për
përdorim në prodhimtari; polimere elastomeri në formë pllake për përdorim në prodhimtari;
material izolues i punuar nga shkuma e polietilenit; gutaperka, goma elastike, balata dhe
zavendësuesit e tyre të fituar nga plastika dhe rrëshira sintetike, në formë teli, blloku,
pllake, folie, paneli, blloku, gypi, shufre, shiriti, pjesëve të thara; produkte të punuara nga
këto materiale, siç janë: gypa fleksibil me ose pa lyerje; folie të shtypura, ngjyrosura, të
lyera me llak, bojëra, të mveshura me lyerje metalike; llaminate plastike për saldime
termike; shtëpiza të formuara nën vakum; folje për formatizim (dhenje forme) të baterive
(tupana) dhe çepave për shishe; shirita metalik dhe shirita jo metalik, rrezistuese uji dhe të
shtypura, të cilat përdoren për mbështjellje, njohje, shtrënguese termike dhe kabllo
izoluese; mbyllëse për gypa; tuba nga pëlhura e thurur dhe konopi, kapak, shtresa, unaza
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mbyllëse për kuti dhe të ngjashme; pjesë të vogla plastike, siç janë: mbyllëse dhe lidhëse,
paketime, kanale për kabllo; materijale për mbyllje, ndërprerje dhe izolim
40 përpunimi i materialeve të ricikluara plastike

(210) KS/M/ 2020/330
(220) 25/02/2020
(731) 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)

(511) 1 Alkene; acetate; alkohol; amide; bashkdyzime aromatike; naften; frakcione; vajëra;
vajëra të përziera; niseshte; karbonate; keton; bashkdyzime klorinizimi; eter; glikoli; poliol;
plastifikatorë; rrëshira; hollues që përdoren në sektorët e industrisë për naftë, miniera, leter,
tekstil, përpunim metali, hekuri dhe çeliku, në sektorin e energjisë elektrike, elektronike,
farmacisë, industrisë ushqimore, dhe artit të fotografisë dhe grafikes, industrisë së plastikës,
goma, bitumen dhe asfalt, për ngjyra, bojëra dhe llaqe, detergjent, sapuna, kozmetikë,
lëkure, produkte qelqi dhe për industri tjera; plehëra për tokë (natyrale dhe artificiale);
preparate për shuarjen e zjarrit; antifriz; shtrenguese; mjete për errësim; preparate për
kalitje dhe saldim; kemikalie për ruajtje-konservim të zarzavateve; materijale për errësim;
material plastike dhe rrëshira artificiale për formartizim në formë pluhuri, paste dhe
granulave-kokrrave; supstanca ngjitese për përdorim në industri; poliester i zgjanuar (për
formatizim); rrëshira polietileni të pa përpunuara; lyerese nga rreshira e akrilit të cilat
përdoren në prodhimin e laminatit, lëndëve nga qelqi dhe plastika e hedhur; termo izolues
për fluturake; folje plastike për përdorim të përgjithëshem industrial në prodhimin e
produkteve të thara (terura); plastika në formë blloku, pllake ose dhe / shkopi për
përpunimin e formave gjysëm të gatëshme (formeve) për përdorim në prodhimtari
17 Plastika në formen e ekstruduar për përdorim në prodhimtari; materijale për paketim;
materijale për mbyllje; material izoluese; gypa elastike, jo metalike; gypa elestke, gypa dhe
pjesë të tyre, duke përfshirë pistona, të cilët nuk janë nga metali; mbyllese, lekoplaste dhe
kit; materijale dhe produkte për hidroizolim nga uji dhe lagështira; produkte dhe materiale
për izolim dhe pengim (akustike); produkte dhe material për termo izolim (akustik);
produkte dhe material për izolim elektrik; produkte dhe material për izolim zëri; produkte
dhe material për mbrojtje nga zjarri dhe pengim zjarri; poliestere; material plastike, gjysëm
të përpunuara; elastomer, rreshirë sintetike, gjysëm e përpunuar; material e për riparimon
dhe ripërtrirjen e gomave; kallëpe nga eboniti; material për mbushje dhe paketim,
shurdhues të vibracioneve; membranë gjysëm të përpunuara dhe material sintetike për
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filtrim; shirita ngjitës, lidhëse, shirita dhe folie; polimere, elastomer në formë blloku për
përdorim në prodhimtari; polimere elastomeri në formë pllake për përdorim në prodhimtari;
material izolues i punuar nga shkuma e polietilenit; gutaperka, goma elastike, balata dhe
zavendësuesit e tyre të fituar nga plastika dhe rrëshira sintetike, në formë teli, blloku,
pllake, folie, paneli, blloku, gypi, shufre, shiriti, pjesëve të thara; produkte të punuara nga
këto materiale, siç janë: gypa fleksibil me ose pa lyerje; folie të shtypura, ngjyrosura, të
lyera me llak, bojëra, të mveshura me lyerje metalike; llaminate plastike për saldime
termike; shtëpiza të formuara nën vakum; folje për formatizim (dhenje forme) të baterive
(tupana) dhe çepave për shishe; shirita metalik dhe shirita jo metalik, rrezistuese uji dhe të
shtypura, të cilat përdoren për mbështjellje, njohje, shtrënguese termike dhe kabllo
izoluese; mbyllëse për gypa; tuba nga pëlhura e thurur dhe konopi, kapak, shtresa, unaza
mbyllëse për kuti dhe të ngjashme; pjesë të vogla plastike, siç janë: mbyllëse dhe lidhëse,
paketime, kanale për kabllo; materijale për mbyllje, ndërprerje dhe izolim
40 përpunimi i materialeve të ricikluara plastike

(210) KS/M/ 2020/332
(220) 25/02/2020
(731) ANONYMI TOYRISTIKI KAI
EMPORIKI ETAIREIA AKTIB
KARS (ACTIVE CARS) A.E.
7 km Peanias Markopoulou Av. GR-194 00
GR-P.O box 450 Koropi, Attica, GR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 39 Transporti, rregullimi i udhëtimit, qiradhënja e makinave dhe automjeteve

(210) KS/M/ 2020/333
(220) 25/02/2020
(731) VITRINOR VITRIFICADOS DEL
NORTE, S.A.L. Barrio de Rioseco, S/N
39788 Guriezo (CANTABRIA), ES
(591) E kuqe, e zezë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 21 Enë Kuzhine ose shtepiake dhe pjata; Enë e gatimi dhe takëm enësh, përveç
pirunëve, thikave dhe lugëve; Krehër dhe sfungjerë; Furça; Material për prodhimin e
furçave; Artikuj pastrami; Xham i pa punuar ose gjysëm - i punuar (përveç xhamave për
përdorim në ndërtesa); Artikuj prej qelqi, porcelani dhe prej dheu; Enë gatimi prej alumini;
Komplete I tenxhereve për gatim; Tigan- i thellë; Autoklava, jo-elektrike, për gatim; Ibrik
kafeje, jo-elektrik; Tigan salcash prej dheu; Tenxhere gatimi; Tigan fergimi; Woks(tigan i
thellë)

(210) KS/M/ 2020/334
(220) 25/02/2020
(731) VITRINOR VITRIFICADOS DEL
NORTE, S.A.L. Barrio de Rioseco, S/N
39788 Guriezo (CANTABRIA), ES
(591) E zezë, e kuqe dhe e bardhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 21 Produkte kuzhine shtëpiake për përdorim shtëpiak të prodhuar me smalt çeliku
dhe alumini, të tilla si tigan fergimi, tenxhere, enë tave, ibrik çaji, Woks(tigan i thellë)

(210) KS/M/ 2020/337
(220) 26/02/2020
(731) Mehmet Eyyüp AMAN
Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad.
Ağaoğlu 212 My Office Kat:23/387,
Bağcılar-İstanbul TURKEY 34218, TR
(591) Ari, bardh
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, pasta dhe makarona; tapioka dhe sago;
miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; buka, brumërat dhe ëmbëlsira; çokollata; akullore,
sherbet dhe akuj të tjerë ushqimor; sheqer, mjaltë, shurupi nga melasa; maja, pluhur pjekje;
kripa, salca, erëza, barishte të konservuara; uthull, salca dhe mëlmesa të tjera; akull (ujë i
ngrirë); krep, wafel, petulla
35 Reklamim; menaxhimin biznesi; administrimin biznesi; funksione zyre, shërbimet e
importit eksportit dhe shërbimet me shumicë dhe pakicë me: kafe, çaj, kakao dhe kafe
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artificiale; oriz, pasta dhe makarona; tapioka dhe sago; miell dhe përgatitje të bëra nga
drithërat; buka, brumërat dhe ëmbëlsira; çokollata; akullore, sherbet dhe akuj të tjerë
ushqimor; sheqer, mjaltë, shurupi nga melasa; maja, pluhur pjekje; kripa, salca, erëza,
barishte të konservuara; uthull, salca dhe mëlmesa të tjera; akull (ujë i ngrirë); krep, wafel,
petulla.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.

(210) KS/M/ 2020/338
(220) 27/02/2020
(731) SUN IMPEX Rruga e Kavajes, Pallati
Nr.3, Hyrja nr.1, Tirane, AL
(591) E kuqe, e bardhë
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; Shërbime restoranti; Kafene;
Ushqime dhe pije për katering; Shërbime restoranti me vete-shërbim; Shërbime të
kafeterisë; Shërbime të ushqimeve të lehta dhe të shpejta (Snack-bar); Sherbime hotelerie;
Strehim i përkohshëm

(210) KS/M/ 2020/339
(220) 27/02/2020
(731) AFT Pharmaceuticals Limited
Level 1, 129 Hurstmere Road Takapuna
Auckland 0622, NZ
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) Maxigesic

(511) 5 Produkte farmaceutike; medikamente anlgjezike
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(210) KS/M/ 2020/340
(220) 27/02/2020
(731) AFT Pharmaceuticals Limited
Level 1, 129 Hurstmere Road Takapuna
Auckland 0622, NZ
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) AFT Pharmaceuticals

(511) 5 Farmaceutik; medikamente

(210) KS/M/ 2020/341
(220) 27/02/2020
(731) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn,
10,000 Prishtinë, KS
(591) Ngjyrë e Kuqe, Ngjyrë e Gjelbër Ngjyrë Hiri - Ngjyrë e Bardhë
(740) Ekrem Ilazi rr. Ismet Asllani, Torinë,
Lipjan.

(540)

(511) 1 Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në
agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e
papërpunuar; pleh organik; pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim;
substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në
industri; filma (pajisje riparuese për fonograf)
2 Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid;
rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë,
printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur)
3 Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për
pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë,
losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive
4 Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri;
karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji
elektrike
5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqim
dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për foshnja;
suplemente dietale për njerëz dhe kafshë; fllaster dhe materiale për fashim; material për
ndalim të dyllit dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide dhe
herbicide
6 Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të
transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo
elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba
nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore;
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gypa çeliku
7 Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të
kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë
përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse;
vegla dore
8 Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë
9 Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike,
optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese;
aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin
dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim të
zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD
dhe incizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë
parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer
kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit; telefona (mobil)
10 Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë
artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje
11 Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim,
tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare
12 Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma
për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta
13 Fishekzjarre
14 Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara
me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe
kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve)
15 Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.
16 Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e
tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo
qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të
zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale
plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi;
programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre)
17 Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe
qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim;
materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik
18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira
në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella
dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh, takëme kuajsh; çanta për gjueti
19 Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe
bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike
(jo metalike)
20 Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi; të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam,
bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre
materialeve apo nga plastika; tabela shfaqjeje
21 Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim);
materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i
papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina,
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porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera
22 Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të
papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale
të papërpunuara të tekstilit me fibra
23 Fije dhe pe, për përdorim në tekstil
24 Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati;
mbulesa tavoline
25 Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele
26 Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule
artificiale
27 Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë ekzistuese;
varëse muri (jo tekstile); tapeta
28 Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për
bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita
29 Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura,
ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të
qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga
drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë;
mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz; Cakes
31 Drithëra dhe produkte të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë që nuk janë të
përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule
natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake
32 Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe
pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije)
33 Pije alkoolike (përveç birrave)
34 Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare
35 Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të
telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist;
demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri;
agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese;
reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing
36 Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash;
menaxhim patundshmërishë; sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve
(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për
pronë të patundshme; këmbim parash
37 Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi, Instalimi dhe Riparimi i paisjeve Elektrike
38 Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon
39 Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me
veturë, Transport me Autobus; Dërgesa e të mirave; Dërgesa e të mirave me postë
40 Trajtim materialesh; freskues ajri; printim
41 Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera
kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës)
42 Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë
industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit
kompjuterik; programim në kompjuter
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43 Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri (menzë),
Hotele, Motele
44 Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për njerëz
dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të telemedicinës
45 Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime
personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve;
Licencim i softuerëve kompjuterik (shërbime ligjore)

(210) KS/M/ 2020/345
(220) 27/02/2020
(731) JEANNE LANVIN
15, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris, FR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) LANVIN

(511) 9 Produkte nga qelqi, syze [optikë], xham për syze, korniza për syze, fotrolla për
syze, syze të diellit, syze sportive, lente kontakti

(210) KS/M/ 2020/346
(540)
(220) 27/02/2020
(731) N.V. Organon naamloze vennootschap
(nv) Kloosterstraat 6 Oss Netherlands 5349,
NL
(591) Bardh, zi
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe përgatitjet dhe produktet farmaceutike qe blihen pa
recetë te mjekut (parafarmaci)
9 Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni mobil për sigurimin e informacionit
mbi farmaceutikët, ilaçet, pajisjet mjekësore, shëndetin dhe mirëqeniën
10 Aparatet kirurgjikale dhe mjekësore, pajisje dhe instrumente
42 Sigurimi i programeve online, të pa shkarkueshme për sigurimin dhe menaxhimin e
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informacionit per shëndetin dhe kujdesin shëndetësor; hulumtime shkencore për qëllime
mjekësore
44 Sigurimi i informacionit në fushat e farmaceutikëve, ilaçeve, pajisjeve mjekësore,
shëndetit dhe mirëqenies

(210) KS/M/ 2020/347
(540)
(220) 27/02/2020
(731) N.V. Organon naamloze vennootschap
(nv) Kloosterstraat 6 Oss Netherlands
5349AB, NL
(591) Bardhë dhe zi
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe përgatitjet dhe produktet farmaceutike qe blihen pa
recetë te mjekut (parafarmaci)
9 Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni mobil për sigurimin e informacionit
mbi farmaceutikët, ilaçet, pajisjet mjekësore, shëndetin dhe mirëqeniën
10 Aparatet kirurgjikale dhe mjekësore, pajisje dhe instrumente
42 Sigurimi i programeve online, të pa shkarkueshme për sigurimin dhe menaxhimin e
informacionit per shëndetin dhe kujdesin shëndetësor; hulumtime shkencore për qëllime
mjekësore
44 Sigurimi i informacionit në fushat e farmaceutikëve, ilaçeve, pajisjeve mjekësore,
shëndetit dhe mirëqenies

(210) KS/M/ 2020/348
(540)
(220) 27/02/2020
(731) N.V. Organon naamloze vennootschap
(nv) Kloosterstraat 6 Oss Netherlands
5349AB, NL
(591) Bardhë, zi
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë
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(511) 5 Preparate farmaceutike dhe përgatitjet dhe produktet farmaceutike qe blihen pa
recetë te mjekut (parafarmaci)
9 Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni mobil për sigurimin e informacionit
mbi farmaceutikët, ilaçet, pajisjet mjekësore, shëndetin dhe mirëqeniën
10 Aparatet kirurgjikale dhe mjekësore, pajisje dhe instrumente
42 Sigurimi i programeve online, të pa shkarkueshme për sigurimin dhe menaxhimin e
informacionit per shëndetin dhe kujdesin shëndetësor; hulumtime shkencore për qëllime
mjekësore
44 Sigurimi i informacionit në fushat e farmaceutikëve, ilaçeve, pajisjeve mjekësore,
shëndetit dhe mirëqenies

(210) KS/M/ 2020/349
(540)
(220) 27/02/2020
(731) N.V. Organon naamloze vennootschap
(nv) Kloosterstraat 6 Oss Netherlands
5349AB, NL
(591) Vjollce, e kaltër e lehtë, e kaltër e
errët, e gjelbër, e bardh
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe përgatitjet dhe produktet farmaceutike qe blihen pa
recetë te mjekut (parafarmaci)
9 Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni mobil për sigurimin e informacionit
mbi farmaceutikët, ilaçet, pajisjet mjekësore, shëndetin dhe mirëqeniën
10 Aparatet kirurgjikale dhe mjekësore, pajisje dhe instrumente
42 Sigurimi i programeve online, të pa shkarkueshme për sigurimin dhe menaxhimin e
informacionit per shëndetin dhe kujdesin shëndetësor; hulumtime shkencore për qëllime
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mjekësore
44 Sigurimi i informacionit në fushat e farmaceutikëve, ilaçeve, pajisjeve mjekësore,
shëndetit dhe mirëqenies

(210) KS/M/ 2020/350
(540)
(220) 27/02/2020
(731) N.V. Organon naamloze vennootschap
(nv) Kloosterstraat 6 Oss Netherlands
5349AB, NL
(591) Vjollce, zi, bardhë
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe përgatitjet dhe produktet farmaceutike qe blihen pa
recetë te mjekut (parafarmaci)
9 Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni mobil për sigurimin e informacionit
mbi farmaceutikët, ilaçet, pajisjet mjekësore, shëndetin dhe mirëqeniën
10 Aparatet kirurgjikale dhe mjekësore, pajisje dhe instrumente
42 Sigurimi i programeve online, të pa shkarkueshme për sigurimin dhe menaxhimin e
informacionit per shëndetin dhe kujdesin shëndetësor; hulumtime shkencore për qëllime
mjekësore
44 Sigurimi i informacionit në fushat e farmaceutikëve, ilaçeve, pajisjeve mjekësore,
shëndetit dhe mirëqenies

(210) KS/M/ 2020/351
(540)
(220) 27/02/2020
(731) N.V. Organon naamloze vennootschap
(nv) Kloosterstraat 6 Oss Netherlands
5349AB, NL
(591) Vjollce, bardhë
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë
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(511) 5 Preparate farmaceutike dhe përgatitjet dhe produktet farmaceutike qe blihen pa
recetë te mjekut (parafarmaci)
9 Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni mobil për sigurimin e informacionit
mbi farmaceutikët, ilaçet, pajisjet mjekësore, shëndetin dhe mirëqeniën
10 Aparatet kirurgjikale dhe mjekësore, pajisje dhe instrumente
42 Sigurimi i programeve online, të pa shkarkueshme për sigurimin dhe menaxhimin e
informacionit per shëndetin dhe kujdesin shëndetësor; hulumtime shkencore për qëllime
mjekësore
44 Sigurimi i informacionit në fushat e farmaceutikëve, ilaçeve, pajisjeve mjekësore,
shëndetit dhe mirëqenies

(210) KS/M/ 2020/352
(220) 27/02/2020
(731) 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) HERBAL SMOOTHIE

(511) 3 Pasta dhëmbësh, larëse të gojës

(210) KS/M/ 2020/353
(220) 27/02/2020
(731) CONAD - CONSORZIO
NAZIONALE DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD Via Michelino, 59 – 40127
Bologna, IT
(591) E portokallt, e verdhë, e kuqe
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC

(540)
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo
(511) 1 “Preparate fertilizimi; Pleh organik; Tokë e lartë; Tokë për rritje; Ushqyes për
bimë; Preparate për forcim të bimëve; Lëngje për rritjen e bimëve; Tokë e për rritjen-e
bimëve në mënyrë artificiale; Kemikate për mbrojtjen e bimëve [të ndryshme nga
fungicide, substancave për zhdukjen e barërave të këqinj, herbicide, insekticide,
paraziticide), Alkohol, Bikarbonat natriumi”
3 “Preparate për larje dhe qese për aromatizimin e ndërresave; Sapun; Dyll për dysheme;
Dyll për lustrim; Preparate për bluarje; Preparate për heqjen e ndryshkut; Plhuru për
fërkim; Preparate për zhbllokimin e tubave të kullimit; Detergjent për mbulimin e
dyshemesë; Heqës të njollave; Preparate shkarkimi për përdorim shtëpiak; Detergjentë; Vaj
nga terpentina; Preparate për heqjen e ngjyrës; Letër lustrimi; Letër zmerile; Preparate
pastrami, përpos atyre për përdorim në procesimin industrial; Parfumeri; Vajëra esencial;
Kozmetikë; Llosione për përkujdesin e flokut; Pasta dhëmbësh; Aromatik (vajë esencial);
Shkopinj bambuku për përdorim në kozmetikë; Kremëra kozmetike; Deodorant për
përdorim njerëzor; Preparate për rrezitje-dielli (kozmetikë); Preparate dushi për përdorim
sanitarie personale apo deodorant [toilet]; Preparate për flokë; Kozmetikë për përkujdesjen
e lëkurës; Preparate për rregullim (make-up); Shpërlarës goje, jo për përdorim medicinal;
Preparate për përkujdesin e thonjëve; Letra të mbushura me kozmetikë apo pastrues; Letra
të-paralagura; Pastrues goje, jo për përdorim medicinal; Shami letre përthithëse (shami letre
për fytyrë)”
4 “Qirinjë; Qirinjë për absorbimin e tymit; Qirinjë të parfumosur; Qirinjë tavoline; Qirinjë
dhe shkopinjë për ndricim; Vaj për lubrifikim; Vaj lubrifikimi në formë të vajit hidraulik;
Vajë për marsh; Substanca kundër mbylljes (vajëra); Vajë yndyre lubrifikues; Vaj me
përmbajtje të shtojcave që e pranadalojnë ndryshkun; Vajëra lubrifikues me përmbajtje të
shtojcave të cilat e mbrojnë metalin nga gërryerja e fërkimit, dhe lëndëve djegëse;
Karburante; Avullimin e përzierjeve të karburanteve; Biokarburante”
5 “Fibra dietale; Formula të foshnjeve; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim medicinal;
Preparate për pastrimin e ajrit; Pesticide; Insekticide; Ilace kundër insekteve; Aromatizues
ajri dhe pëlhure; Preparate për mbrojtjen nga molët; Shtojca dietale për njerëz dhe kafshë;
Ujë termal; Shtesa ushqimore; Ngjitës për protezë; Pije dietale të përshtatura për qëllime
medicinale; Ngjitës për kapjen gjate fluturimit ; Letër (mbrojtës ng amolët); Qafore
antiparazite për kafshë; Deodorantë, të tjera nga ato për përdorim të njerëzve apo kafshëve;
Preparate për aromatizimin e ajrit; Deodorant per rroba dhe tekstil; Dezinfektues për
përdorim higjenik; Fibra (Dietale); Vata higjenike për femra; Pambuk përthithës; pastrues
goje; Pantollona; absorbues, për mospërmbajte; Pambuk absorbues; Pelena për beba;
Pelena absorbuese; Pelena për kafshë; Pelena për bebe; Lecka të lagura antikbakteriale;
Shtojca dietare nga peletet mbretëore; Pastrues të kafshëve [insecticide]’ Solucion për
lentet e kontaktit; Shtesa ushqimore; Kollare antiparazit për kafshë”
6 “Letër alumini”
8 “Mbulesë e flakshme tavioline (takëm) e bërë nga plastika; Takëm i biodegradueshëm;
Lugë për çaj; Takëm; Garuzhdë (vegël dore); Gërshëra të shpendëve”
9 “Qeliza elektrike, qeliza elektrike qe rimbushen; Bateri, elektrik, bateri elektrike që
mbushen; Mbushës për bateritë që mbushen; Mbushës për bateri; Furnizues rryme për
bateri; Adapter elektrikë; Prizë elektrike; Adapter prize; Kabëll lëvizëse e rrymës me priza;
Kordon zgjatës për energji elektrike; Komponentët dhe artikuj elektrikë dhe elektronikë;
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Syze, korniza për size, suze dielli, lense kontakti”
10 “Doreza nga qimet e kalit për qëllime masazhi, prezervativë, aparate, pajisje dhe artikuj
jo-medicinale për foshnja si biberonë, biberon [thithkë], unazë dhëmbi; shiringa jo-klinike,
shtroja krevati jo-klinik për mospërmbajtje, termometër jo-medicinal për për përdorim
medicinal”
11 “Aparate ndriçimi; poç llambe”
16 “Letër, karton; Gjëra të shtypura, libra, revista; Katalogje; Ditare; Buletine; Karta
tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Materiale mësimore dhe mësimdhënje (përpos
aparateve); Pamfleta; Letër shkrimi; Ditarë personal; Libër i takimeve; Instrumente
shkrimi, Gomë fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Lapskimik, Markera për nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim
argjile; Kuti shkrimi [letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline ng
aletra; Bileta; Kartolina që mundesh të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër];
Bllok shënimesh për skica; Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Kartela; Harta
gjeografike; Dosje për letra; Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër];
Stilolapsa; Shami nga letra; Letër higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra
për një përdorim; Facoleta absorbuese nga produktet e letrës si faculetat për fytyrë,
Peshqirët e letrës, Peshqirët e fytyrës nga letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse
letrash; Libra për shkrim dhe vizatim; Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi;
Materiale plastike për paketim; Çanta letre në formë koni; Çanta të bëra nga plastika për
paketim; Çanta frigoriferi; Letër për përdorim në kuzhinë, për zierje dhe tharje, Qese
mbeturinash nga letra dhe plastika; Foli (fletë metalike) për ruajtie dhe gatim, qese kuzhine
për ruajtje dhe gatim; Brusha lapsa; Pastela; Lapsa vizatimi; Kuti të ngjyrave [artikuj për
përdorim në shkollë]; Kuti ngjyrash dhe brusha; Akuarel”
20 “Jastakë; Dyshekë; Shtretër; Mbështetëse; Dyshek sfungjeri për kamping; Rrogoz që
ndërrohet; Rrogoz për fjetje për kamping [dyshekë]; Dyshekë; Rrogoz për dremitje [jastak
apo dyshek]”
21 “Furca për larjen e enëve: Leckë për pastrimin e dyshemesë; Legen [vazo]; Mbështetëse
për brushat e rrojes; Brusha për rruajtje; Pluhur komzetikë kompakt; Doreza për përdorim
shtëpiak; Konteiner për përdorim shtëpiak apo kuzhinë; Doreza për polirim; Doreza për
banjo (kryesisht për higjienë personale); Doreza për pastrimin e veturave; Pajisje dhe rroba
për pastrimin e veturave; Lecka për pastrimin e veturës; Sfungjer; Sfungjerë të parfumosur;
Sfungjerë toaleti; Sfungjerë fytyre për vënien e makiazhit; Lesh xhami për pastrim; Mbajtës
për sfungjerë; Krehër; Leckë pastrimi; Vata gërryese për përdorim kuzhine; Luge ushqimi;
Fshesë; Kovë; Furca; Varëse rrobash për tharje; Brusha dhëmbësh; Kunjë për varje të
rrobave; Mbajtës sapuni; Bombolë me vrimë nxjerrëse për sapun; Pajisje toaleti; Pajisje
shtëpiake; Avullues parfumesh; Lëkurë nga dhia e egër për pastrim (chamois); Kuti toaleti;
Brusha për pastrimin e rezervareve dhe konteinerëve; Sfungjerë për përdorim shtëpiak;
Brushë për flokë; Materiale [rroba] për lustrim; Rroba për lyerje; Enë për kozmetikë;
Lëkurë për lustrim; Leckë për marrjen e pluhurit; Doreza për lustrim; Lecka për dysheme;
Shandanë; Makine automatike nga e cila nxjirren pecetat; Rafte për peshiqrë; Mbajtës
peshqiri; Veshje Shportë për pluhur; Leckë pastrimi; Sfungjer pastrimi; Pufkë pluhuri;
Brusha për larjen e enëve; Thes-pluhur; Brusha për buzë; Kuti për brushat e dhëmbëve;
Brusha për pastrim; Fshesë me pupla; Gërryes shpine; Shkopinjë për aplikimin e makiazhit;
Brusha për rroba; Brusha kozmetike; Containers for pot pourri; Brushë për sy (maskarë);
Materiale [pëlhurë] për lustrim; Leckë kove me anësore të përfshira; Pajisje spreji
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(nebulizer) për përdorim shtëpiak; Parfum dhome që shperndahet (kuti); Pëlhura për
këpucë; Burshë për thonjë; pllaka tavoline për një përdori; Gota të bëra nga plastika; Pjata
tavoline për një përdorim; Kuti të vogla letre për një përdorim që përdoren gjatë pjekjes;
Kapak për një përdorim për kutitë për përdoim shtëpiak; Takëm, vazo; Kapakë tenxhere;
Tigan për zierje për përdorim në furrat me mikrovalë; Tenxhere për zierje dhe tigan [joelektrik]; Enë gatimi [jo lodra]; Kuti për ruajtjen e suhqimeve; Set i tiganeve të gatimit; Set
i tenxhereve të gatimit; Lugë e madhe për kafe; Lugë për përzierje [pajisje kuzhine]”
24 “Tekstil, pëlhurë për mobilim; Mbulesa për krevat, mbulesa tavoline; Pëlhurë pled
(skoceze) për krevat, Çarçafë krevati, Mbështjellës jastaku, Peshqira nga tekstili, Peshqira
banjo (peshqira), Mbulesë për krevat, Batanije krevati, Jorgana të poshtëm, Peshqirë që
vishen; Peshqirë nga tekstili; Pëlhurë tavoline, jo nga letra; Mbështjellëse jastaku;
Mbështjellëse; Mbulesa dysheku; lecka vaji; Lecka vaji për përdorim si mburojë e
tavolinave; Perde nga tekstili apo plastika; Perde dushi nga tekstili apo plastika; Pëlhurë
ngjitës për tu përdorur nga nxehtësia; Rogoz, jo nga letra; Faculeta nga tekstilu; Pëlhurë;
Peshirq për tharjen e enëve; Peceta nga tekstili; Çarçafë kreveti; Mbulesa për mobilje nga
tekstili; Material pëlhure të endure”
25 “Rroba për meshkuj, femra dhe fëmijë, kryesisht xhaketa (veshje), jelek, pantollona,
farmerka, pallto, pallto të shkurtëra, mantel, veshje me rezistim ndaj ujit, pallto deri te beli,
xhaketa të rënda, mbrojtëse nga era, këmisha, bluza, fustana të shkurtër, pantollona të
shkurtër, pantollona Bermuda, fustana solemn, fustana, Fanella me krahë të shkurtër,
kostume, këmisha xhakete, pjesë të larta, këmisha pollo, këmisha sportive, pantollona
sportivë, pantollona të shkurtër sportiv, pantollona sportivë, triko, xhamper (pullover),
xhamper i gjatë (kardigans); Çorape, Çorape sportive, Çorape, Çorape të ngushta; kollare
dhe fjongo; Rryp beli, Brez; Kapela, kaçketa, Xhamper me kapelë, kapela grash, kapelë që
vihet anash kokës (beretë), material për lidhje në kokë; Dorëza [veshje]; Shami koke,
shami, shallë; Pixhama, veshje nate, këmishë nate, veshje e rehatshme për shtëpi, Të
brendshme, Brekë të shkurtëra, Brekë të gjata (boxers), brekë, Jelek i shkurtër (që vishet
përfundi), Shtrëngues, Jelek të sipërm, Sutjen, Pantollona me shirita, Korset, Veshje për
ngushtim, Jelek grash [të brendshme femrash], Këmishë e brendshme [rroba të brendshme];
Bikini; Mbështjellës për plazhë, Fustane plazhi, Kostum dielli; këpuçë, Sandale, Çizme,
Shapka, Papuqe grash dhe Mbathje sportive”
28 “Lojëra dhe gjëra për të luajtur; mallëra dhe pajisje sportive; Zbukurimet për pemën e
vitit të ri; Aparate të video lojërave; Velë e sipërme; Biçikleta, lodra që lëshojnë-balona;
Letra loje; Shtëpi kukullash; Gjëra për të luajtur për fëmijë; tabela të lojërave; Lojëra
unazë; Lojëra ndërtimi; Kontrollues [lojëra]; Domino; Lojëra shahu; Lojëra parolur; Lojëra
portative me shfaqjen e kristalit të lëngshëm; pajisje skelesh model [lojëra]; Topa për lojë;
Topa për lojëra; Puzzle; Pjesë që rrotullohen [lojëra]; Vetura lodër; Vetura lodra që
kontrollohen-me telekomandë; Veshje për kukulla”
29 “Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mish (në përgjithësi, pa
ndonjë dallim); Mish i delës; fara, të përgaditura; Përgadesa të bëra nga perimet e freskëta
për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kocka supash, ekstrakte mishi; Perime të prera; Perime
të-prera të gatshme për sallata; Soja qumsht zëvendësues qumshti]; Qumsht tërshëre;
Qumsht orizi; Qumsht soja [zëvendësues qumshti]; Qumsht orizi; Qumsht bajamesh;
Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Fruta, këpurdha dhe perime të ziera, të ngrira, të thara
apo të konzervuara; Bishtajore të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; vajëra; vaj
ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; Peshk i freskët dhe i
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konzervuar, ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të konzervuara; Qumsht, djath, krem,
produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me bazë të produkteve të
qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më baqzë qumshti apo
djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar;
Vezë të zogjve dhe produkte vezë; Gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/apo
gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, djathir, mishit të konzervuar; Gjëra
ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazë-patatesh; Gjëra
ushqimore me përmbajtje të gjërave të gasthme për konsumin me proteina të perimesh;
Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të ngrira me bazë të proteinave të perimeve;
Meze e lartë me bazë të proteinave të perimeve”
30 “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe
mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota
të thata, Gjëra të lehta e të shijshme, Drithëra të procesuar; Majë; Brumë, Pasta të
mbushura, Vezë pasta, Oriz; Tart [të ëmbëla apo të shijshmë], Ëmbëlsirë e lehtë (mus);
Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të
ëmbla; Torte e butë (sfungjer); Torte e butë, Çokolladë dhe ëmbëlsirë; Krypë, Melmesa,
Shije dhe erëza, Uthull, Uthull balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe
mbushje, mjaltë, ëmëblsira; Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada;
Miell nga perimet; Miell, Ekstrakt çaj; Ekstrakte bimore; Ekstrakte, jo medicinale; Propolis
për përdoim ushqimor; Zam blete”
31 “Fruta dhe perime të freskëra; Ushiqm për kafshë, malt; Pordukte dhe drithëra
bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e procesuar), farëra, bimë
natyrale dhe lule, lëvore e paprpunuar, dru I pasharruar, lule, të thara, për dekorim; Gjëra
ushqimore për kafshë; Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë
[shtrojë] për kafshë’ Ushqim për kafshët shtëpiake; Produkte për shtrojat e kafshëve”
32 “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje frutash; Pije të lehta me pak
kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat e shtrydhura; Pije të gazuara me
aromë; Birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Qumsht jo –nga qumshti;
Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon I shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Lëngje
(Preparate për përgaditje); Ujë I gazuar (Preparate për përgaditje); Shurup për pije; Verë
molle (cider), jo-alkoolike; Lëngje; Lëngje perimesh (pije); Lëng domatesh (pije); Pije nga
perimet; Pije hirre; Pije me bazë-soje, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazëorizi, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-uji me ekstrakte çaji; Pije e lehtë
e përgaditur (me bazë të pemëve apo perimeve)”
33 “Pije alkoolike (përpos birrave); Likuer; Pije alkoolike nga frutat; Kokteje; Tretës
(likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve
alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dge liker; Verë”
35 “Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në menaxhimin,
organizimin dhe promovimin e biznesit; Ndihmë në produktet e komercializimit, brenda
permbajtjes se kontrates se franshizes; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin
dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive; Konsulencë dhe
ndihmë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të
akulloreve; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha
llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me plehrat, sipërfaqet e
tokës dhe produktet bimore, preparateve shtëpiake, pastrimit të ajrit dhe lavanderisë dhe
produkteve të përkujdesjes; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online
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dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me
produktet e higjienës personale, kozmetikës, parfumeri; Shitje me pakicë apo shumicë,
porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike
nga distanca në lidhje me preparatet sanitare, produkte dhe artikuj bukurie dhe të
përkujdesjes personale; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe
të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me cirinjë
dhe karburantet, gjëra ushqimore, preparate dietale dhe produkte për beba; Shitje me pakicë
apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes
porosive elektronike nga distanca në lidhje me ushqim dhe shtojca ushqimore, artikuj për
ruajtjen e ushqimit, kryesisht letër alumini për ruajtjen e ushqimit, kuti për ruajtje për
ushqim; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet
e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me takëmin një përdorimsh
apo jo-njëpërdorimsh, syze dhe mallëra optike, bateri elektrike dhe materiale për telefoni;
Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e
shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me kompjuterë, llaptop dhe
pjesët periferike për to; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe
të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me pajisjet
elektrike, llampa, aparatet e ndriçimit; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë,
shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në
lidhje me produktet dhe pjesët rezervë për vetura, rrotull kuzhine (letër), shami letre, pecetë
tavoline ng aletra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të
gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me mushamat nga
letra, letër toaleti, peceta letre, pergamenë letre; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me
postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga
distanca në lidhje me çantat e letrës, produktet e letrës një përdorimshe, librat, revistat,
artikuj të letrës absorbuese; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online
dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me letrat
e shkrimit, materiale shkrimi, materiale paketimi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me
postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga
distanca në lidhje me krevata, jastëka, dyshek, artikuj shtëpiak apo kuzhine, enë kuzhine
dhe orendi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha
llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me furça, krehje,
sfungjerë dhe pastrues për përdorim personal dhe jo personal; Shitje me pakicë apo
shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive
elektronike nga distanca në lidhje me enë, pjata tavoline, gota një-përdorimshme dhe jo njëpërdorimshme; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të
gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me artikuj tekstili,
furnizim, mbulesa shtëpiake, kuzhine dhe banjo; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me
postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga
distanca në lidhje me rroba, veshmbathje, kapela dhe aksesorie për to, fustane solemne,
kinkaleri (artikuj për bërjen e fustaneve); Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë,
shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në
lidhje me gjërat ushqimore, pem dhe perime të freskëta dhe jo-të freskëta, gjëra ushqimore
të ngrira dhe konzervuara, produkte gastronomike; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit
me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga
distanca në lidhje me ushqimet e gatshme, ushqimet pjekurina, ëmbëlsira, ëmbëlsues
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natyral dhe artificial; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të
të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me gjërat
ushqimore organike, produktet shtazore dhe gjëra ushqimore, uji mineral (pije), pije; Shitje
me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve
përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me birra, pije alkoolike, verëra”
39 “Transportimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e mallërave; Shpërndarjen e karburanteve;
Dërgimin e karburanteve”
41 “Shërbimet e publikimit;; shërbimet edukative dhe trajnime; shërbimet e
mësimdhënies; ofrimin e edukimin; ofrimin e mësimeve online; aranzhimin dhe mbajtjen e
mësimeve; shërbimet për ofrimin e ngjarjeve zbavitëse; organizimin e ngjarjeve për qëllime
kulture dhe zbavitje; video dhe audio produkcione; intervistime për qëllime zbavitje;
programe televizive dhe radio”
42 “Shërbime kompjuterike, në veçanti zhvillimi i programeve, programimi dhe zbatimi i
softverit, zhvillimi i harduerit, pritja dhe programe kompjuterike si shërbim dhe marrja me
qira e programeve, marrja me qira e pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve, konsulencë në
fushën e kompjuterëve, konsulencës dhe shërbimeve të informacionit, sigurinë e
kompjuterave, mbrojtjen dhe restaurimi, kopjimi i të dhënave dhe shërbimet e konvertimit,
shërbimet e kodimit të të dhënave, analiza dhe diagnostifikimi i kompjuterit, kërkimi,
zhvillimi dhe zbatimi i kompjuterit; zhvillimi dhe implementimi i sistemeve kompjuterike;
shërbime për menaxhimin e projektit kompjuterik; minierat e të dhënave; ujëra dixhitale;
shërbime të programimit kompjuterik, shërbime të sigurisë së rrjetit kompjuterik, hyrje në
kompjuter dhe transaksione të kompjuterizuara, shërbime këshilluese teknologjike në lidhje
me programet kompjuterike; shërbime teknologjike në lidhje me kompjuterët; shërbime të
rrjetit kompjuterik; azhurnimi i bankave të të dhënave të sistemeve kompjuterike; shërbime
të migrimit të të dhënave; azhurnimi i faqeve të internetit për të tjerët; monitorimi i
sistemeve kompjuterike përmes qasjes në distancë; shërbime shkencore dhe teknologjike;
duke testuar; kontrollin dhe çertifikimin e cilësisë; shërbimet e projektimit, marrja me qira,
marrja me qira dhe marrja me qira e aparateve për shërbimet e lartpërmendura të përfshira
në këtë klasë, konsulencë dhe informacione në lidhje me të, të përfshira në këtë klasë
43 “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime bari, kafeterie, restorane,
picerive, bareve me ushqim të shpejtë dhe dyqanet e akulloreve”
44 “Shërbimet medicinale; shërbimet veterinarike; përkujdesje higjenike dhe bukurie për
njerëz apo kafshë; Shërbimet bujqësore, kopshtarie dhe pylltarie; aranzhimin e luleve”

(210) KS/M/ 2020/354
(220) 27/02/2020
(731) CONAD - CONSORZIO
NAZIONALE DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD Via Michelino, 59 – 40127
Bologna, IT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) CONAD SPAZIO
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(511) 1 “Preparate fertilizimi; Pleh organik; Tokë e lartë; Tokë për rritje; Ushqyes për
bimë; Preparate për forcim të bimëve; Lëngje për rritjen e bimëve; Tokë e për rritjen-e
bimëve në mënyrë artificiale; Kemikate për mbrojtjen e bimëve [të ndryshme nga
fungicide, substancave për zhdukjen e barërave të këqinj, herbicide, insekticide,
paraziticide), Alkohol, Bikarbonat natriumi”
3 “Preparate për larje dhe qese për aromatizimin e ndërresave; Sapun; Dyll për dysheme;
Dyll për lustrim; Preparate për bluarje; Preparate për heqjen e ndryshkut; Plhuru për
fërkim; Preparate për zhbllokimin e tubave të kullimit; Detergjent për mbulimin e
dyshemesë; Heqës të njollave; Preparate shkarkimi për përdorim shtëpiak; Detergjentë; Vaj
nga terpentina; Preparate për heqjen e ngjyrës; Letër lustrimi; Letër zmerile; Preparate
pastrami, përpos atyre për përdorim në procesimin industrial; Parfumeri; Vajëra esencial;
Kozmetikë; Llosione për përkujdesin e flokut; Pasta dhëmbësh; Aromatik (vajë esencial);
Shkopinj bambuku për përdorim në kozmetikë; Kremëra kozmetike; Deodorant për
përdorim njerëzor; Preparate për rrezitje-dielli (kozmetikë); Preparate dushi për përdorim
sanitarie personale apo deodorant [toilet]; Preparate për flokë; Kozmetikë për përkujdesjen
e lëkurës; Preparate për rregullim (make-up); Shpërlarës goje, jo për përdorim medicinal;
Preparate për përkujdesin e thonjëve; Letra të mbushura me kozmetikë apo pastrues; Letra
të-paralagura; Pastrues goje, jo për përdorim medicinal; Shami letre përthithëse (shami letre
për fytyrë)”
4 “Qirinjë; Qirinjë për absorbimin e tymit; Qirinjë të parfumosur; Qirinjë tavoline; Qirinjë
dhe shkopinjë për ndricim; Vaj për lubrifikim; Vaj lubrifikimi në formë të vajit hidraulik;
Vajë për marsh; Substanca kundër mbylljes (vajëra); Vajë yndyre lubrifikues; Vaj me
përmbajtje të shtojcave që e pranadalojnë ndryshkun; Vajëra lubrifikues me përmbajtje të
shtojcave të cilat e mbrojnë metalin nga gërryerja e fërkimit, dhe lëndëve djegëse;
Karburante; Avullimin e përzierjeve të karburanteve; Biokarburante”
5 “Fibra dietale; Formula të foshnjeve; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim medicinal;
Preparate për pastrimin e ajrit; Pesticide; Insekticide; Ilace kundër insekteve; Aromatizues
ajri dhe pëlhure; Preparate për mbrojtjen nga molët; Shtojca dietale për njerëz dhe kafshë;
Ujë termal; Shtesa ushqimore; Ngjitës për protezë; Pije dietale të përshtatura për qëllime
medicinale; Ngjitës për kapjen gjate fluturimit ; Letër (mbrojtës ng amolët); Qafore
antiparazite për kafshë; Deodorantë, të tjera nga ato për përdorim të njerëzve apo kafshëve;
Preparate për aromatizimin e ajrit; Deodorant per rroba dhe tekstil; Dezinfektues për
përdorim higjenik; Fibra (Dietale); Vata higjenike për femra; Pambuk përthithës; pastrues
goje; Pantollona; absorbues, për mospërmbajte; Pambuk absorbues; Pelena për beba;
Pelena absorbuese; Pelena për kafshë; Pelena për bebe; Lecka të lagura antikbakteriale;
Shtojca dietare nga peletet mbretëore; Pastrues të kafshëve [insecticide]’ Solucion për
lentet e kontaktit; Shtesa ushqimore; Kollare antiparazit për kafshë”
6 “Letër alumini”
8 “Mbulesë e flakshme tavioline (takëm) e bërë nga plastika; Takëm i biodegradueshëm;
Lugë për çaj; Takëm; Garuzhdë (vegël dore); Gërshëra të shpendëve”
9 “Qeliza elektrike, qeliza elektrike qe rimbushen; Bateri, elektrik, bateri elektrike që
mbushen; Mbushës për bateritë që mbushen; Mbushës për bateri; Furnizues rryme për
bateri; Adapter elektrikë; Prizë elektrike; Adapter prize; Kabëll lëvizëse e rrymës me priza;
Kordon zgjatës për energji elektrike; Komponentët dhe artikuj elektrikë dhe elektronikë;
Syze, korniza për size, suze dielli, lense kontakti”
10 “Doreza nga qimet e kalit për qëllime masazhi, prezervativë, aparate, pajisje dhe artikuj
163

Buletini Zyrtar Nr. 89 i Agjencisë për Pronësi Industriale

jo-medicinale për foshnja si biberonë, biberon [thithkë], unazë dhëmbi; shiringa jo-klinike,
shtroja krevati jo-klinik për mospërmbajtje, termometër jo-medicinal për për përdorim
medicinal”
11 “Aparate ndriçimi; poç llambe”
16 “Letër, karton; Gjëra të shtypura, libra, revista; Katalogje; Ditare; Buletine; Karta
tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Materiale mësimore dhe mësimdhënje (përpos
aparateve); Pamfleta; Letër shkrimi; Ditarë personal; Libër i takimeve; Instrumente
shkrimi, Gomë fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Lapskimik, Markera për nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim
argjile; Kuti shkrimi [letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline ng
aletra; Bileta; Kartolina që mundesh të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër];
Bllok shënimesh për skica; Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Kartela; Harta
gjeografike; Dosje për letra; Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër];
Stilolapsa; Shami nga letra; Letër higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra
për një përdorim; Facoleta absorbuese nga produktet e letrës si faculetat për fytyrë,
Peshqirët e letrës, Peshqirët e fytyrës nga letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse
letrash; Libra për shkrim dhe vizatim; Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi;
Materiale plastike për paketim; Çanta letre në formë koni; Çanta të bëra nga plastika për
paketim; Çanta frigoriferi; Letër për përdorim në kuzhinë, për zierje dhe tharje, Qese
mbeturinash nga letra dhe plastika; Foli (fletë metalike) për ruajtie dhe gatim, qese kuzhine
për ruajtje dhe gatim; Brusha lapsa; Pastela; Lapsa vizatimi; Kuti të ngjyrave [artikuj për
përdorim në shkollë]; Kuti ngjyrash dhe brusha; Akuarel”
20 “Jastakë; Dyshekë; Shtretër; Mbështetëse; Dyshek sfungjeri për kamping; Rrogoz që
ndërrohet; Rrogoz për fjetje për kamping [dyshekë]; Dyshekë; Rrogoz për dremitje [jastak
apo dyshek]”
21 “Furca për larjen e enëve: Leckë për pastrimin e dyshemesë; Legen [vazo];
Mbështetëse për brushat e rrojes; Brusha për rruajtje; Pluhur komzetikë kompakt; Doreza
për përdorim shtëpiak; Konteiner për përdorim shtëpiak apo kuzhinë; Doreza për polirim;
Doreza për banjo (kryesisht për higjienë personale); Doreza për pastrimin e veturave;
Pajisje dhe rroba për pastrimin e veturave; Lecka për pastrimin e veturës; Sfungjer;
Sfungjerë të parfumosur; Sfungjerë toaleti; Sfungjerë fytyre për vënien e makiazhit; Lesh
xhami për pastrim; Mbajtës për sfungjerë; Krehër; Leckë pastrimi; Vata gërryese për
përdorim kuzhine; Luge ushqimi; Fshesë; Kovë; Furca; Varëse rrobash për tharje; Brusha
dhëmbësh; Kunjë për varje të rrobave; Mbajtës sapuni; Bombolë me vrimë nxjerrëse për
sapun; Pajisje toaleti; Pajisje shtëpiake; Avullues parfumesh; Lëkurë nga dhia e egër për
pastrim (chamois); Kuti toaleti; Brusha për pastrimin e rezervareve dhe konteinerëve;
Sfungjerë për përdorim shtëpiak; Brushë për flokë; Materiale [rroba] për lustrim; Rroba për
lyerje; Enë për kozmetikë; Lëkurë për lustrim; Leckë për marrjen e pluhurit; Doreza për
lustrim; Lecka për dysheme; Shandanë; Makine automatike nga e cila nxjirren pecetat;
Rafte për peshiqrë; Mbajtës peshqiri; Veshje Shportë për pluhur; Leckë pastrimi; Sfungjer
pastrimi; Pufkë pluhuri; Brusha për larjen e enëve; Thes-pluhur; Brusha për buzë; Kuti për
brushat e dhëmbëve; Brusha për pastrim; Fshesë me pupla; Gërryes shpine; Shkopinjë për
aplikimin e makiazhit; Brusha për rroba; Brusha kozmetike; Containers for pot pourri;
Brushë për sy (maskarë); Materiale [pëlhurë] për lustrim; Leckë kove me anësore të
përfshira; Pajisje spreji (nebulizer) për përdorim shtëpiak; Parfum dhome që shperndahet
(kuti); Pëlhura për këpucë; Burshë për thonjë; pllaka tavoline për një përdori; Gota të bëra
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nga plastika; Pjata tavoline për një përdorim; Kuti të vogla letre për një përdorim që
përdoren gjatë pjekjes; Kapak për një përdorim për kutitë për përdoim shtëpiak; Takëm,
vazo; Kapakë tenxhere; Tigan për zierje për përdorim në furrat me mikrovalë; Tenxhere për
zierje dhe tigan [jo-elektrik]; Enë gatimi [jo lodra]; Kuti për ruajtjen e suhqimeve; Set i
tiganeve të gatimit; Set i tenxhereve të gatimit; Lugë e madhe për kafe; Lugë për përzierje
[pajisje kuzhine]”
24 “Tekstil, pëlhurë për mobilim; Mbulesa për krevat, mbulesa tavoline; Pëlhurë pled
(skoceze) për krevat, Çarçafë krevati, Mbështjellës jastaku, Peshqira nga tekstili, Peshqira
banjo (peshqira), Mbulesë për krevat, Batanije krevati, Jorgana të poshtëm, Peshqirë që
vishen; Peshqirë nga tekstili; Pëlhurë tavoline, jo nga letra; Mbështjellëse jastaku;
Mbështjellëse; Mbulesa dysheku; lecka vaji; Lecka vaji për përdorim si mburojë e
tavolinave; Perde nga tekstili apo plastika; Perde dushi nga tekstili apo plastika; Pëlhurë
ngjitës për tu përdorur nga nxehtësia; Rogoz, jo nga letra; Faculeta nga tekstilu; Pëlhurë;
Peshirq për tharjen e enëve; Peceta nga tekstili; Çarçafë kreveti; Mbulesa për mobilje nga
tekstili; Material pëlhure të endure”
25 “Rroba për meshkuj, femra dhe fëmijë, kryesisht xhaketa (veshje), jelek, pantollona,
farmerka, pallto, pallto të shkurtëra, mantel, veshje me rezistim ndaj ujit, pallto deri te beli,
xhaketa të rënda, mbrojtëse nga era, këmisha, bluza, fustana të shkurtër, pantollona të
shkurtër, pantollona Bermuda, fustana solemn, fustana, Fanella me krahë të shkurtër,
kostume, këmisha xhakete, pjesë të larta, këmisha pollo, këmisha sportive, pantollona
sportivë, pantollona të shkurtër sportiv, pantollona sportivë, triko, xhamper (pullover),
xhamper i gjatë (kardigans); Çorape, Çorape sportive, Çorape, Çorape të ngushta; kollare
dhe fjongo; Rryp beli, Brez; Kapela, kaçketa, Xhamper me kapelë, kapela grash, kapelë që
vihet anash kokës (beretë), material për lidhje në kokë; Dorëza [veshje]; Shami koke,
shami, shallë; Pixhama, veshje nate, këmishë nate, veshje e rehatshme për shtëpi, Të
brendshme, Brekë të shkurtëra, Brekë të gjata (boxers), brekë, Jelek i shkurtër (që vishet
përfundi), Shtrëngues, Jelek të sipërm, Sutjen, Pantollona me shirita, Korset, Veshje për
ngushtim, Jelek grash [të brendshme femrash], Këmishë e brendshme [rroba të brendshme];
Bikini; Mbështjellës për plazhë, Fustane plazhi, Kostum dielli; këpuçë, Sandale, Çizme,
Shapka, Papuqe grash dhe Mbathje sportive”
28 “Lojëra dhe gjëra për të luajtur; mallëra dhe pajisje sportive; Zbukurimet për pemën e
vitit të ri; Aparate të video lojërave; Velë e sipërme; Biçikleta, lodra që lëshojnë-balona;
Letra loje; Shtëpi kukullash; Gjëra për të luajtur për fëmijë; tabela të lojërave; Lojëra
unazë; Lojëra ndërtimi; Kontrollues [lojëra]; Domino; Lojëra shahu; Lojëra parolur; Lojëra
portative me shfaqjen e kristalit të lëngshëm; pajisje skelesh model [lojëra]; Topa për lojë;
Topa për lojëra; Puzzle; Pjesë që rrotullohen [lojëra]; Vetura lodër; Vetura lodra që
kontrollohen-me telekomandë; Veshje për kukulla”
29 “Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mish (në përgjithësi, pa
ndonjë dallim); Mish i delës; fara, të përgaditura; Përgadesa të bëra nga perimet e freskëta
për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kocka supash, ekstrakte mishi; Perime të prera; Perime
të-prera të gatshme për sallata; Soja qumsht zëvendësues qumshti]; Qumsht tërshëre;
Qumsht orizi; Qumsht soja [zëvendësues qumshti]; Qumsht orizi; Qumsht bajamesh;
Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Fruta, këpurdha dhe perime të ziera, të ngrira, të thara
apo të konzervuara; Bishtajore të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; vajëra; vaj
ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; Peshk i freskët dhe i
konzervuar, ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të konzervuara; Qumsht, djath, krem,
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produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me bazë të produkteve të
qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më baqzë qumshti apo
djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar;
Vezë të zogjve dhe produkte vezë; Gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/apo
gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, djathir, mishit të konzervuar; Gjëra
ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazë-patatesh; Gjëra
ushqimore me përmbajtje të gjërave të gasthme për konsumin me proteina të perimesh;
Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të ngrira me bazë të proteinave të perimeve;
Meze e lartë me bazë të proteinave të perimeve”
30 “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe
mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota
të thata, Gjëra të lehta e të shijshme, Drithëra të procesuar; Majë; Brumë, Pasta të
mbushura, Vezë pasta, Oriz; Tart [të ëmbëla apo të shijshmë], Ëmbëlsirë e lehtë (mus);
Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të
ëmbla; Torte e butë (sfungjer); Torte e butë, Çokolladë dhe ëmbëlsirë; Krypë, Melmesa,
Shije dhe erëza, Uthull, Uthull balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe
mbushje, mjaltë, ëmëblsira; Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada;
Miell nga perimet; Miell, Ekstrakt çaj; Ekstrakte bimore; Ekstrakte, jo medicinale; Propolis
për përdoim ushqimor; Zam blete”
31 “Fruta dhe perime të freskëra; Ushiqm për kafshë, malt; Pordukte dhe drithëra
bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e procesuar), farëra, bimë
natyrale dhe lule, lëvore e paprpunuar, dru I pasharruar, lule, të thara, për dekorim; Gjëra
ushqimore për kafshë; Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë
[shtrojë] për kafshë’ Ushqim për kafshët shtëpiake; Produkte për shtrojat e kafshëve”
32 “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje frutash; Pije të lehta me pak
kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat e shtrydhura; Pije të gazuara me
aromë; Birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Qumsht jo –nga qumshti;
Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon I shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Lëngje
(Preparate për përgaditje); Ujë I gazuar (Preparate për përgaditje); Shurup për pije; Verë
molle (cider), jo-alkoolike; Lëngje; Lëngje perimesh (pije); Lëng domatesh (pije); Pije nga
perimet; Pije hirre; Pije me bazë-soje, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazëorizi, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-uji me ekstrakte çaji; Pije e lehtë
e përgaditur (me bazë të pemëve apo perimeve)”
33 “Pije alkoolike (përpos birrave); Likuer; Pije alkoolike nga frutat; Kokteje; Tretës
(likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve
alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dge liker; Verë”
35 “Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në menaxhimin,
organizimin dhe promovimin e biznesit; Ndihmë në produktet e komercializimit, brenda
permbajtjes se kontrates se franshizes; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin
dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive; Konsulencë dhe
ndihmë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të
akulloreve; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha
llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me plehrat, sipërfaqet e
tokës dhe produktet bimore, preparateve shtëpiake, pastrimit të ajrit dhe lavanderisë dhe
produkteve të përkujdesjes; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online
dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me
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produktet e higjienës personale, kozmetikës, parfumeri; Shitje me pakicë apo shumicë,
porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike
nga distanca në lidhje me preparatet sanitare, produkte dhe artikuj bukurie dhe të
përkujdesjes personale; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe
të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me cirinjë
dhe karburantet, gjëra ushqimore, preparate dietale dhe produkte për beba; Shitje me pakicë
apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes
porosive elektronike nga distanca në lidhje me ushqim dhe shtojca ushqimore, artikuj për
ruajtjen e ushqimit, kryesisht letër alumini për ruajtjen e ushqimit, kuti për ruajtje për
ushqim; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet
e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me takëmin një përdorimsh
apo jo-njëpërdorimsh, syze dhe mallëra optike, bateri elektrike dhe materiale për telefoni;
Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e
shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me kompjuterë, llaptop dhe
pjesët periferike për to; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe
të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me pajisjet
elektrike, llampa, aparatet e ndriçimit; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë,
shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në
lidhje me produktet dhe pjesët rezervë për vetura, rrotull kuzhine (letër), shami letre, pecetë
tavoline ng aletra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të
gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me mushamat nga
letra, letër toaleti, peceta letre, pergamenë letre; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me
postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga
distanca në lidhje me çantat e letrës, produktet e letrës një përdorimshe, librat, revistat,
artikuj të letrës absorbuese; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online
dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me letrat
e shkrimit, materiale shkrimi, materiale paketimi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me
postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga
distanca në lidhje me krevata, jastëka, dyshek, artikuj shtëpiak apo kuzhine, enë kuzhine
dhe orendi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha
llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me furça, krehje,
sfungjerë dhe pastrues për përdorim personal dhe jo personal; Shitje me pakicë apo
shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive
elektronike nga distanca në lidhje me enë, pjata tavoline, gota një-përdorimshme dhe jo njëpërdorimshme; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të
gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me artikuj tekstili,
furnizim, mbulesa shtëpiake, kuzhine dhe banjo; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me
postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga
distanca në lidhje me rroba, veshmbathje, kapela dhe aksesorie për to, fustane solemne,
kinkaleri (artikuj për bërjen e fustaneve); Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë,
shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në
lidhje me gjërat ushqimore, pem dhe perime të freskëta dhe jo-të freskëta, gjëra ushqimore
të ngrira dhe konzervuara, produkte gastronomike; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit
me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga
distanca në lidhje me ushqimet e gatshme, ushqimet pjekurina, ëmbëlsira, ëmbëlsues
natyral dhe artificial; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të
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të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me gjërat
ushqimore organike, produktet shtazore dhe gjëra ushqimore, uji mineral (pije), pije; Shitje
me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve
përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me birra, pije alkoolike, verëra”
39 “Transportimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e mallërave; Shpërndarjen e karburanteve;
Dërgimin e karburanteve”
41 “Shërbimet e publikimit;; shërbimet edukative dhe trajnime; shërbimet e
mësimdhënies; ofrimin e edukimin; ofrimin e mësimeve online; aranzhimin dhe mbajtjen e
mësimeve; shërbimet për ofrimin e ngjarjeve zbavitëse; organizimin e ngjarjeve për qëllime
kulture dhe zbavitje; video dhe audio produkcione; intervistime për qëllime zbavitje;
programe televizive dhe radio”
42 “Shërbime kompjuterike, në veçanti zhvillimi i programeve, programimi dhe zbatimi i
softverit, zhvillimi i harduerit, pritja dhe programe kompjuterike si shërbim dhe marrja me
qira e programeve, marrja me qira e pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve, konsulencë në
fushën e kompjuterëve, konsulencës dhe shërbimeve të informacionit, sigurinë e
kompjuterave, mbrojtjen dhe restaurimi, kopjimi i të dhënave dhe shërbimet e konvertimit,
shërbimet e kodimit të të dhënave, analiza dhe diagnostifikimi i kompjuterit, kërkimi,
zhvillimi dhe zbatimi i kompjuterit; zhvillimi dhe implementimi i sistemeve kompjuterike;
shërbime për menaxhimin e projektit kompjuterik; minierat e të dhënave; ujëra dixhitale;
shërbime të programimit kompjuterik, shërbime të sigurisë së rrjetit kompjuterik, hyrje në
kompjuter dhe transaksione të kompjuterizuara, shërbime këshilluese teknologjike në lidhje
me programet kompjuterike; shërbime teknologjike në lidhje me kompjuterët; shërbime të
rrjetit kompjuterik; azhurnimi i bankave të të dhënave të sistemeve kompjuterike; shërbime
të migrimit të të dhënave; azhurnimi i faqeve të internetit për të tjerët; monitorimi i
sistemeve kompjuterike përmes qasjes në distancë; shërbime shkencore dhe teknologjike;
duke testuar; kontrollin dhe çertifikimin e cilësisë; shërbimet e projektimit, marrja me qira,
marrja me qira dhe marrja me qira e aparateve për shërbimet e lartpërmendura të përfshira
në këtë klasë, konsulencë dhe informacione në lidhje me të, të përfshira në këtë klasë
43 “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime bari, kafeterie, restorane,
picerive, bareve me ushqim të shpejtë dhe dyqanet e akulloreve”
44 “Shërbimet medicinale; shërbimet veterinarike; përkujdesje higjenike dhe bukurie për
njerëz apo kafshë; Shërbimet bujqësore, kopshtarie dhe pylltarie; aranzhimin e luleve”

(210) KS/M/ 2020/355
(220) 27/02/2020
(300) VA 2019 02383 22/10/2019 DK
(731) H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500
Valby, Denmark, DK
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) ZYEPTI

(511) 5 Përgatitje dhe substanca farmaceutike dhe mjeksore; vaksina; përgatitje dhe
substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve në,
gjeneruar nga, ose që veprojnë në sistemin nervor qendror; përgatitjet farmaceutike dhe
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substancat që veprojnë në sistemin nervor qendror; stimuluesit e sistemit nervor qendror;
përgatitjet farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe
sëmundjeve psikiatrike dhe neurologjike; përgatitjet farmaceutike dhe substancat për
parandalimin dhe trajtimin e demencës, çrregullimin dhe sëmundjen e Alzheimerit,
marramendjen, spazmën (konvulsionet), goditjet në tru, depresionin, dëmtimet njohëse,
çrregullimet njohëse dhe sëmundjet, çrregullimet e humorit, psikozën, ankthin, apatinë,
epilepsinë; përgatitjet farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe trajtimin e
sindromës Lennox-Gastaut (LGS), sklerozës, porfirisë, çrregullimit dhe sëmundjes së
Huntingtonit, pagjumësinë, çrregullimin dhe sëmundjen e Parkinsonit, rëniet (rrëzim),
çrregullimet dhe sëmundjet e lëvizjes , dyskinesia, funksionet motorike të dobëta ose që
mungojnë fare, dridhje , skizofreni, çrregullim dhe sëmundje bipolare , mania, ADHD,
PTSD, agjitimin, agresivitetin, autizmin, melankolinë, OCD, sindromen Tourette, paralizën
progresive supranukleare (PSP); përgatitjet farmaceutike dhe substancat për parandalimin
dhe trajtimin e shqetësimit, akatizisë, lodhjes, përgjumjes, vjelljes, kancerit, migrenës,
dhimbjes, alkoolizmit dhe varësisë nga te ngashmet; përgatitjet, substancat, reagentët dhe
agjentët për qëllime diagnostikuese dhe mjekësore

(210) KS/M/ 2020/356
(220) 27/02/2020
(731) H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9, 2500 Valby, DK
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) NUOPTY

(511) 5 Përgatitje farmaceutike dhe substanca për parandalimin dhe trajtimin e
çrregullimeve dhe sëmundjeve, të krijuara nga ose veprojnë në sistemin nervor qendror;
përgatitjet farmaceutike dhe substancat që veprojnë në sistemin nervor qendror; stimuluesit
e sistemit nervor qendror; përgatitjet farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe
trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve psikiatrike dhe neurologjike; përgatitjet
farmaceutike të përdorura për parandalimin, menaxhimin dhe trajtimin e dhimbjeve të
kokës, migrenave, dhimbjeve, çrregullimeve dhe sëmundjeve imunitare dhe inflamatore;
përgatitjet farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe trajtimin e depresionit,
shqetësimet e gjumit dhe ankthin; përgatitjet, substancat, reagentët dhe agjentët për qëllime
diagnostikuese dhe mjekësore

(210) KS/M/ 2020/357
(220) 27/02/2020
(300) EUTM 018117245 28/08/2019 EU
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60

(540) LIVARNO
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Prishtinë
(511) 2 Ngjyrosës të ushqimit për përdorim në amvisëri; Bojëra dhe larës; Preparate
lidhëse për bojëra; Ngjyrosës; Fiksues për bojëra uji; Lyerës druri (ngjyra); Llaqe; Trashëse
të bojës; Holluese për bojëra; Hollues për llaqe
3 Kozmetikë; Shkopinj temjani; Qese me aromë; Parfume; Preparate aromatike; Potpourris
[aroma]; Letër aromatike; Vajra esencialë; Vajra për mirëmbajtjen e trupit dhe bukurisë;
Vajra për qëllime kozmetike; Vajra për parfume dhe aroma; Aromatikë (vajra esencialë);
Terpene (vajra esencialë); Ujë kolonjë; Sapunë; Kripëra të banjës, që nuk janë për qëllime
mjekësore; Preparate për banjë (që nuk janë për qëllime mjekësore); Balzame, që nuk janë
për qëllime mjekësore; Preparate kozmetike për mirëmbajtjen e lëkurës; Emulsione për
përdorim kozmetik; Qumësht pastrimi për mirëmbajtjen e trupit dhe bukurisë; Xhele
masazhi, që nuk janë për qëllime mjekësore; Qirinj masazhi për qëllime kozmetike;
Preparate tymosëse (aroma); Kallame për përhapjen e aromave në ajër; Pajisje për tualet;
Xhel petroleumi (vazelinë) për qëllime kozmetike; Preparate për mënjanimin e ngjyrave;
Aroma për dhomë; Vaj për qëllime pastrimi
4 Qirinj dhe fitil për ndriçim; Qirinj parfumues dhe aromatikë; Qirinj të parfumuar; Kanaçe
gazi, Karikues gazi; Vaj karburanti
5 Shkopinj tymosës; Kripëra për banjo me ujë mineral
6 Kangjella metalike dore; Shufra hekuri prej metali; Pajisje të dyerve prej metali; Doreza
për dyer prej metali; Zile të derës prej metali, jo elektrike; Këmbana, zile dore dhe gonge;
Trokitës dere prej metali; Mbajtës të derës prej metali; Ndalës të dyerve prej metali; Kuti
për letra prej metali; Numra të shtëpive prej metali, jo-ndriçues; ekrane oxhaku prej metali;
Shina rrobash prej metali; Varëse prej metali; Shina për varëse prej metali; Varëse rrobash
prej metali; Shenja prej metali; Priza prej metali; Spirancë prej metali; Artikuj dekorimi
prej metali; Figura prej metalit të zakonshëm; Rrotëz e mobiljeve prej metali; Rrotëza
shtrati prej metali; Kontejnerë prej metali; Bordurë peizazhi prej metali; Bordurë oborri
(metalike); Rezervuarë të ujit të shiut prej metali; Rrotë për mbështjellje prej metali, jomekanike, për zorra fleksibile; Varëse për zorrë prej metali; Valvulat e tubave të ujit prej
metali; Tuba për nyje ujore; Shkallë për bimë prej metali; Shkallare për bimë prej metali;
Gardhe, harqe, shtylla prej metali që rrisin mbështetjen; Kunja prej metali për bimë ose
pemë; Tel prej metali të zakonshëm; Tel për gardh (metal-); Tel sigurimi për bimë; Shtupë
prej metali; Grila të përpunuara prej metali; Sera prej metali; Kontejnerë për kompostim
prej metali; Kuti me kornizë të ftohtë prej metali; Pavijone prej metali; Vaskë për të kapur
shufrat prej metali; Grila dritaresh prej metali; Banja të shpendëve [struktura] prej metali;
Shtëpi zogjsh prej metali; Pajisje të drejtuar nga era për zmbrapsjen e zogjve; Gardhe prej
metali
7 Vegla dhe mjete elektrike për kopshte; Aksesorë për mjete dhe pajisje elektrike për
kopshte; Kositës elektrik; Makina elektrike për kopshte; Aparatet për trajtimin e flakës;
Pompa elektrike për kopshte; Pompa; Sharra elektrikë; Pajisjet për vrasjen e barërave të
këqija; Aparate për prerje të oborrevetë drejtuara me motor; Makinat për prerjen e veglave;
Lustrues elektrik të këpucëve
8 Komplete veglash për oxhak; çekiça [vegla dore]; Vegla dhe pajisje kopshtesh (që
përdoren me dorë); Aksesorë për mjete dhe vegla të kopshtit që përdoren me dorë; Grabuja;
Sëpatë; Sqeparë; Lopatë (vegël dore); Lopata; Lopata për borë; Pajisje për spërkatjen e
insekticideve [vegël dore]; Mjete për përdorim me dorë për vrasjen e barërave të këqija;
Asgjësues të therrave (mjete dore); kultivator për pune me dorë; Vegla për prerje [vegla
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dore]; Vegla për prerje për pemë dhe perime; Vrimues për perime; Takëm për sallatë,
pirunë për sallatë, lugë për sallatë; Pajisjet depiluese elektrike dhe jo elektrike (për
përdorim me dorë); Piskatore; Vegla për manikyr dhe pedikyr (vegla dore); Gërshërë për
thonjë, elektrike dhe jo elektrike; Paletë thikash; Piskatore për heqjen e qimeve; Gërshërë
9 Enë matëse; Mbrojtës nga shkëndijat; Altoparlante; Xham zmadhues (llupë); Fenerë
(optikë -); Aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, transformimin, grumbullimin,
rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike (për ndriçim); Aparate për kontrollimin e
ndriçimit elektrik; Sensorë të lëvizjes; Sensorë optikë; Sensorë të zhurmës, Sensorë të
veprimit; Ndërprerës të dritës [rregullatorë], elektrik; Dioda të Lehta; Dioda lazer; Aparate
dhe instrumente elektrike, të përfshira në këtë klasë, për qëllime alarmi dhe monitorimi;
Dioda që lëshojnë dritë (LED); Kompant disqe, CD të regjistruara; Projektorë të lëvizshëm;
Montime për mure të përshtatura për ekranet televizive; Ndërprerës të kohës, automatik;
Matës të lagështisë; Termostate; Magnet; Helmeta (mbrojtëse-); Veshje mbrojtëse për
parandalimin e dëmtimeve; Mbrojtës të gjurit për kopshtari; Jastëk mbrojtës për kopshtari;
Peshore; Barometra; Këllëfe për syza; Magnet dekorativ; Zile elektrike të dyerve; Aparate
zjarrfikëse; Batanije zjarri; Alarme zjarri; Hidrometra; Matës të lagështisë; Butona shtypës
për zile; Zile (pajisjet paralajmëruese); Valixhe të adaptuara për laptopë; Shenja ndriçuese;
Orë me rërë; Ndërprerës, elektrikë; Priza shkarkuese; Mbulesa për priza elektrike;
Ndërprerës i qarkut; Matër i ngrojjtësisë-lagështisë; Termometra, që nuk janë për qëllime
mjekësore; Vrimë për të shikuar [lente zmadhuese] për dyer; Zile elektrike për dyer, që nuk
janë prej metali; Matës automatik të kohës
10 Aparate për masazh; Dorëza për masazh; Jastëk (bar gjumi -) për pagjumësi
11 Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim,
furnizimin me ujë dhe qëllime sanitare; Aparate të ndriçimit; Drita; Nuanca të dritave;
Nuanca të llambave; Mbajtës të dritës; Mbajtës të llambave; Prizë për drita elektrike; Drita
me vaj; Drita; Dritë prozhektor; Drita dore (pishtarë elektrik xhepi); Drita të parme;
Llambadarë kristalorë; Llambadarë; Topa pasqyreje (pajisje ndriçimi); Shirita ndriçues;
Drita të natës; Zinxhirë për dritat e qirinjve; Drita të qirinjve pa tela; Tela të dritave;
Ndriçim dekorativ i Krishtlindjeve me tension të ulët; Pajisje të ndriçimit; Numrat të
ndritshëm shtëpie; Llamba për ndriçim; Poç elektrik; Tenxhere gatimi me presion,
elektrike; Njësi konservuese për tymin; Oxhakë; Vatra zjarri, enë zjarri; Shkrepëse për
ndezjen e gazit; Batanije elektrike, që nuk janë për qëllime mjekësore; Jastëk të ngrohjes
[shilte], elektrike, që nuk janë për qëllime mjekësore; Ngrohës të shtratit; Ngrohësit e
thasëve; Pajisje ventilimi; Aparate të ftohjes; Kuti elektrike ftohëse; Tharrës me ajër;
Mbrojtëse oxhaku; Ulëse për vaska; Mbajtës të përshtatura për tharëse flokësh; Instalime të
ujësjellësit; Rregullimi i aparateve që janë pjesë e tubave të ujit; Sifone; Pajisje spërkatëse;
Kompjuterë ujitës; Lagështues; Shatërvane dekorative; Filtra për pompat e kopshtit; Shtupa
për lavamane; Çezmat e mikserit [rubinetat]; Rakorda; Çezma; Larëse për çezmat e ujit;
Dush; Dushe bojëtrandafili; Pajisje për dush; Dushe dore; Çezmat e mikserit për tubat e
ujit; Grykë çezme kundër spërkatjes; Pellgje larëse [pjesë të instalimeve sanitare]; Dushe;
Kabina të dushit; Sisteme dushi, të cilat përbëhen kryesisht nga pajisje të montuara në
sipërfaqe dhe në rrafsh; Ndarëse dushi; Pjesë të vaskës dhe dushit; Artikuj të banjës; Vaska;
Aparate dhe instalime sanitare; Ulëse tualeti; Vende për nevojtore; Tualete (nevojtore);
Tase të tualeteve; Instalime të rrjedhjes së ujit; Propagatorë [elektrikë]
12 Karrocat për qëllime transporti; Karroca që mbajnë ngarkesë; Karroca transportuese;
Karroca për trajtim; Këllëf për karrige
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14 Orë; Orë solare; Orë alarmi; Kronograf [orë]; Cilindër [orë dhe prodhim ore]; Kutitë e
prezantimit për orë; Qese për stoli; Kuti për stoli; Përgatitës i stolive; Kanaçe prej metali të
çmuar; Kuti prej metali të çmuar; Xhep për çelësa; Unaza për çelësa [unaza të ndara me
xhingël ose xhep dekorativ]; Figura (statuja) prej metali të çmuar
15 Kuti muzikore
16 Material i shtypur; Libra; Piktura; Printime; Letër; Etiketa letre; Letër për mbështjellje
dhuratash; Paketim i dhuratave; Qese për dhurata; Shirita të letrës për mbështjelljen e
dhuratave; Fletore; Kuti kartoni; Kuti letre; Letra; Letra të festave; Kartëpostale; Karta për
ftesë; Shtrojë tavoline prej letre; Pllaka letre; Peceta prej letrës; Mbulesë t prej letre; Qese
prej letre; Shabllone për dekorimin e ushqimit dhe pijeve; Kurorë prej letre; Artikuj
dekorativë prej letre; Artikuj dekorativë prej kartoni; Dekorime prej letre për festa; Figura
të bëra nga kartoni; Figura (statuja) prej letërs mâché; Flamuj prej letre; Ekran i ngritur
kartoni për prezantimin e mallrave; Etiketa, Afishe (shkrimi); Albume për fotografi; Shirit
ngjitës; Shirita ngjitës për qëllime shkrimi ose amvisërie; dërrasë e zezë; Globe të tokës;
Qese mbeturinash prej letre ose plastike; Materiale mbështjellëse prej letre; Pako letre për
paketim; Materiale për paketim; Foli për mbështjelljen e dhuratave; Materiale paketimi prej
plastike për mbulimin dhe mbrojtjen e bimëve dhe për përdorime të tjera në kopsht; Letër
shkrimi; Pajisje shkollore [shkrimi]; Materiale mësimore [përveç aparateve]; Materiale për
vizatim; Materiale artistike; Atlase; Dollape për të shkruar (rekuizite të zyrave); Shtroja për
gota birre; Tabaka prej letre; Mbështetëse për libra; Qese për lapsa; Kuti për kapele prej
kartoni; Kalendarë; Thika për letër [hapëse letrash]; Shami prej letre; Afishe; Tabela
reklamash prej letre ose kartoni; Prospekte; Shtroja për tavolinë; Mbajtës të faqeve; Pulla
nënshkrimi; Letër tualeti
17 Filmat ngjitës; Shirita ngjitës përveçse për letër shkrimi dhe jo për qëllime mjekësore
ose amvisërie; Foli ngjitëse për mure, dritare dhe dyer; Artikuj dhe lidhëse për zorrë
kopshtesh; Tuba fleksibël; Ndalues të gomës për dyer
18 Lëkurë dhe imitime prej lëkure; Bagazh dhe valixhe; Valixhe udhëtimi për rroba;
Doreza të valixheve; Çanta Vanity (të papajisura); Sete udhëtimesh; Çanta për manikyr;
Çanta; Valixhe e shpinës; Çantë shkolle; Çantëshpine; Koferë; Dosje të dokumenteve;
Çantë atasheu; Qese për kartela kreditore; Qese e kartelave afariste; Qese prej lëkure;
Kuleta xhepi; Mbajtësit e kartave të kreditit; Kuleta; Qese për çelësa; Etiketa për valixhe;
Etiketa të bagazheve; Karroca për bagazhe; Rripa (Breza); Furniturë prej lëkure për
mobilje; kanaçe prej lëkure ose tabelë prej lëkure; Kuti prej lëkure për kapele; Çanta prej
lëkure ose pllakës së lëkurës; Kuti prej lëkure ose pllakës sl lëkurës; Lëkura të kafshëve,
gëzof; Ombrella; Çadra[ombrella dielli]; Mbulesa për çadra; Batanije për kafshë
19 Grila të endura të dritareve prej druri; parmak dore; Copë manteli, kornizë oxhaku;
Mantele të oxhakut; Kuti me kornizë të ftohtë jo metalike; Sera (struktura) që nuk janë prej
metali; Sera, të transportueshme, që nuk janë prej metali; Gardhe, harqe, shtylla që nuk janë
prej metali që ndihmojnë në ngjitje; Trina (jometalike -) për mbështetje të bimëve; Pellgje
jo metalike; Pajisje për bahçe prej plastike; Peizazhe të bahçes prej plastike; Pllaka; Pllaka
prej ardëz; Pllaka, që nuk janë prej metali, për kopshtari; Pavijone (që nuk janë prej metali);
Mure me korniza të drurit ose plastikës; Dritare, që nuk janë prej metali, me korniza të
integruara për insekte; Punime të grilave, që nuk janë prej metali; Korniza për insekte, që
nuk janë prej metali; Grilat e dyerve, që nuk janë prej metali; Dyer me mbrojtje të integruar
prej insekteve (që nuk janë prej metali); Valvulat e tubave të ujit, që nuk janë prej metali;
Përçues plastik për ujitje; Mbështjellës, që nuk janë prej metali, për sifona; Kuti prej letre
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për muratori; Buste prej guri, betoni ose mermeri; Figura [statuja] prej guri, betoni ose
mermeri; Grila jo metalike për dritare; Vaskë e zogjve (struktura, që nuk janë prej metali);
Shtëpi zogjsh, që nuk janë prej metali (strukturë); Gardhe, që nuk janë prej metali
20 Mobilje, Pasqyra, korniza; korniza fotografish; Vepra artistike; Figura dhe statuja prej
druri, dylli, suve ose plastike; Artikuj dekorimi prej shkopinjve, kallamit ose xunkthit;
Artikuj dekorimi prej palmës kacavjerrëse; Shtroja prej bambuje; Artikuj për dekorim prej
plastikës; Artikuj për dekorim prej plastikës për ushqime; Objekte akrilike për dekorime;
Artikuj për dekorimin e gurit për qëllime arredimi; Vezë të Pashkëve prej plastike;
Tingëllimat e erës [dekorim]; Ornamente festive prej plastike; Kuti jo metalike për letra;
Pllakë mbështetëse; Kosha jometalikë [përveç koshave të pluhurit]; Shportari; Bambu;
Perde prej bambuje; Mbajtëse të luleve, shkallë për luleve, figura të luleve; banka pune;
Dyer për mobilje; Zile jo elektrike, që nuk janë prej metali; Pajisje të dyerve dhe shufra të
dyerve, që nuk janë prej metali; Pajisje të mobiljeve, që nuk janë prej metali; Doreza prej
porcelani; Kaseta të mobiljeve, që nuk janë prej metali; Mbrojtës oxhaku; Korniza për
oxhaqe (mobilje); Përjashtues të shkujës për dyer; Ndalues të dyerve, që nuk janë prej
metali; Kuti për të krijuar fole; Lloje të çantave, që nuk janë prej metali; Dollapë; Grepa për
perde, Mbajtëse të perdeve; Mbajtëse perdesh, që nuk janë tekstil; Lidhëse të perdeve,
unaza të perdeve, shina të perdeve, shufra të perdeve, Rrëshqitëse të perdeve, Rule për
perde; Unaza për perde; Pulla plastike për grila; Shina për perde; Shufra për perde; Grila
(shufra) për dritare; Pajisje, për grila; Varëse (përveç atyre që janë prej metali); Bordurë
plastike për mobilje; Kuti të indeksit të kartave; rafte të veshjeve, Mbajtëse të palltove,
Mbajtëse e dyerve, Varëse për pallto; Mbajtëse të rrobave dhe shina për rroba; Varëse
rrobash; grepa jo metalike, Shirita për varje, që nuk janë prej metali; Paleta ngarkuese, që
nuk janë prej metali; Kallëpe për korniza fotografish, Kllapa kornizash për fotografi; Brava,
që nuk janë prej metali; Tabelë për varjen e çelësave; Mbajtëse e ombrellave; Mbajtës për
gazeta; Tavolina; tavolina pune; Mobilje për ulje; Stol për këmbë; Jastëqe; Mbështetëse për
kokë; Jastëkë mbështetës në form cilindrike; Jastëkë për kafshë shtëpiake; Kornizat për
këmbë; Stendë për çanta; Kabinete (ilaç -); Rrethojë për fëmijë; Mbrojtëse parakolpi për
krevate, përveçse për shtroja; Shkallë jo metalike; shtretër; Korniza shtrati me grila;
Dyshekë; Shtrojë për dyshekë; Dyshekë të ajrit; Mbulesa mbrojtëse të përshtatur për
mobilje dhe jastekë; Mbulesa të përshtatura për jastëkë kopshtesh; Mbajtës i peshqirëve;
Mbajtës i peshqirëve me qese për lavanderi; Shportë pikniku; Lloji i çantave për sendet të
mbledhura prej metali; Shtëpi kafshësh; Vend insektesh; Shtëpi për zogj; Kuti fole për
kafshë; Shtretër për kafshë shtëpiake; Gërvishtëse për macet; Shtrat për kafshë shtëpiake;
Kosha prej plastikës për plehra; Jastët thithës (përforcues); Kalem për mbështjellje, që nuk
është prej metali, jo mekanike, për zorrë fleksibile; Kllapa për varrjen e zorrëve, që nuk
janë prej metali; Tokëza prej plastikës; Rrëza si mbajtëse për pavione (që nuk janë prej
metali); Ndalës, që nuk janë prej metali; Kunja elastik prej plastikës; Spiranca jometalike;
Kunja, që nuk janë prej metali, për bimë ose pemë; Perde prej kallami; mbyllës jo metalike;
Shtrat pa dyshek [prej druri]; Rrota shtrati, që nuk janë prej metali; Shtrojë për shtrat (pa
përfshirë çarçafin); Rafte për dollapët e dosjeve; Rafte për mobilje; Parete të endura prej
druri (mobilje); Shufra për kapje për vaskë, që nuk janl prej metali; Varëse rrobash, që nuk
janë prej metali; Numra të shtëpive (që nuk janë të ndritshme, që nuk janë prej metali);
Burdura plastike për mobilje; Shporta për kompjuterë (mobilje); Manikin dhe kukulla për
rrobaqepës; Shtroja për gardhin për fëmijë; Këmbë për mobilje; Mobilje [dekorim];
Guaska; Parete (mobilje); Perde me rruaza për dekorim; Bastun prej palme kacavjerrëse;
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Shenja prej druri ose plastike; Mbajtës i kostumeve; Mbulesë për rroba; Veshje për djem;
Tabaka jo-metalike; Ndalëse për dyer, që nuk janë prej metali ose gome; Rrota për
kompjuterë (mobilje); Tavolinë për ndërrimin e foshnjeve; Shtrojë për ndërrimin e
fëmijëve; Djepë
21 Enë për qëllime amvisërie ose kuzhine; Enë për përdorim në amvisëri ose kuzhinë;
Vegla për qëllime shtëpiake; Qelqe; Porcelani; Enë balte; Figura të porcelanit, qeramikës,
enë prej balte, terra-gotë ose qelq; Rafte për peshqir; Vazo; Shporta për lavanderi; Linja për
makina rrotulluese për larje; Rafte të tharjes për lavanderi; vaskë për larje; dërrasë për
larjetë rrobave; Unaza për peceta; Mbajtëse për mbulesë tavoline; Enë kuzhine; Takëm;
Mallra qeramike për qëllime amvisërie; Gota për vezë; Enë për gjalpë; Kuti sapuni;
Mbajtës të sapunit; Rafte të sapunit; Shpërndarës sapuni; Shporta buke; Gota (enë); Kriklla;
Ibrik dhe Bokall; Dërrasë pastiçerie; tabaka; kuti për sanduiç dhe bukë; Enë; Tasa; Shtroja
për gota, që nuk janë prej letre ose tekstili; Këmbje; Mbajtëse e tenxhereve; Kapakë për
enët; Kallëp [enë kuzhine]; Kallëp me kub akulli; kube akulli të ripërdorshme; Komplete të
tenxhere për gatim; Enë; Kapakë për tenxhere; Tava; doreza për punë amvisërie; dorashkë
dhe dorezë për qëllime amvisërie; dorashka të furrës; Doreza të furrës; Mbajtës të enëve;
Doreza për grill; Peceta për tharje për enë; Instrumente dhe materiale pastrimi; Brusha;
Mallra me brusha; Fshesa; Kova akulli; Ftohës për verë; Enë dhe kavanoza të izoluar nga
nxehtësia; Kulluese; Filtra për qëllime amvisërie; Kuti të ftohta portative; Çanta izotermale;
Shishe frigoriferike; Çanta ose kuti izotermike portative jo-elektrike; Unaza për pikimin e
qirinjve; Kavanoza (mbajtëse) të qirinjve; Kandelabra [shandanë]; Shatërvanët e qirinjve;
Mbajtëse për veshje; Arka për monedha (arka Derrkuc); Arka Derrkuc; Shtroja për çaj,
mbulesa për çaj; Mbajtësit e dhëmbëve; Shporta të vendosura për piknik (duke përfshirë
enët); Pjata; Brusha për rroje; Komplete të erëzave; Grill (enë gatimi); Mbështetje për
skarë; Take të këpucëve; Lugë për këpucë; Pirun i gjatë për çizme; Take për çizme; Enë për
lule; Shporta për bimë; Enë për rritjen e bimëve; Korniza për dritare; Mbështetje për lule
(rregullim i luleve); Spërkatësit për ujitje të luleve dhe bimëve; Kanaçe për ujitje; Aparate
për ujitje të luleve dhe bimëve; Pajisjet ujitëse; Gryka për zorrë ujitëse; Gryka spërkatëse
plastike, Spërkatës i lidhur me zorë kopshtesh; Enë për pije për zogj; Vaska për zogj;
Kafaz; Unaza për zogj; Kuti pemësh për kafshë shtëpiake; Kafaze prej teli për kafshët
shtëpiake; Enë për ushqimin e kafshëve shtëpiake; Akuarium shtëpiak; Terrariume
shtëpiake (kultivimi i bimëve); Terrariume shtëpiake [vivarium]; Doreza kopshtarie; Varëse
për rrobat, gjilpëra për rroba; Oturak; Enë tualeti; Mbajtëse letre tualeti; Mbajtëse të
furçave të nevojtores; Mbajtëse për rrotullat e tualetit; Furça tualeti; Komplete tualeti; Njësi
për ruajtjen e rrotullave të tualeteve; Kazanë; Kontejnerë për mbeturina; Shporta për
mbeturina letre; Enë për mbeturina; Kosha për kompostim për përdorim në amvisëri;
Dërrasa për hekurosje; Mbulesa të dërrasës së hekurosjes; Dërrasa të sheshta për hekurosje;
Brushë të dhëmbëve; Vaska për fëmijë; Vaska për fëmijë (të lëvizshme); Sfungjer për
banjo; Xham për pasqyra; Artikuj për dekorimin e terrakotes; Granula druri për dekorim;
Pajisje kozmetike dhe për tualet; Krehër; Çanta për krehër; Brusha për grim; Sfungjerë për
kozmetikë; Shpërndarës për kozmetikë; Mbajtës për kozmetikë; Rafte për kozmetikë; Kuti
për shpërndarjen e indeve të fytyrës; Shpërndarës i peshqirëve prej letre; Komplete për
mirëmbajtjen e trupit të përbërë prej sfungjerëve, furçave, fryrëse për pastrimin e trupit;
Çanta Vaniti (çanta tualeti); Mbajtëse për brushat e rruajtjes; Shpërndarës të mjeteve
kundër mushkonjave; Kurthe jo elektrike për insekte; Kurthe elektrike për insektet; rahëse e
insekteve; Aparat elektrik për vrasjen e insekteve; Pajisje elektrike për tërheqjen dhe
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vrasjen e insekteve; Kurthe për minj; Kurthe për minj të mëdhenj
22 Litarë; Spango; Kordë për varjen e fotove; Shirita për shkalle për grila veneciane për
dritare; Shkalle litari; Hamak dhe shtrat i varur, dhe pajisje shtesë; rrjeta; Thasë të
rrjetëzuar për larje në lavanderi; Tenda; Thekë plastike ose tekstili; Pëlhurë e gomuar;
Pëlhurë e gomuar për mbrojtjen dhe mbulimin e bimëve;Vela; Thasë; Materiale për
mbushje, mbështjellje dhe mbushje, përveçse prej letrës, kartonit, gomës ose plastikës;
Lesh druri; Lesh (lëndë e parë); fije të papërpunuara të tekstilit dhe zëvendësuesit e tyre;
Fijet e tekstilit
23 Fije dhe pe për përdorim në tekstil; Pe dhe Fije për qepje; Fijet dhe punëtori për
qëndisje; Fije dhe pe të njomura
24 Tekstil dhe zëvendësues të tekstileve; Mëndafsh; Tafta (leckë); Shajak; Pëlhura;
Pëlhura pambuku; Tekstile; Pëlhura të paendura; Rroba të endura; Pëlhurë liri; Mbulesa
duvet; Shtresa e mbulesa; Mbulesë shtrati; Shtroja shtrati; Fruda të shtratit; Parakolpë
çarçafi [çarçaf shtrati]; sixhade për udhëtim; Mbulesa shtrati; Mbulesa dyshekësh; këllëf
për jastëk; Mbulesa për jastëk; Imitim të jastëkëve; Batanije për krevate; Çarçaf tavoline;
Shtrojë tavoline prej tekstili; Mbulesë tavoline; Mushamë (për mbulesa tavoline); Peceta
tavoline prej tekstili; Sofrabez prej tekstili; Shtroja (mbrojtës të pikave) prej tekstili;
Pëlhurë dushi; Peshqir dore; Dorashkë për dush; Çarçaf kuzhine; Mbulesa për enë; Tenda
tekstili prej pëlhure; Tekstile për mbrojtje nga insektet; Rrjeta për insekte; Kuti për tekstil;
Flamuj prej tekstili ose plastike; Artikuj dekorativë të shajakut; Artikuj dekorativë prej
pëlhurave tekstile; Batanije për kafshë shtëpiake; Mbulesa të kapakut të tualetit (tekstil);
Perde prej tekstili ose plastike; Grila për dritare prej tekstili ose plastike; Perde muri prej
tekstilit; Tapiceri [perde muri], prej tekstili; perde dhe astar dushi; Rrjeta për mushkonja;
Tapiceri prej pëlhurave; Mbulesa për mobilje prej plastike; Mbulesa për mobilje prej
tekstili; Mbulesa për mobilje prej liri; Plede; Thasë gjumi
25 Veshje, pantallona; Pallto, rroba fustanesh, rroba të banjës; Përparëse [veshje]; Këpucë,
pantofla, çizme shiu, pantofla të banjës, sandale banjoje; Mbathje për plazh; Nalle; Kapelë;
Kapele për banjë; Kapele dushi; Maska për gjumë; Thasë për veshje; Të brendshme
26 Shirita; Bimë artificiale; Lule artificiale; Kurora artificiale; Kurora me lule artificiale;
Kurorë artificiale; Stringël [jo stoli ose për çelësa, unaza ose zinxhirë]; Viklera për flokëve;
Kuti për qepje
27 Qilima; Sixhade; Linoleum; Mbulesa dyshemeje; Hasër; Tapeta; Perde muresh jo prej
tekstili; Hasër për banjë; qilima për automobila; Këmbësore; këmbësore linoleum; Shtrojë e
tapeteve; Tufë artificiale; Varëse dekorative në mur, që nuk është prej tekstili
28 Lojëra; Gjëra për lojë; Lodra; Lodra noti; Lodra të buta; Lodra prej pelushi; Batanije
përkëdhelëse; Komplete lodrash për kopshtari; Shirite; Novacione për festa; Tullumbace
për lojë; Shërbime prej letre për festa; Kukulla; Kuti me rërë; Luhatëse; Kënde për fëmijë;
Modele të lodrave; Pjekëse kokoshkas për festa; Modele të automobilave; Dekorime për
pemët e Krishtlindjeve; Mbajtëse e pemës së Krishtlindjeve; Dekorime festive dhe pemë
artificiale të Krishtlindjeve; Qirimbajtëse për pemët e Krishtlindjeve
31 Lule; Bimë; Buqeta me lule të freskëta; Kurora me lule natyrale; Bimë të thata për
dekorim; Lule të thata; Llamba lulesh; Embrion i farës për qëllime botanike; Mbjellje të
farave; Farëra për prodhim; Ushqim për zogj
34 Çakmakë për duhanpirës; Bombolë gazi për çakmakë; Shkrepëse; Kuti e shkrepësave;
Mbajtës të shkrepësave; Kavanoza të duhanit; Qese dhe kuti të cigareve; Qese, kuti dhe
arka për cigare
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(210) KS/M/ 2020/358
(220) 28/02/2020
(731) Nippon Denshin Denwa Kabushiki
Kaisha (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation) 5-1 Otemachi 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JP
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540)

(511) 9 Regjistra keshi; makina fotokopjimi; instrumente matematikore; makina për
printimin e kohës dhe datës; orë për kohë [paisje për regjistrimin e kohës]; makina zyresh
me kartela të perforuara; makina për votim; aparate për kontrollimin e pullave postale;
aparate printimi për projekte; makinë për numrimin dhe sortimin e monedhave metalike;
makinë për identifikimin e monedhave; makanizma për aparatet të cilat operojnë me
monedha metalike; mekanizma për daljet e parkingjeve të veturave të cilat operojnë me
monedha metalike; rrobota për mësimdhënje; aparate dhe paisje për të shpëtuar jetën;
alarme zjarri; alarme gasi; aparate paralajmërimi kundër vjedhjes; sisteme alarmi; aparate
sinjalizimi të hekurudhave, ndriques ose mekanik; aparate dritash trafiku [paisje
sinjalizimi]; programe lojrash për makina arkade video lojrash; kufje dhe helmeta për
realitetin virtual të adaptuara për perdorim për lojë me video lojra; simulatorë për timonë
dhe kontrollë të automjeteve; simulatorë trajnimi sportive; aparate dhe instrumente
laboratorike; aparate dhe makina fotografike; aparate dhe makina optike; aparate dhe
makina kinematografike; ekrane projekcioni; lenta projektori; aparate dhe instrumente për
astronomi; aparate audiovizuale për mësimdhënje; 3D syza; makina dhe instrumenet për
matje ose testim; aparate dhe instrumente për peshim; masë; aparate dhe instrumente për
shqyrtim; aparate matëse elektrike; aparate analizimi të gjeneve jo për qellime mjekësore;
instrumente observimi; aparate observimi meteorologjike; makina dhe isntrumente
shqyrtim; detektorë; aparate dhe instrumente inspektimi; senzorë; gjirosenzorë të cilët
shfrytëzojnë funksionet e GPS-ave; senzorë të kohës (timing senzors); senzorë ekranesh me
prekje; bioçip senzorë; senzorë pozicionimi; senzorë për determinimin e pozitës; senzorë
optik; senzorë i prekjes së fibrit optik; senzorë optik i pozicionit; senzorë fotoelektrik;
senzorë i lëvizjes; senzorë i identifikimit të lëvizjes; senzorë i shtypjes; softver i realitetit
virtual; njësi qendrore të procesimit për përpunimin e informatave, të dhënave, zërit dhe
imazheve; shpërndarës të fuqisë ose makina dhe aparate kontrolli; konverter rrotor;
modifikues të fazes; drejtues të rrymës; invertor [elektriciteti]; konvertor, elektrik; paisje
furnizimi të tensionit të ultë; pasije kontrollues elektrike për managjimin e energjisë;
aparate dhe instalacione fotovoltaike për gjenerimin e elektricitetit solar; aparate
fotovoltaike për konvertimin e rezatimit solar në energji elektrike; aparate dhe instrumente
për përcjelljen, komutimin, transformimin, akumulimin, rregullimin, ose kontrollimin e
elektricitetit; aparate dhe instrumente kontrolluese elektrike dhe elektronike; mbushës të
baterive elektrike; bateri, elektrike; bateri solare; qelia elektrike dhe bateri; matësa dhe
tester elektrik ose magnetik; senzore potenciali; senzorë të rrymës; senzore të rrymës dhe
tester për matjen e vetive të gjysëm perquesve; kabllo koaksiale; fibra kabllosh optike;
xhunta për vazhdimin e kabllove elektrike; kablo, elektrike; tela elektrik dhe kabllo; fibra
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optik [fije për përcjelljen e dritës]; tela telegrafi; tela telefoni; konektor teli [elektriciteti];
aparate interkomunikimi; amplifikatorë; antenna; traka (për mbajtjen) telefoni cellular;
kompakt disk plajerë; korniza fotografike digjitale; DVD plejer; instalime elektrike për
kontrollë së largu të operacioneve industriale; faks makina; aparate sistemesh pozicionimi
globale [GPS]; komplete me duar të lira për telefona; shirita për pastrimin e kokave
[rekorderëve]; kufje; xhuke bokses (xhu-boksa), muzikorë; aparate fototelegrafike; media
plajerë portativë; telefona portativë; radio pejgjera; radio; radio automjetesh; komplete
radiotelegrafije; komplete radiotelefoni; marrës telefoni; record plajerë; telegrafë [aparate];
aparate televizori; aparate navigacioni për automjete [isntalime kompjuteri ne automjet];
video rekorder; video telefona; makina dhe aparate telekomunikuese; aparate telefonike;
transmetues [telekomunikacion]; instalime elektrike për kontrollë së largu të operacioneve
industriale; aparate kontrolli së largu; navigator elektronik dhe aparate dhe instrumente
pozicionimi; instrumente navigimi; makina përgjigjëse; videokamera [kamkorderë]; plajer
të kasetave; marrësa të audios dhe videos; aparate dhe instrumenet për inçizim, transmetim
ose reprodukim të zërit ose imazheve; transmetuesit e sinjaleve elektronike; procesorët e
sinjaleve; aparate reprodukimi të zërit; paisje për procesimin e imazheve; kontrollerë pa tel
për kontrollë dhe monitorue së largu funksionimin dhe gjendjen e sistemeve të sigurisë;
disqe optike; disqe, magnetike; tabelat njohtuese elektronike; enkoderë magnetik; flopi
disqet; shiritat magnetik; modemët; paisje kundër interferences [elektrike]; shenjat digjitale;
aparate enkodimi dhe dekodimi; paisje ndëmjetëse (interfejs) për kompjuterë dhe terminale
elektronike informatike për automobila; shenjat e sigurimeve [paisje kodifikimi]; aparate
dhe instrumente mesimdhënje dhe instruktimi; analizuesit elektronik të imazheve; agjendat
elektronike; lexuesit e barkodeve; kartela magnetike të koduara; njësi qendrore të
procesimit [procesorë]; çipa [qarqe të integruara]; softver lorjash kompjuterike; tastatura
kompjuterësh; pasije memorike kompjuterike; programe operative kompjuterike, të
inçizuara; pasije periferike kompjuterike; programe kompjuterike; softver kompjuterik;
softvere aplikacionesh kompjuterike; kompjuter; aparate procesimi të dhënave; disk drajv
për kompjuterë; lapsa elektronik [njësi presentimi visual]; përkthyes elektronik xhepi;
etiketues elektronik për produkte; bylyzyk identifikues i koduar, magnetik; kartelë
identifkuese, magnetike; kartelë e qarqeve të integruara [kartela të mençura] ; qarqe të
integruara; paisje të ndëmjetme (interface) për kompjuterë; xhuke boks (xhu-boks) për
kompjuterë; kompjuter laptopa; njësi shiritash magnetik për kompjuterë; mikroprocesorë;
monitorë [hardver kompjuterik]; monitorë [programe kompjuterike]; mouse [paisje për
procesimin e të dhënave]; mbështetës për mousë; kalkulatorë xhepi; printera për perdorim
me kompjuterë; lexues optik i karaktereve; lexues [paisje procesimi të të dhënave] ; skanerë
[paisje procesimi të të dhënave]; gjysëm përques; tabelë indikatori elektronik; kalkulator
elektronik tavoline; fjalor elektronik; qarqe elektronike, pos atyre të cilët kanë programe të
inçizuara kompjuterike; qarqe të integruara; ndihmësa personal digjital në formë të orës;
smartfona; aplikacione softverike kompjuterike, të shkarkueshme; programe kompjuterike,
të shkarkueshme; programe kompjuterike për vërtetim (autentcation); softver intelegjence
artificiale; softver i shkarkueshem kompjuterik në kloudimit; aplikacion softverik për
sherbime kompjuterike në klodim; softvere kompjuterik për managjimin e bazave të të
dhënave; hardver kompjuterike; dioda emituese të dritës [LED]; makina kopjuese
elektrostatike; processor të fjalëve; tuba elektronik; elemente të gjysëmpërquesve;
programe dhe softver kompjuterik për procesimin e imazheve; çipa gjysëmpërquesish për
procesimin e imazheve; softver i realitetit të shtuar (augmented); softverë kompjuterike për
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simulimin e relitetit të shtuar; softver interfejse kompjuterik; softverë për siguri të
kompjuterëve; softver për siguri të postës elektronike (e-mailave); programe kompjuterike
për managjimin e sigurisë së bazave të të dhënave; softver i shkarkueshëm për sigurinë
kompjuterike; softver për procesimin e të dhënave; programe për procesimin e të dhënave;
memorje për paisjet e procesimit të të dhënave; softver kompjuterik për aplikacione dhe
integrimin e bazave të të dhënave; softver kompjuterike për procesimi e informatave; 3D
skanerë; makina elektronike, aparate dhe pjesë për to; kompjutere me veti të intelegjencës
artificiale; elektroda për hulumtime laboratorike; elektroda të pjesëve elektronike dhe
elementeve të gjysëmperquesve; elektroda dhe pjesë për to; elektrodat (pllakat) e baterive;
qelijat me elektroda (të baterive); dorëza për mbrojtje nga aksidentet; dorëza për perdorim
në agrokulturë me qëllim të mbrojtjes kundër aksidenteve; syza [gjyslykë dhe syza
mbrojtëse]; programe për lojra për makina shtëpiake video lojrash; programe video lojrash
për konsumatorë; qarqe elektronike dhe CD-ROM-a me içizime të programeve për lojra në
hand-held me displejë me liquid-kristal (kristale të lëngshme); qarqe elektronike dhe CDROM-a me inçizime me programe të performancës automatike për instrumente mizikore;
fajla të shkarkuar muzikorë; tone zilesh të shkarkuara për telefona mobil; kompakt disqe
[audio-video]; video disqe dhe video shirita të inçizuar; filma vizatimor të animuar; fajlla të
imazheve të shkarkuara; imaxhe dhe video të shkarkuara; publikime lektronike, të
shkarkueshme; filma kinematografik të ekspozuar; slajda filmash të ekspozuar; montime i
slajdave të filmit (sekuencave filmike)
38 Telekomunikacion, pos radiodifuzionit; dhënja me qera e kohës së qasjes në rrjetat
globale kompjuterike; komunikimi me telefona qelularë; komunikimi me telefona mobil;
ofrimi i dhomave të bisedave me internet; komunikimi me kompjuter terminale; sherbime
të kompjuterizuar komunikimi; komunikimi me rrjeta të fibrave optik; komunikimi me
telegrame; komunikime me telefona; transmetimi i postës elektronike; transmetimi i
faksimileve; ofrimi i lidhjeve telekomunikative në rrjetat globale kompjuterike; sherbime
videokonference; transmetimi i fajlave digjital; dhënja me qera e linjave telekomunikative;
transmetimi i audio dhe video përmbajtjeve nëpërmjet të rrjetave kompjuterike; ofrimi i
qasjes në baza të të dhënave; video komunikimi duke perdorur kompjuterin; informata
lidhur me telekomunikacionin; transmetimi satelitor; transmetimi, shpërdnarja
radiodifuzive dhe pranimi i audios, videos, imazheve të ngrira, tekstit dhe të dhënave në
kohë reale; ofrimi i qasjes ne blog, dhoma bisedash, tabela buletinesh apo sherbime
diskutimesh; rrjeta digjitale sherbimesh telekomunikuese; transmetim televizioni kabllor;
radio transmetimit; transmetim televiziv; video transmetim nëpërmejt të internetit dhe
rrjetave tjera komunikative; agjenci lajmesh; dhenja me qera e paisjeve telekomunikative
duke përfshirë aparate telefonike dhe faksimil aparate; dhënja me qera e aparateve dhënëse
të mesazheve; dhënja me qera e modemave
42 Konsulencë nga lëmia earkitektures;sherbime këshilluese dhe konsulenc lidhur me
dizajnimin dhe zhvillimin e sistemeve kompjuterike;ofrimi i informatave mbi testimin,
inspektimin ose hulumtimin e produkteve farmaceutike duke përdorur karakteristikat
gjenetike;ofrimi i informatave mbi testimin, inspektimin ose hulumtimin në laminë e
shkencave mjekësore;hulumtimi ose zhvillimi i preparateve kimike ose produkteve
farmaceutike;testimi, inspektimi, zhvillimi dhe hulumtimi i produkteve farmaceutike,
kozmetike ose produkteve ushqimore dhe ofrimi i informatave në lidhje me to;ofrimi i
informatave shkencore dhe teknologjike në lidhje me faktorin e rrezikut (riskut);shqyrtimi
dhe hulumtimi industrial mbi logjistikën;testimi dhe hulumtimi i makinave dhe aparateve
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telekomunikuese;dhënia me qera e makinave dhe instrumenteve për matje ose testim;dhënia
me qera e matësve dhe testerëve elektrik ose magnetik;ofrimi i informatave dhe këshillave
lidhur me përpunimin kompjuterik në kloud (cloud computing);ofrimi i shfrytëzimit të
përkohshëm i softverëve kompjuterik të cilët nuk mund të shkarkohen nga interneti;ofrimi i
programeve kompjuterike për autentifikim;dhënia me qera e hapsirave memorike për
paijsje kompjuterike memorike;dhënia me qera e internet serverëve;shërbime të
informatash meterologjike;shërbime arkitektonike;shqyrtime;planifikime
urbanistike;projektime ndërtimtarie;shërbime planifikimi projektimesh dhe ndërtime dhe
këshilldhënie në lidhje me to;hulumtime gjeologjike;ekspertiza gjeologjike;sherbime
analizash industriale dhe hulumtime;projektime makinash, aparate, instrumente (duke
përfshirë edhe pjesët për to) ose sisteme të cilat përmbajnë makina të tilla, aparate dhe
instrumente;ofrimi i informatave të cilat lidhen me shërbime të dizajnit
kompjuterik;projektime kompjuterash, pajisje elektronike dhe paime telekomunikuese dhe
këshillime teknike në lidhje me to;sherbime konsulence në lidhje me projektimin dhe
zhvillimin e hardverit kompjuterik;shërbime të zhvillimit të hardverit
kompjuterik;projektimi i elektrodave;inxhiniering i cili lidhet me robotikën;projektimi dhe
zhvillimi i rrjetave për distribuimin e energjisë;shërbime inxhinierike në lidhje me sistemet
e furnizimit me energji;projektimi i pajisjeve për kursimin e energjisë;projektimi i
gjeneratorëve për furnizim;projektimi dhe zhvillimi i protezave;projektimi dhe zhvillimi i
softverit për përpunimin dhe distribuimin e përmbajtjeve multimediale;shërbime konsulente
në lidhje me teknologjinë e kompjuterëve;shërbime informimi dhe konsulence në lidhje me
teknologjinë informative (IT);dizajn grafik;dizajn industrial;stilizime (dizajn
industrial);dizajnime, duke përjashtuar qëllimet reklamuese;dizajnimi i softverit
kompjuterik, programimi kompjuterik dhe mirëmbajtja e softverit kompjuterik;shumëzimi
(duplifikimi) i programeve kompjuterike;instalimi i softverit kompjuterik;përditësimi i
softverit kompjuterik;këshillime mbi softverin kompjuterik;projektimi dhe zhvillimi i
sistemeve kompjuterik dhe shërbime konsulente në lidhje me sistemin
kompjuterik;konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga ato fizike në bartësa elektronik
të të dhënave;dizajnimi, krijimi dhe mirëmbajtja e webfaqeve;konvertimi i programeve
kompjuterike dhe të dhënave përpos konvertimit fizik;digjitalizimi i dokumentave
(skanimi);monitorimi i sistemeve kompjuterike me qasje së largu;ofrimi i makinës së
kërkimit për internet;sigurimi i makinës së kërkimit për marrjen e të dhënave në rrjetën
globale kompjuterike;sigurimi i makinës së kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet
rrjetave komunikues;rikthimi i të dhënave kompjuterike;këshillime lidhur me dizajnimin e
webfaqeve;zhvillimi i programeve kompjuterike për simulimin e eksperimenteve
laboratorike;konfigurimi i sistemeve të rrjetave kompjuterike;konfigurimi i programeve
kompjuterike dhe zgjërimi dhe shtimi i funksioneve të tyre;dizajnimi i faqeve hyrëse të
internetit;programimi kompjuterik për prevenimin e rënjes së sistemit;programimi i
softverit operativ për qasje dhe shfrytëzim të rrjetave të përpunimit kompjuterik në klud
(cloud computing);sherbime përkrahje teknike të softverit kompjuterik;rekonstitucioni i
bazës së të dhënave;sherbime të krijimit të kopjeve të sigurisë (backup) të të dhënave
elektronike;zhvillimi i aplikacioneve softverike për shpërndarjen e përmbajtjeve
multimediale;këshillime lidhur me sigurinë e të dhënave;monitorimi nga larg i sistemeve
kompjuterike për zbulimin e qasjeve të pa autorizuara dhe dëmtimi i të dhënave;konsulencë
lidhur me sigurinë kompjuterike;ofrimi i informatave lidhur me analizën e rezultateve
teknike dhe rezultatet teknike të kompjuterizuara të hapësirës së të dhënave të logut;analiza
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e sasisë së madhe të të dhënave teknike dhe ruajtja kompjuterike e sasisë së madhe të të
dhënave;ofrimi i informatave për analizën e rezultateve teknike dhe ruajtja kompjuterike e
rezultateve të sasive të mëdha të të dhënave;programimi kompjuterik për sisteme për
përpunimin e fotografisë (imazheve) me ndihmën e kompjuterit;dizajnimi dhe zhvillimi i
softverit për përpunimin e fotografive;dizajnimi dhe zhvillimi i softverit për lojra
kompjuterike dhe softverit për realitetin virtual;programimi dhe zhvillimi i softverit për
realitetin virtual;këshilldhënie nga lëmia e sigurisë kompjuterike dhe internetit dhe
shërbime të kodimit të të dhënave;programimi dhe zhvillimi i programeve për sigurinë e
internetit;shërbime programimi kompjuterik për sigurinë e të dhënave
elektronike;programimi kompjuterik për administrimin e sigurisë së përpunimit të
informatave;këshillime lidhur me programimin kompjuterik për sigurinë e rrjetave
kompjuterike dhe ofrimi i informatave në lidhje me këtë;programimi dhe zhvillimi i
programeve për përpunimin e të dhënave;këshillime në lëminë e integrimit të sistemeve
kompjuterike;integrimi i sistemeve dhe rrjetave kompjuterike;programimi i softverit për
administrimin e energjisë;analiza e sistemeve kompjuterike dhe ofrimi i informatave lidhur
me të;shërbime hulumtimi dhe konsulence në lidhje me softverin kompjuterik;analiza e
kërcënimit të sigurië kompjuterike për mbrojtjen e të dhënave;ofrimi i informatave lidhur
me analizën dhe hulumtimin e viruseve kompjuterik;shërbime të mbrojtjes kompjuterike
nga virusët;këshillime teknologjike lidhur me kompjuterë, automobila dhe makina
industriale;testim, inspektim, hulumtim dhe zhvillim të gjeneve;hulumtimi dhe shqyrtimi i
barërave lidhur me analizat gjenetike;testim dhe hulumtim në bioteknologji dhe këshillime
lidhur me to;shërbime shkencore laboratorike;zhvillime të studimeve të projekteve
teknike;hulumtime shkencore;analiza e të dhënave teknike;hulumtime teknologjike;shkrim
teknik;hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët;këshillime në lëminë e
kursimit të energjisë;hulumtime në lëminë e fizikës;kontrolla e kualitetit;sherbime testimi
dhe hulumtimi në lëminë e elektricitetit;sherbime testimi dhe hulumtimi në lëminë e
telekomunikacionit dhe teknologjise së komunikimit mobil;shqyrtime dhe hulumtime
lidhur me mbrojtjen sanitare të mesit jetësor dhe këshillime lidhur me te;shqyrtime,
hulumtime dhe këshillime për planifikimin e zhvillimit regjinal dhe planifikimi i zhvillimit
urban;sherbime të kontrollës së kualitetit me qellim të certifikimit;hulumtime shkencore
dhe teknologjike në lëminë e katastrofave natyrale;hulumtime të cilat lidhen me
konstrukcionin e objekteve ndërtimore dhe planifikimit të qytetit;sherbime testimi dhe
hulumtimi në lëminë e të penguarit të ndotjes;sherbime testimi dhe hulumtimi në lëminë e
ndërtimtarisë;sigurimi i informatave për testimin, hulumtimin, shqyrtimin, vlerësimin dhe
analizën për kursimin e energjisë apo rezultatet e tyre;sherbime të programimit
kompjuterik, posaçërisht, grumbullimi, analiza dhe ruajtja e logut të dhënave (data
log);këshillime për testimin , analizën e të dhënave ose matjeve në lëminë e ndërtimtarisë,
konstrukcioneve;hulumtime në lëminë e teknologjisë së përpunimit të të
dhënave;përditësimi i softverit për përpunimin e të dhënave;këshillime për hulumtime,
shqyrtime dhe zhvillim të teknologjisë për përpunimin e informatave dhe teknologjisë së
komunikacionit;hulumtimi i teknologjisë së përpunimit të informtave;këshillime në lidhje
me sherbimet teknologjike në lëminë e furnizimit me rrymë dhe energji;shqyrtime, testime,
ose hulumtime për energjinë e pashfrytëzuar;hulumtime shkencore në lëminë e
energjisë;hulumtime për prodhimin, transmetimin (bartjen), shpërndarjen dhe shfrytëzimin
e energjisë;sherbime testimi, inspektimi dhe hulumtimi në lëminë e bujqësisë, blegtorisë,
hortikulturës dhe peshkatarisë dhe ofrimi i informatave dhe keshillime lidhur me
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këte;këshillime për teknologjine agrokulturale;testimi dhe hulumtimi i makinave, paisjeve
dhe instrumenteve;kalibrimi (matje);hulumtime mekanike;sherbime testimi me qellim te
kontrollimit të kualitetit të paisjes hortikulturale;sherbime testimi me qellim te kontrollimit
të kualitetit të makinave bujqësore;huazimi i pasijeve për matje;huazimi i
kompjuterëve;hostimi i veb faqeve kompjuterike;huazimi i veb serverave;hostimi i
serverave;softveri si sherbim ( SaaS);përpunimi kompjuterik në kloud (cloude
komputing);sigurimi i perdorimit të përkohshëm të softverëve të cilët bazohen në vebfaqe;huazimi i softverëve kompjuterik dhe programeve kompjuterike;dhënja me qera
(lizingu) e kompjuterëve;dhënja me qera (lizing) e hapësirës kompjuterike dhe
paisjeve;dhënja me qera (lizingu) e programeve kompjuterike;sigurimi i programeve
kompjuterike në rrjetat e të dhënave;huazimi i serverëve dhe sigurimi i informatave në
lidhje me to;hostimi i përmabjtjes digjitale në Internet;sherbime konsulence në lëminë e
softverit si sherbim (SaaS);sigurimi i softverëve onlajn të cilët nuk mund të shkarkohen nga
interneti për analizë të imazheve medicinale;sigurimi onlajn i softverit i cili nuk mund të
shkarkohet nga interneti për realitetin virtual;sigurimi onlajn i softverit i cili nuk mund të
shkarkohet nga interneti për administrimin e sistemit të pagesave elektronike;sigurimi
onlajn i softverit i cili nuk mund të shkakrohet nga interneti për mbrojtjen e sigurisë së
informatave;sigurimi onlajn i softverit i cili nuk mund të shkarkohet nga interneti për
përmirësimin e të funksioneve të sigurisë të mbrojtjes nga kopjimi;sigurimi onlajn i
softverit i cili nuk mund te shkarkohet nga interneti për siguri kompjuterike;huazimi i
pasijeve për procesimin e të dhënave;sigurimi onlajn i softverit i cili nuk mund të
shkakrohet nga interneti për integrimin e sistemeve kompjuterike

(210) KS/M/ 2020/359
(220) 28/02/2020
(731) F.C BESA – Pejë SH.P.K.
Pejë, Rr. e TMK-së p.n. , KS
(591) Kuq, e Bardhë
(740) Shita & Ibrahimaga L.L.C
Anton Cetta 5a, Prishtinë

(540)

(511) 25 Veshje, këpucë, kapele
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore
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(210) KS/M/ 2020/365
(220) 28/02/2020
(731) Exxon Mobil Corporation
Exxon Mobil Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of the
State of New Jersey, U.S.A., with offices at
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) MOBIL EXTRA

(511) 4 “Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë; kompozime për absorbim të pluhurit,
lagështim dhe lidhje; lëndë djegëse (duke përfshirë edhe ato motorike) dhe ndriçues; qirinj
dhe fitilë për ndriçim; vajra për motorë me dy goditje për përdorim në motoçikleta, motor
bore dhe sharra elektrike me zingjir, vajra për motorë me katër goditje”.

(210) KS/M/ 2020/366
(220) 28/02/2020
(731) Exxon Mobil Corporation
Exxon Mobil Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of the
State of New Jersey, U.S.A., with offices at
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) MOBILSOL

(511) 4 “Lëndë djegëse;vajra duke përfshirë vajra për transferimin e nxehtësisë, vajra
transformues, vajra procesues, vajra emulsifikues dhe vajra prerës, yndyrna;lubrifikantë
përfshirë vajra lubrifikues dhe yndyrna;dyll me parafinë të rafinuar, dyll i hollë, emulsione
dylli, emulsione nga vajrat e dyllit me bazë uji, shtresë dylli dhe dyll bazuar në shtresat e
shkrira të nxehta;benzinë e papërpunuar”.

(210) KS/M/ 2020/367
(220) 28/02/2020
(731) Exxon Mobil Corporation
Exxon Mobil Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of the

(540) MOBILARMA
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State of New Jersey, U.S.A., with offices at
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo
(511) 4 “Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë; kompozime për absorbim të pluhurit,
lagështim dhe lidhje; lëndë djegëse (duke përfshirë edhe ato motorike) dhe ndriçues; qirinj
dhe fitilë për ndriçim; lubrifikues për parandalim të ndryshkut”.

(210) KS/M/ 2020/368
(220) 28/02/2020
(731) Exxon Mobil Corporation
Exxon Mobil Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of the
State of New Jersey, U.S.A., with offices at
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) MOBIL EAL

(511) 1 “Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi,
hortikulturë dhe pylltari; rreshira artificiale të papërpunuara, plastika të papërpunuara;
plehra; kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje
dhe bashkim; substanca kemikale për ruajtjen e artikujve ushqimor; substanca për rrezitje;
ngjitës që përdoren në industri; lëngje hidraulike”.
4 “Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë; kompozime për absorbim të pluhurit,
lagështim dhe lidhje; lëndë djegëse (duke përfshirë edhe ato motorike) dhe ndriçues; qirinj
dhe fitilë për ndriçim; vajra hidraulike, vajra qarkulluese, dhe vajra për ftohje”.

(210) KS/M/ 2020/369
(220) 28/02/2020
(731) Exxon Mobil Corporation
Exxon Mobil Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of the
State of New Jersey, U.S.A., with offices at
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) ALMO
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(511) 4 “Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë; kompozime për absorbim të pluhurit,
lagështim dhe lidhje; lëndë djegëse (duke përfshirë edhe ato motorike) dhe ndriçues; qirinj
dhe fitilë për ndriçim; vajra industriale; vajra lubrifikuese”

(210) KS/M/ 2020/370
(220) 28/02/2020
(731) Exxon Mobil Corporation
Exxon Mobil Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of the
State of New Jersey, U.S.A., with offices at
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) UNIREX

(511) 4 “Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë; kompozime për absorbim të pluhurit,
lagështim dhe lidhje; lëndë djegëse (duke përfshirë edhe ato motorike) dhe ndriçues; qirinj
dhe fitilë për ndriçim; yndyrna”

(210) KS/M/ 2020/371
(220) 28/02/2020
(731) Exxon Mobil Corporation
Exxon Mobil Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of the
State of New Jersey, U.S.A., with offices at
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) PYROLUBE

(511) 4 “Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë;kompozime për absorbim të pluhurit,
lagështim dhe lidhje;lëndë djegëse (duke përfshirë edhe ato motorike) dhe ndriçues;qirinj
dhe fitilë për ndriçim;lubrifikues për zingjir me temperaturë të lartë ”.

(210) KS/M/ 2020/372
(220) 28/02/2020
(731) Exxon Mobil Corporation
Exxon Mobil Corporation, a corporation

(540) CITY LOGISTICS
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organized and existing under the laws of the
State of New Jersey, U.S.A., with offices at
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo
(511) 4 „Lubrifikantë, vajra lubrifikues, vajra motorike, yndyrna të përfshira në klasën e 4;
dyll të përfshirë në klasën e 4“

(210) KS/M/ 2020/373
(220) 28/02/2020
(731) Exxon Mobil Corporation
Exxon Mobil Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of the
State of New Jersey, U.S.A., with offices at
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas
75039-2298, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) MOBILCUT

(511) 4 “Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë; kompozime për absorbim të pluhurit,
lagështim dhe lidhje; lëndë djegëse (duke përfshirë edhe ato motorike) dhe ndriçues; qirinj
dhe fitilë për ndriçim; vajra prerëse”

(210) KS/M/ 2020/374
(220) 02/03/2020
(731) Heiner Röger Parkstraße 1
D-14469 Potsdam, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) NOTUS

(511) 37 Ndërtimtari; ndërtimi i instalacioneve për prodhim dhe shfrytëzim të burimeve të
rinovuara të energjisë; ndërtimi i komponenteve për instalacione për prodhim dhe
shfrytëzim të burimeve të rinovuara të energjisë; ndërtimi, montazhi, servisimi, mirëmbajtja
dhe riparimi i instalacioneve për prodhimin e burimeve të rinovuara të energjisë, në veçanti
turbinave më erë dhe instalacioneve me energji të erës; shërbime të këshillimit, konsultime
dhe ofrimi i informatave të cilat kanë të bejnë me mallërat dhe shërbimet e lartëcekura.
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40 Prodhimi i energjisë, në veçanti puna në instalacione për prodhimin dhe shfrytëzimin e
burimeve të rinovuara të energjisë.
42 Instalacione qarkore (reparti) për prodhimin e energjisë; mbështetje teknike dhe
këshillim lidhur me instalacionet për prodhimin e burimeve të rinovuara të energjisë, në
veçanti instalacione me energji të erës; hulumtime (kërkime) shkencore dhe industriale, në
veçanti, kryerja e kërkimit shkencor dhe hulumtimit në fushën e energjisë së rinovueshme;
shërbime të raportimeve shkencore; shërbime të vlerësimit të gjendjës së mjedisit jetësorë;
shërbime inxhiniering, në veçanti shërbime inxhinieringu për ekzaminim dhe vlerësimin e
lokacioneve për ndërtimin e instalacioneve për prodhimin e energjisë dhe për
pajtueshmërinë e sajë ekologjike, dhe shërbimet inxhinierike në arkitekturën e peizazhit.

(210) KS/M/ 2020/375
(220) 03/03/2020
(731) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i
uslugi FITOFARM PLUS DOO Skopje
ul. Kacanicki pat. 156, 1000 Skopje, MK
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) FITALP

(511) 1 Prodhime kimike për industri, shkencë, fotografi, si dhe bujqësi, kopshtari dhe
pylltari; rrëshira të papërpunuara artificiale, materie të papërpunuara plastike; plehra
artificiale, përbërës për shuarjen e zjarrit; preparate për ngjitje dhe saldim të metaleve;
prodhime kimike për konservim të prodhimeve ushqimore; materiale për rregjie; adeziv
(materie ngjitëse) të dedikuara për industri
3 Preparate zbardhëz dhe supstanca tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues,
llustrues, fërkues dhe gërryes; sapunë, parfumeri, vajra eterik, prodhime kozmetike, losione
për flokë; preparate për kujdes të dhëmbëve
5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjeksore;
supstanca dietike që shfrytëzohen në mjeksi, ushqim për bebe; leukoplastë, materiale
fashues; materiale për plombim të dhëmbëve dhe dyll dentar; mjete dezinfektues; preparate
për shkatrimin e dëmtuesve; fungicidë, herbicidë
20 Mobilje, pasqyra, korniza pikturash; prodhime nga druri, tapa, kallami, xunkthi, briri,
kocka, kocka elefanti, kocka balene, guaca, qilibari, sedefi, shkuma e detit, dhe
zëvendësues të gjitha këtyre materialeve dhe prodhimeve nga masa plastike, posaqërsiht
ambalazh nga plastika (kuti, shishe etj.) të dedikuara për paketim të barnave dhe
prodhimeve kozmetike
39 Shërbime prepaketimit, shpërndarje (dozim) dhe paraperpunim të gjysemprodhimeve te
prodhimeve
44 Ndihmë mjeksore dhe higjienike dhe kujdes bukurie; shërbime veterinare dhe bujqësore
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(210) KS/M/ 2020/376
(220) 03/03/2020
(731) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i
uslugi FITOFARM PLUS DOO Skopje
ul. Kacanicki pat. 156, 1000 Skopje, MK
(591) E kuqe, e kaltër, e bardhë
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjeksore;
supstanca dietike që shfrytëzohen në mjeksi, ushqim për bebe; leukoplastë, materiale
fashues; materiale për plombim të dhëmbëve dhe dyll dentar; mjete dezinfektues; preparate
për shkatrimin e dëmtuesve; fungicidë, herbicidë
39 Shërbime prepaketimit, shpërndarje (dozim) dhe paraperpunim të gjysemprodhimeve te
prodhimeve

(210) KS/M/ 2020/377
(220) 03/03/2020
(731) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i
uslugi FITOFARM PLUS DOO Skopje
ul. Kacanicki pat. 156, 1000 Skopje, MK
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) FITOFARM

(511) 1 Prodhime kimike për industri, shkencë, fotografi, si dhe bujqësi, kopshtari dhe
pylltari; rrëshira të papërpunuara artificiale, materie të papërpunuara plastike; plehra
artificiale, përbërës për shuarjen e zjarrit; preparate për ngjitje dhe saldim të metaleve;
prodhime kimike për konservim të prodhimeve ushqimore; materiale për rregjie; adeziv
(materie ngjitëse) të dedikuara për industri.
3 Preparate zbardhëz dhe supstanca tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues,
llustrues, fërkues dhe gërryes; sapunë, parfumeri, vajra eterik, prodhime kozmetike, losione
për flokë; preparate për kujdes të dhëmbëve.
5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjeksore;
supstanca dietike që shfrytëzohen në mjeksi, ushqim për bebe; leukoplastë, materiale
fashues; materiale për plombim të dhëmbëve dhe dyll dentar; mjete dezinfektues; preparate
për shkatrimin e dëmtuesve; fungicidë, herbicidë.
20 Mobilje, pasqyra, korniza pikturash; prodhime nga druri, tapa, kallami, xunkthi, briri,
kocka, kocka elefanti, kocka balene, guaca, qilibari, sedefi, shkuma e detit, dhe
zëvendësues të gjitha këtyre materialeve dhe prodhimeve nga masa plastike, posaqërsiht
ambalazh nga plastika (kuti, shishe etj.) të dedikuara për paketim të barnave dhe
prodhimeve kozmetike.
32 Birre;ujëra minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje
frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.
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39 Shërbime prepaketimit, shpërndarje (dozim) dhe paraperpunim të gjysemprodhimeve te
prodhimeve.
42 Hulumtime shkencore dhe teknologjike; përgatitje (punim) i programeve kompjuterike.
44 Ndihmë mjeksore dhe higjienike dhe kujdes bukurie; shërbime veterinare dhe
bujqësore.

(210) KS/M/ 2020/381
(220) 04/03/2020
(300) 78592 06/09/2019 JM
(731) 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) DEEP FUSION

(511) 9 “Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë;
kompjuter tablet; telefona të mençur; pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen që
janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet, për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e
telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mençura; syze të
mençura; unaza të mençura; gjurmues aktivitetesh që vishet; softuer kompjuterik për kapjen
dhe procesimin e imazheve digjitale; softuer kompjuterik për zmadhimin e imazheve
digjitale; softuer kompjuterik për përdorim në rishikimin, ruajtjen, organizimin dhe
lëshimin e përmbajtjeve audio dge video; softuer kompjuterik për përdorim në organizimin,
transmetimin, riprodukimin, procesimin, transmetimin, lëshimin dhe rishikimin e audio,
videove, imazheve dhe përmbajtjeve të tjera multimediale në pajisjet elektronike dixhitale;
softuer për zhvillimin e aplikacioneve për kapjen dhe procesimin e imazheve digjitale.

(210) KS/M/ 2020/382
(220) 04/03/2020
(731) GOR FACTORY, S.A.
Ctra. De Santomera- Albanilla Km.8,800
Nave 2 Fortuna (Murcia), 30620, ES
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) ROLY

(511) 25 Veshje, mbathje për këmbë dhe mbathje për kokë
35 Shërbime të shitjes me pakicë nëpër një rrjeti global kompjuterik për veshje, mbathje
për këmbë dhe mbathje për kokë, reklamim, menaxhim të biznesit komercial, administrim
komercial
39 Shërbime distribuimi, transporti, paketimi dhe ruajtje të veshjeve, mbathjeve për këmbë
dhe mbathjeve për kokë
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(210) KS/M/ 2020/383
(220) 04/03/2020
(731) BIRRA PRISHTINA SH.P.K
Magjistralja Prishtinë-Ferizaj Km.8, 10000
Prishtinë, Kosovë , KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Pinna

(511) 32 Birra; përzierje të birrave të lehta dhe të errëta; birrë pa alkool; birrë me pak
kalori dhe birra me pak alkool; përzierje birre dhe lëngje frutash; ekstrakte frutash dhe pije
frutash me aromë; përzierje birrash dhe pije jo-alkoolike
35 Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave
39 Prodhim, paketim të shisheve për ruajtjen e pijeve, veçanërisht birrë, birrë te përzier,
birrë të gjitha llojeve, përzierje te lëngjeve dhe birrës, pije alkoolike; shpërndarjen e
mallrave; dhënien me qira të kontiniereve te magazinimit; frigorifer me qira; magazinimin e
mallrave.

(210) KS/M/ 2020/384
(220) 04/03/2020
(731) BIRRA PRISHTINA SH.P.K
Magjistralja Prishtinë-Ferizaj Km.8, 10000
Prishtinë, Kosovë , KS
(591) Ari, e bardhë, e klatër e errët , e kuqe
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 32 Birra; përzierje të birrave të lehta dhe të errëta; birrë pa alkool; birrë me pak
kalori dhe birra me pak alkool; përzierje birre dhe lëngje frutash; ekstrakte frutash dhe pije
frutash me aromë; përzierje birrash dhe pije jo-alkoolike.
35 Shitje me shumicë dhe pakicë të birrave.
39 Prodhim, paketim të shisheve për ruajtjen e pijeve, veçanërisht birrë, birrë te përzier,
birrë të gjitha llojeve, përzierje te lëngjeve dhe birrës, pije alkoolike; shpërndarjen e
mallrave; dhënien me qira të kontiniereve te magazinimit; frigorifer me qira; magazinimin e
mallrave.
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(210) KS/M/ 2020/385
(220) 04/03/2020
(731) 3M Company 3M Center, 2501
Hudson Road St. Paul, Minnesota 55144,
, US
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) POST-IT

(511) 9 Harduer dhe softuer kompjuterik, përkatësisht softuer kompjuterik për krijimin e
shënimeve dhe vrejtjeve
16 Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale, të cilat nuk përfshihen në klasa të
tjera; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; artikuj shkrimi;
ngjitës me qëllime për perdorim në artikuj shkrimi ose për qellime shtëpiake; materialet e
artististike; furça për ngjyra; makina shkrimi dhe rekuizita për zyre (përveç mobiljeve);
materiale instruktive dhe mësimore (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që
nuk përfshihen në klasa të tjera); lloje printeresh; blloqe shtypëse.

(210) KS/M/ 2020/388
(220) 04/03/2020
(300) 201970995 05/09/2019 SI
(731) ILIRIJA, d.o.o. Tržaška cesta 40,
1000 Ljubljana, Slovenia, KS
(591) Blu (Pantone 2746c), rozë (Pantone
183 C), e bardhë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 3 Kozmetikë; preparate tualeti (kujdesi i trupit); tualeteri; preparate zbardhues dhe
substanca të tjera për përdorim lavanderie; preparate pastrimi, lustrimi, gërryese dhe
abrazive; parfume; vajra eterik; locione për flokët; per dhembet; kozmetikë për lëkurën;
kremra kozmetikë; kremra kozmetikë për duar; kremra kozmetikë për fytyrën dhe trupin;
krem duarsh; krem për fytyrën dhe trupin; krem për bllokim (të depërtimit ne lëkurë);
kremra duarsh për bllokim (të depërtimit ne lëkurë); krem për bllokim për fytyrën dhe
trupin; locione duarsh; preparate për mbrojtjen nga dielli; sapune; sapunët e dushit; sapunët
e duarve; sapunët e duarve për bllokim ; agentë pastrimi për duar; xhel per duar; produkte
kozmetikë për dush; xhel per dush dhe banjë; shkumë per dush dhe banjë; qumësht per
pastrim për qëllime tualeti; balsame jo mjekësore; sapun rroje; locione pas rroje; pluhurat e
duarve; peceta letre të ngopura me solucione kozmetike; peceta dore letre të lagura të
ngopura me një krem kozmetik; deodorante; deodorantë të trupit (parfumues); deodorantë
për përdorim personal (parfumues); deodorantët me rrokullisës (tualeti); antidjersë;
deodorantë kundër djersës; sapunët deodorantë; krem deodorantë; krem për deodorant per
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shputat e këmbëve; deodorantë për këmbët; depilatorë; preparatet për kujdesin dhe trajtimin
e flokëve; përgatitjet kozmetike për flokët dhe skalpin; ngjyrosje flokesh; ushqyes të
flokëve; preparate per përbërjen më të lehtë të krehjes se flokëve; produkte për mbrojtjen e
flokëve me ngjyrë; përgatitjet për mbrojtjen e flokëve nga dielli; preparate per shpëlarje
flokësh (për qëllime kozmetike); pluhur flokësh; xhel për flokë; xhel stilues dhe fiksues për
flokët; dyllë flokësh; dyllin e mjekrës dhe mustaqeve; locione për flokët; balsam per flokët;
vajra për flokë; llaqe flokësh; spraj flokësh; krem flokësh; kondicionerët e flokëve;
shampon për flokë; shamponët e thatë; shampo për kafshë shtëpiake; maska për flokët;
serumet e flokëve; tonik flokësh; shkumat e flokëve; stilimi dhe vendosja e shkumës për
flokët; preparate për shtimin e flokëve; preparate parukerie që i përkasin kësaj klase;
pomada për qëllime kozmetike; kripërat e banjës, jo për qëllime mjekësore; pastë
dhëmbësh.
5 Preparate farmaceutike; përgatitje (preparate) sanitare për qëllime mjekësore; plastera
ngjitës (material për fashim te plagëve); preparate dezinfektuese; kremra duarsh për
përdorim mjekësor; kremra për fytyrën dhe trupin për përdorim mjekësor; kremra
mjekësore për bllokim (të depërtimit ne lëkurë); kremra mjekësore për bllokim duarsh;
kremra mjekësore për bllokim për fytyrën dhe trupin; locione mjekësore për duar; peceta
dore prej letre me lagështi të ngopura me një krem mbrojtës mjekësor; sapunë mjekësore;
sapunë antibakterial; sapunët dezinfektues; dezinfektues për qëllime higjienike; preparate
për sanitarizimin (pastrim-dezifektimin) e duarve; preparat dezinfektues per larjen e duarve;
preparate antibakteriale per larjen e duarve; xhel antibakterial; spraje antibakteriale;
dezinfektantë; dezinfektues për qëllime higjienike; dezinfektues të inkorporuar në lecka;
rroba pastrimi të ngopura me dezinfektues për qëllime higjienike; sapunët mjekësorë dhe
sanitarë dhe detergjentë; kripëra per nuhatje; detergjente pastrues për qëllime mjekësore;
deodorantët e ajrit dhe preparatet për freskimin e ajrit; deodorantë për veshje dhe tekstile;
deodorantët e automjeteve; ilaç kundër insekteve.

(210) KS/M/ 2020/389
(220) 04/03/2020
(300) 201971007 06/09/2019 SI
(731) ILIRIJA, d.o.o. Tržaška cesta 40,
1000 Ljubljana, Slovenia, KS
(591) Blu (Pantone 2746c), rozë (Pantone
183 C), e bardhë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 3 Kozmetikë; preparate tualeti (kujdesi i trupit); tualeteri; preparate zbardhues dhe
substanca të tjera për përdorim lavanderie; preparate pastrimi, lustrimi, gërryese dhe
abrazive; parfume; vajra eterik; locione për flokët; per dhembet; kozmetikë për lëkurën;
kremra kozmetikë; kremra kozmetikë për duar; kremra kozmetikë për fytyrën dhe trupin;
krem duarsh; krem për fytyrën dhe trupin; krem për bllokim (të depërtimit ne lëkurë);
kremra duarsh për bllokim (të depërtimit ne lëkurë); krem për bllokim për fytyrën dhe
trupin; locione duarsh; preparate për mbrojtjen nga dielli; sapune; sapunët e dushit; sapunët
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e duarve; sapunët e duarve për bllokim ; agentë pastrimi për duar; xhel per duar; produkte
kozmetikë për dush; xhel per dush dhe banjë; shkumë per dush dhe banjë; qumësht per
pastrim për qëllime tualeti; balsame jo mjekësore; sapun rroje; locione pas rroje; pluhurat e
duarve; peceta letre të ngopura me solucione kozmetike; peceta dore letre të lagura të
ngopura me një krem kozmetik; deodorante; deodorantë të trupit (parfumues); deodorantë
për përdorim personal (parfumues); deodorantët me rrokullisës (tualeti); antidjersë;
deodorantë kundër djersës; sapunët deodorantë; krem deodorantë; krem për deodorant per
shputat e këmbëve; deodorantë për këmbët; depilatorë; preparatet për kujdesin dhe trajtimin
e flokëve; përgatitjet kozmetike për flokët dhe skalpin; ngjyrosje flokesh; ushqyes të
flokëve; preparate per përbërjen më të lehtë të krehjes se flokëve; produkte për mbrojtjen e
flokëve me ngjyrë; përgatitjet për mbrojtjen e flokëve nga dielli; preparate per shpëlarje
flokësh (për qëllime kozmetike); pluhur flokësh; xhel për flokë; xhel stilues dhe fiksues për
flokët; dyllë flokësh; dyllin e mjekrës dhe mustaqeve; locione për flokët; balsam per flokët;
vajra për flokë; llaqe flokësh; spraj flokësh; krem flokësh; kondicionerët e flokëve;
shampon për flokë; shamponët e thatë; shampo për kafshë shtëpiake; maska për flokët;
serumet e flokëve; tonik flokësh; shkumat e flokëve; stilimi dhe vendosja e shkumës për
flokët; preparate për shtimin e flokëve; preparate parukerie që i përkasin kësaj klase;
pomada për qëllime kozmetike; kripërat e banjës, jo për qëllime mjekësore; pastë dhëmbësh
5 Preparate farmaceutike; përgatitje (preparate) sanitare për qëllime mjekësore; plastera
ngjitës (material për fashim te plagëve); preparate dezinfektuese; kremra duarsh për
përdorim mjekësor; kremra për fytyrën dhe trupin për përdorim mjekësor; kremra
mjekësore për bllokim (të depërtimit ne lëkurë); kremra mjekësore për bllokim duarsh;
kremra mjekësore për bllokim për fytyrën dhe trupin; locione mjekësore për duar; peceta
dore prej letre me lagështi të ngopura me një krem mbrojtës mjekësor; sapunë mjekësore;
sapunë antibakterial; sapunët dezinfektues; dezinfektues për qëllime higjienike; preparate
për sanitarizimin (pastrim-dezifektimin) e duarve; preparat dezinfektues per larjen e duarve;
preparate antibakteriale per larjen e duarve; xhel antibakterial; spraje antibakteriale;
dezinfektantë; dezinfektues për qëllime higjienike; dezinfektues të inkorporuar në lecka;
rroba pastrimi të ngopura me dezinfektues për qëllime higjienike; sapunët mjekësorë dhe
sanitarë dhe detergjentë; kripëra per nuhatje; detergjente pastrues për qëllime mjekësore;
deodorantët e ajrit dhe preparatet për freskimin e ajrit; deodorantë për veshje dhe tekstile;
deodorantët e automjeteve; ilaç kundër insekteve.

(210) KS/M/ 2020/399
(220) 06/03/2020
(731) KEMAL İLKER ARACIKAN
BANKALAR CAD. NO:3/B KARAKÖY
34420 BEYOĞLU İSTANBUL, TURKEY,
TR
(591) E zezë, e verdhë dhe e bardhë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike,
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audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimit te
jetës dhe aparatet dhe instrumentet mësimore; aparate dhe instrumente për drejtimin,
ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose
përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin,
riprodhimin ose përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe
të shkarkueshme, program kompjuterik, media bosh për ruajtje dhe regjistrim dixhital ose
analog; mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; regjistrues (numërues) te parave
të gatshme, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume
zhytjeje, maska për zhytës, tapa veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë,
doreza për zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.
11 Aparate dhe instalime për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje,
ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.
35 Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës; të
mbledhurit bashkë, për përfitimin e të tjerëve, të një larmi mallrash duke përfshirë aparate
shkencore, kërkimore, navigimi, anketuese, fotografike, kinematografike, audiovizuale,
optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, instrumentet e shpëtimin
te jetës dhe mësimdhënies; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, transformimin,
grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë
elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose
përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme,
programeve kompjuterike, media bosh për ruajtje dhe regjistrim dixhital ose analog;
mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; regjistrues(numërues) te parave të
gatshme, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume
zhytjeje, maska për zhytës, tapa veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë,
doreza për zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit;
aparatet dhe instalimet për ndriçimin, ngrohjen, ftohjen, gjenerimin e avullit, gatimin,
tharjen, ventilimin, ujësjelljen dhe qëllimet sanitare (përjashtuar transportin e tyre), duke u
mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime të tilla mund të
sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, dyqanet me shumicë, përmes makinave shitëse,
katalogë të porosive me postë ose me anë të mediave elektronike, për shembull, përmes
faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive.

(210) KS/M/ 2020/401
(220) 06/03/2020
(731) RELIGIOUS TECHNOLOGY
CENTER 1710 Ivar Avenue, Suite 1100,
Los Angeles, California, 90028, U.S.A., US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 16 Materiale të shtypura, si libra, revista, buletine, manuale, pako informative dhe
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libra të kurseve që lidhen me fenë dhe filozofinë
41 Shërbimet edukative, si kryerja e kurseve, seminareve dhe ligjëratave në fushat e fesë,
filozofisë dhe edukimit në lidhje me fenë dhe filozofinë

(210) KS/M/ 2020/403
(540)
(220) 06/03/2020
(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan(a
corporation organized and existing under the
laws of Japan), JP
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 12 Automjete për levizje përmes tokes, ajrit, ujit ose hekurudhave; Automobila;
Automjete elektrike; Vagona; Kamiona; Furgonë [automjete]; Automjetet e shërbimeve
sportive; Autobusë motorikë; Automjete rekreative (RV); Makina sportive; Makina
garuese; Lorries(kamio mallrash); Kamionë pirun; Traktorë; Traktorët me rimorkio;
Rimorkio; Gjysmë-rimorkiot; Pjesë strukturore për automobila; Motorët me me djegie te
mbredeshme për automjetet tokësore; Motorë për automjete tokësore; Trupi (kustruksioni)
për automjete; Shasit e automjeteve; Transmetuesit, për automjetet tokësore; Boshtet e
transmetues për automjetet tokësore; Dhëmbëzor për automjetet tokësore; Pedale friksioni
për automjetet tokësore; Akset për automjete; Sustat e suspensionit të automjeteve;
Amortizues e goditjejeve për automobila; Rrotat e gomave të automjeteve; Goma për rrotat
e automjeteve; Gllavinë për rrotat e automjeteve; Arna ngjitëse gome për riparimin e tubave
të brendshëm të gomave; Frena për automjete; Pllakat e diskut frenues për automjetet
tokësore; Xhami i përparem; Fshirëse xhami të përparem [pjesët e automjetit]; Prapakolp e
automjeteve; Njësi drejtuese për automjetet tokësore; Bori për automjete; Sinjalet e
drejtimit për automjete; Ulëset e automjeteve; Rripa sigurie për ulëset e automjeteve;
Mbështetje - koke për ulëset e automjeteve; Alarmet për levizje prapa për automjete;
Pajisjet -kundër vjedhjes për automjete; Jastek ajri [pajisje sigurie për automobila];
Pasqyrat për shikim prapa; Peshë ngrites [pjesë të automjeteve tokësore]; Spoilera për
automjete; Transportuesit e bagazheve për automjete; Mbrojtëse; Zinxhirët kunderrrëshqitës; Mbulesa e automjeteve [në formë]; Mbulesat e ulsëve për automjete; Pompa ajri
[pajisje automjetesh]; Transportuesit e skive për automjete; Ndezës cigaresh për automjetet
tokësore; Ulëse sigurisë për fëmijë; Hud për automjete; Dyer për automjete; Automjete
hapësinore; Aeroplan; Aeroplanët detar(Seaplanes); Helikopter; Karroca; Motoçikleta;
Anije; Anije traget; Anije trasportuese; Jahte; Biçikleta; Sisteme paralajmëruese dëgjimore
për biçikleta; Zinxhirë biçiklete; Motorë për biçikleta; Shalë për biçikleta; Taketuke për
automobila; Disqet e frenave për automjete; Driverless makine [autonome makina];
Pasqyra anësore për automjetet; Montues motorësh për automjetet tokësore; Kapak i
rezervuarit të karburantit [gazit] për automjete; Konvertuesit e çiftit rrotullues për
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automjetet tokësore;
37 Riparimi ose mirëmbajtja e automjeteve tokësore, pjesët dhe aksesoret e tyre; Ofrim i
informacioneve në lidhje me riparimin ose mirëmbajtjen e automjeteve tokësore, pjesëve
dhe aksesoret e tyre; Riparimi ose mirëmbajtja e karikuesve për automjete elektrike;
Riparimi ose mirëmbajtja e baterive dhe celulave; Riparimi ose mirëmbajtja e makinave
dhe aparateve telekomunikuese; Shërbime për riparimin e prishjes të automjeteve; Karikimi
i automjeteve elektrike

(210) KS/M/ 2020/419
(220) 09/03/2020
(300) N ͦ 12042/2019 13/09/2019 CH
(731) Association Européenne des Loteries
et Totos d'Etat Avenue de Provence 14 1002
Lausanne, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 9 Publikime elektronike të cilat mund të shkarkohen, revista elektronike të cilat
mund të shkarkohen, broshura elektronike të cila mund të shkarkohen, raporte elektgronike
të cilat mund të shkarkohen, libra elektronike të cilat mund të shkarkohen, gazeta
elektronike të cilat mund të shkarkohen.
35 Administrimi afarist; administrimi me aktivitetet afariste; punët e zyrës; organizimi dhe
punët e këshillimit për organizuesit e bastoreve dhe bastexhinjeve; informimi afarist i
organizuesve të lojërave me shpërblime dhe pjesëmarrësve në lojërat shpërblyese;
hulumtime afariste ndihma në administrimin në ndëmarrje afariste lidhur me organizimin e
basteve; vlerësimi i afarizmit; këshillime në lëminë e analizës së tregut; publikime; huazimi
i hapësirave reklamuese; distribuimi i shpalljeve dhe letrave reklamuese në lëminë e
basteve; distribuimi i materialeve reklamuese (ngjitëseve, materialeve të shtypura,
mostrave) në lëminë e basteve;shitja me pakicë e kuponave dhe letrave të lotarive;
negocimet dhe lidhja e kontratave afariste për të tjerët në lëminë e basteve dhe lojërave të
fatit.
41 Shërbimet e edukimit dhe aftësimit nga lëmi i basteve; shërbimet e argëtimit dhe
rekreacionit; shërbime e informimit lidhur me organizimet dhe konsultimet nga lëmi i
basteve; organizimi dhe zbatimi i kolokfiumeve, konferencave, kongreseve dhe
seminareve; aktivitete sportive dhe kulturore; organizimi i aktiviteteve kulturore;
organizimi i basteve; organizimi i lotarive; këshillime në lëminë e basteve; shërbime të
agjensive për dhënjen e tiketave (biletave) (në lëminë e argetimit); publikimi i teksteve
reklamuese nga lëmi i basteve; konsultime nga lëmi i dizajnit dhe organizimi i lojërave te
fatit.
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(210) KS/M/ 2020/420
(220) 09/03/2020
(731) FIAT GROUP MARKETING &
CORPORATE COMMUNICATION S.p.A.
Via Nizza 250, 10126 Torino, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) ALFA

(511) 12 Automobila (makina), guaca për automjete, fshirëse të çelqit (gjamit ) të
parafingos, mbrojtese të gomave të automjeteve, mbështjellëse mbrojtese për goma të
automjeteve, goma, jelek sigurie, bartës të valixheve, timon, dyer të automjeteve
(makinave), ulëse (karrika), mbulesa për ulëse, ulëse, motor dhe rezervoare për derivate
për automjete, mbrojtese,korniza, komponente qarkore, freksion, frena, suspenzion dhe
shurdhuese, bosht për rrota, ndërrues shpejtesish për makina, pasqyre anësore, jastek ajri,
dritare te makinave (automjeteve), rrota, mekanizmi për transferimin e rrotullimeve.

(210) KS/M/ 2020/421
(220) 09/03/2020
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 34 Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare,
cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare
, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me
përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e
duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit
për qëllime të mbajtjes ngrohtë; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares
ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet
e nikotinës se lëngshme për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e
cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke,
gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse.
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(210) KS/M/ 2020/425
(220) 10/03/2020
(731) Farmacevtska hemiska kozmetička
industrija ALKALOID AD Skopje
Bul.Aleksandar Makedonski br. 12
1000 Skopje, Republika Severna
Makedonija, MK
(591) Ngjyrë e kaltër, vjollce, e verdhë,e
bardhë, e zezë, portokalli dhe bezh.
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman
Vokshi nr.20/8, Prishtinë

(540)

(511) 3 Agjentë zbardhues dhe detergjentë të tjera; preparate për pastrim, lustrim, fërkim
dhe thumbim; sapun; parfumeri; vajra esenciale; produkte kozmetike; locione për flokët;
preparate të kujdesit dentar; shampoo; detergjentë të lëngshëm; parfume; ujë tualeti;
preparate për ruajtje nga dielli; kozmetikë; kremra kozmetike; produkte kozmetike për
kujdesin e lëkurës; locione kozmetike; kozmetikë për fëmijë; kozmetikë për larje; vajra
kozmetike; vaj jasemini; vaj livande; locione trupi; krem për fytyrën; deodorant; talc për
përdorim tualeti.
5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për përdorim
mjekësor; ushqime dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose
veterinary; ushqime për bebe; pelena për bebe; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët;
fasha; materiale higjenike; materiale mbushëse dentare dhe rrëshirë dentare; dezinfektues;
preparate për shkatërrimin e dëmtuesve; fungicide; herbicide;
35 reklamat; reklamimi kompjuterik në internet; marketingu; të bërit biznes; menaxhimi i
punës; shërbime zyre.

(210) KS/M/ 2020/426
(220) 10/03/2020
(731) Farmacevtska hemiska kozmetička
industrija ALKALOID AD Skopje
Bul.Aleksandar Makedonski br. 12
1000 Skopje, Republika Severna
Makedonija, MK
(591) Ngjyrë e kaltër, e verdhë,e bardhë, e
zezë, portokalli, bezh, vjollce, hiri, e kuqe
dhe e gjelbërt.
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman
Vokshi nr.20/8, Prishtinë

(540)
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(511) 3 Agjentë zbardhues dhe detergjentë të tjera; preparate për pastrim, lustrim, fërkim
dhe thumbim; sapun; parfumeri; vajra esenciale; produkte kozmetike; locione për flokët;
preparate të kujdesit dentar; shampoo; detergjentë të lëngshëm; parfume; ujë tualeti;
preparate për ruajtje nga dielli; kozmetikë; kremra kozmetike; produkte kozmetike për
kujdesin e lëkurës; locione kozmetike; kozmetikë për fëmijë; kozmetikë për larje; vajra
kozmetike; vaj jasemini; vaj livande; locione trupi; krem për fytyrën; deodorant; talc për
përdorim tualeti
5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për përdorim
mjekësor; ushqime dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose
veterinary; ushqime për bebe; pelena për bebe; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët;
fasha; materiale higjenike; materiale mbushëse dentare dhe rrëshirë dentare; dezinfektues;
preparate për shkatërrimin e dëmtuesve; fungicide; herbicide
35 reklamat; reklamimi kompjuterik në internet; marketingu; të bërit biznes; menaxhimi i
punës; shërbime zyre

(210) KS/M/ 2020/427
(220) 10/03/2020
(731) Farmacevtska hemiska kozmetička
industrija ALKALOID AD Skopje
Bul.Aleksandar Makedonski br. 12
1000 Skopje, Republika Severna
Makedonija, MK
(591) Ngjyrë e kaltër, e verdhë,e bardhë, e
zezë, portokalli, bezh dhe vjollce.
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman
Vokshi nr.20/8, Prishtinë

(540)

(511) 3 Agjentë zbardhues dhe detergjentë të tjera; preparate për pastrim, lustrim, fërkim
dhe thumbim; sapun; parfumeri; vajra esenciale; produkte kozmetike; locione për flokët;
preparate të kujdesit dentar; shampoo; detergjentë të lëngshëm; parfume; ujë tualeti;
preparate për ruajtje nga dielli; kozmetikë; kremra kozmetike; produkte kozmetike për
kujdesin e lëkurës; locione kozmetike; kozmetikë për fëmijë; kozmetikë për larje; vajra
kozmetike; vaj jasemini; vaj livande; locione trupi; krem për fytyrën; deodorant; talc për
përdorim tualeti.
5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për përdorim
mjekësor; ushqime dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose
veterinary; ushqime për bebe; pelena për bebe; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët;
fasha; materiale higjenike; materiale mbushëse dentare dhe rrëshirë dentare; dezinfektues;
preparate për shkatërrimin e dëmtuesve; fungicide; herbicide;
35 reklamat; reklamimi kompjuterik në internet; marketingu; të bërit biznes; menaxhimi i
punës; shërbime zyre.
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(210) KS/M/ 2020/428
(220) 10/03/2020
(731) Farmacevtska hemiska kozmetička
industrija ALKALOID AD Skopje
Bul.Aleksandar Makedonski br. 12
1000 Skopje, Republika Severna
Makedonija, MK
(591) Ngjyrë e kaltër, e verdhë,e bardhë, e
zezë, portokalli, bezh, kafe, e kuqe dhe e
gjelbërt.
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman
Vokshi nr.20/8, Prishtinë

(540)

(511) 3 Agjentë zbardhues dhe detergjentë të tjera; preparate për pastrim, lustrim, fërkim
dhe thumbim; sapun; parfumeri; vajra esenciale; produkte kozmetike; locione për flokët;
preparate të kujdesit dentar; shampoo;detergjentë të lëngshëm; parfume; ujë tualeti;
preparate për ruajtje nga dielli; kozmetikë; kremra kozmetike; produkte kozmetike për
kujdesin e lëkurës; locione kozmetike; kozmetikë për fëmijë; kozmetikë për larje; vajra
kozmetike; vaj jasemini; vaj livande; locione trupi; krem për fytyrën; deodorant; talc për
përdorim tualeti.
5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për përdorim
mjekësor; ushqime dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose
veterinary; ushqime për bebe; pelena për bebe; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët;
fasha; materiale higjenike; materiale mbushëse dentare dhe rrëshirë dentare; dezinfektues;
preparate për shkatërrimin e dëmtuesve; fungicide; herbicide.
35 reklamat; reklamimi kompjuterik në internet; marketingu; të bërit biznes; menaxhimi i
punës; shërbime zyre.

(210) KS/M/ 2020/429
(220) 10/03/2020
(731) VALBONA KUÇI
RR. VEBI KUQI NR. 65, SUHAREKË
23000, REPUBLIKA E KOSOVËS, KS
(740) VALBONA KUÇI RR. VEBI KUQI
NR. 65, SUHAREKË 23000, REPUBLIKA
E KOSOVËS

(540)
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(511) 25 Rrobat, këpucët, kapelat
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 (përveq birrave)

(210) KS/M/ 2020/430
(220) 10/03/2020
(731) VALBONA KUÇI
RR. VEBI KUQI NR. 65, SUHAREKË
23000, REPUBLIKA E KOSOVËS, KS
(740) VALBONA KUÇI RR. VEBI KUQI
NR. 65, SUHAREKË 23000, REPUBLIKA
E KOSOVËS

(540)

(511) 25 Rrobat, këpucët, kapelat
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 (përveq birrave)

(210) KS/M/ 2020/434
(220) 11/03/2020
(731) STADA Arzneimittel AG
Stadastraße 2 – 18 61118 Bad Vilbel
Germany, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) NIZOCARE

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderi; pastrim,
lustrim, preparate abrazive dhe fëkuese; sapun; parfume, vajra esenciale, kozmetikë,
locione për flokë, në veçanti produkte kozmetike dhe tualeti për kujdesin e lëkurës dhe
flokëve; pastë dhëmbësh.
5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore;
substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për bebe; leukoplast,
materiale për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues;
preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.
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(210) KS/M/ 2020/437
(220) 11/03/2020
(731) Shell Brands International AG
Baarermatte, CH-6340 Baar, Switzerland,
CH
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) V-POWER

(511) 32 Pije energjike dhe pije jo-alkoolike”.

(210) KS/M/ 2020/439
(220) 12/03/2020
(731) SR Brand AG Trunstrasse 4, 7247
Saas im Prättigau, Zvicer, CH
(740) Besarta Kllokoqi N.SH. Boga &
Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr.
5, 10000 Prishtine

(540) Skinrock

(511) 19 Mbulesa dyshemeje prej guri natyror; rimeso [veneer] për dyshemetë prej guri
natyror; pllaka guri natyror; rimeso [veneer] për mbulesa murale prej guri natyror; mbulesa
muri jo prej metali; shtresa për mbulesa të murit, jo prej metali, për ndërtim.
37 Instalimi i mbulesave të dyshemesë; instalimi i mbulesave të murit; restaurimi i
mbulesave të dyshemesë; restaurimi i mbulesave të murit.

(210) KS/M/ 2020/440
(220) 12/03/2020
(731) The Net-a-Porter Group Limited
1 The Village Offices, Westfield, Ariel
Way, Londer W12 7GF, Britania e Madhe,
GB
(740) Besarta Kllokoqi N.SH. Boga &
Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr.
5, 10000 Prishtine

(540) NET-A-PORTER

(511) 18 Çadra dhe çadra dielli [parasols]; bastun [walking sticks]; bagazhe, çanta, kuleta
dhe mbajtës/transportues të tjerë në veçanti për udhëtime si koferë/bagazh ne forme katrore
[trunks], bagazhe, çanta, çanta plazhi, çanta tualeti, valixhe, valixhe e vogël [briefcases],
valixhe e vogël për mbajtjen e dokumenteve [attaché cases], çanta të vogla [pochettes],
portofol [notecases], çanta nga tekstili, çanta shpine [backpack], çanta nga lëkura ose
imitim lëkure, çanta për kredit karta, mbajtëse për kredit karta, çanta të mëdha
drejtkëndëshe [holdalls], çanta krahu, çanta të mëdha [tote bags], çanta udhëtimi, çanta të
vogla dore [clutch bags], çanta dore për femra [pocket books], çanta shpine [knapsacks],
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çanta me një rripë që vendoset mbi shpatull [haversacks], çanta të mëdha shpine, çanta për
blerje, çanta ose valixhe të mëdha [carryalls], sete udhëtimi, çanta ose valixhe të vogla
udhëtimi [valises], çanta dhe valixhe kozmetike që shiten të zbrazëta, çanta dhe valixhe për
produkte bukurie që shiten të zbrazëta, çanta tualeti që shiten të zbrazëta, çanta makijazhi
që shiten të zbrazëta, mbajtëse për dokumente, shirita për bagazhe, rripa për bagazhe, çanta
sportive, etiketat e bagazheve, çanta udhëtimi, çanta kozmetike, portofol [purses], mbajtëse
portofoli [portfolio cases], çanta postierësh [messenger bags], çanta krahu me varëse
diagonale [satchels], takëme kuajsh, kamxhikët dhe veshjet për kafshët në veçanti
parzmore, rrip ose kordon për kafshë [leashes], litar/mbajtëse [leads], jaka [collars], pallto,
çanta për mbajtjen e kafshëve.
25 Veshje, këpucë, kapela.
35 Mbledhja, për të mirën e të tjerëve, të veshjeve, kapelave dhe këpucëve, bizhuterive,
orëve të dorës, aksesorëve të modës, pajisjeve sportive, kamerave, pajisjeve audio-vizuele,
tekstilet, librat, materiale për zyrë [stationery], revistat, lodrat, kozmetika, parfumet, parfum
i lehtë [eau de toilette], parfum mesatar [eau de parfum], kolonjat, preparate tualeti jo
mjekësore, syze, bagazhe, çanta, kuleta, mbajtëse të kartelave, çanta të vogla dore [clutch
bags], valixhe e vogël [briefcases], takëme kuajsh, kamxhikët dhe veshjet për kafshët,
çadrat, helmetat sportive, furçat dhe artikujt e tjerë për pastrim, materiale për krijimin e
furçave, enë për servim dhe ngrënje të ushqimit [tableware], enë gatimi dhe enë ushqimi
[cookware and containers], mobilje dhe orendi, llampa, pajisje shtëpiake dhe kuzhine, enë
për bare [barware], vegla kozmetike dhe tualeti dhe artikuj për banjo, artikuj për pastrimin
dentar, artikuj për kujdesë të veshjeve dhe këpucëve në veçanti set për pastrimin e
këpucëve [shoe polish kit], lugë këpucësh, artikuj për qëllime pastrimi, duke u mundësuar
klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shitja me pakicë e rrobave dhe
aksesorëve të modës nga një faqe interneti e specializuar në marketingun e veshjeve dhe
aksesorëve të modës; administrimi dhe menaxhimi i skemave të besnikërisë dhe stimulimit
të konsumatorit; shërbime të skemës së besnikërisë së konsumatorit; Shërbime të shitjes me
pakicë, përfshirë shitje me pakicë në internet, dyqane fizike, kanal televiziv, telefon ose
telefon celular, pajisje portative të mundësuara nga interneti, ose pajisje të tjera
telekomunikuese ose marketing të drejtpërdrejtë, në lidhje me veshjet, kapelat dhe këpucët,
bizhuterive, orët e dorës, aksesorët e modës, pajisjet sportive, kamerat, pajisjet audiovizuele, tekstilet, librat, materialet për zyrë [stationery], revistat, lodrat, kozmetika,
parfumet, parfum i lehtë [eau de toilette], parfum mesatar [eau de parfum], kolonjat,
preparate tualeti jo mjekësore, syze, bagazhe, çanta, kuleta, mbajtëse të kartelave, çanta të
vogla dore [clutch bags], valixhe e vogël [briefcases], takëme kuajsh, kamxhikët dhe
veshjet për kafshët, çadrat, helmetat sportive, furçat dhe artikujt e tjerë për pastrim,
materiale për krijimin e furçave, enë për servim dhe ngrënje të ushqimit [tableware], enë
gatimi dhe enë ushqimi [cookware and containers], mobilje dhe orendi, llampa, pajisje
shtëpiake dhe kuzhine, enë për bare [barware], vegla kozmetike dhe tualeti dhe artikuj për
banjo, artikuj për pastrimin dentar, artikuj për kujdesë të veshjeve dhe këpucëve në veçanti
set për pastrimin e këpucëve [shoe polish kit], lugë këpucësh, artikuj për qëllime pastrimi,
sigurimi i informacionit dhe këshillave në lidhje me shërbimet e shitjes me pakicë;
konsulencë për menaxhimin e biznesit; ofrimin e këshillave dhe ndihmës në zgjedhjen e
mallrave; shërbime promovimi përmes sigurimit të lidhjeve të sponsorizuara në faqet e
internetit të palëve të treta; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit;
reklamat dhe shërbimet e biznesit; reklamimi për të tjerët.
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(210) KS/M/ 2020/441
(220) 12/03/2020
(731) The Net-a-Porter Group Limited
1 The Village Offices, Westfield, Ariel
Way, Londer W12 7GF, Britania e Madhe,
GB
(740) Besarta Kllokoqi N.SH. Boga &
Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr.
5, 10000 Prishtine

(540) THE OUTNET

(511) 18 Çadra dhe çadra dielli [parasols]; bastun [walking sticks]; bagazhe, çanta, kuleta
dhe mbajtës/transportues të tjerë në veçanti për udhëtime si koferë/bagazh ne forme katrore
[trunks], bagazhe, çanta, çanta plazhi, çanta tualeti, valixhe, valixhe e vogël [briefcases],
valixhe e vogël për mbajtjen e dokumenteve [attaché cases], çanta të vogla [pochettes],
portofol [notecases], çanta nga tekstili, çanta shpine [backpack], çanta nga lëkura ose
imitim lëkure, çanta për kredit karta, mbajtëse për kredit karta, çanta të mëdha
drejtkëndëshe [holdalls], çanta krahu, çanta të mëdha [tote bags], çanta udhëtimi, çanta të
vogla dore [clutch bags], çanta dore për femra [pocket books], çanta shpine [knapsacks],
çanta me një rripë që vendoset mbi shpatull [haversacks], çanta të mëdha shpine, çanta për
blerje, çanta ose valixhe të mëdha [carryalls], sete udhëtimi, çanta ose valixhe të vogla
udhëtimi [valises], çanta dhe valixhe kozmetike që shiten të zbrazëta, çanta dhe valixhe për
produkte bukurie që shiten të zbrazëta, çanta tualeti që shiten të zbrazëta, çanta makijazhi
që shiten të zbrazëta, mbajtëse për dokumente, shirita për bagazhe, rripa për bagazhe, çanta
sportive, etiketat e bagazheve, çanta udhëtimi, çanta kozmetike, portofol [purses], mbajtëse
portofoli [portfolio cases], çanta postierësh [messenger bags], çanta krahu me varëse
diagonale [satchels], takëme kuajsh, kamxhikët dhe veshjet për kafshët në veçanti
parzmore, rrip ose kordon për kafshë [leashes], litar/mbajtëse [leads], jaka [collars], pallto,
çanta për mbajtjen e kafshëve.
25 Veshje, këpucë, kapela.
35 Mbledhja, për të mirën e të tjerëve, të veshjeve, kapelave dhe këpucëve, bizhuterive,
orëve të dorës, aksesorëve të modës, pajisjeve sportive, kamerave, pajisjeve audio-vizuele,
tekstilet, librat, materiale për zyrë [stationery], revistat, lodrat, kozmetika, parfumet, parfum
i lehtë [eau de toilette], parfum mesatar [eau de parfum], kolonjat, preparate tualeti jo
mjekësore, syze, bagazhe, çanta, kuleta, mbajtëse të kartelave, çanta të vogla dore [clutch
bags], valixhe e vogël [briefcases], takëme kuajsh, kamxhikët dhe veshjet për kafshët,
çadrat, helmetat sportive, furçat dhe artikujt e tjerë për pastrim, materiale për krijimin e
furçave, enë për servim dhe ngrënje të ushqimit [tableware], enë gatimi dhe enë ushqimi
[cookware and containers], mobilje dhe orendi, llampa, pajisje shtëpiake dhe kuzhine, enë
për bare [barware], vegla kozmetike dhe tualeti dhe artikuj për banjo, artikuj për pastrimin
dentar, artikuj për kujdesë të veshjeve dhe këpucëve në veçanti set për pastrimin e
këpucëve [shoe polish kit], lugë këpucësh, artikuj për qëllime pastrimi, duke u mundësuar
klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shitja me pakicë e rrobave dhe
aksesorëve të modës nga një faqe interneti e specializuar në marketingun e veshjeve dhe
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aksesorëve të modës; administrimi dhe menaxhimi i skemave të besnikërisë dhe stimulimit
të konsumatorit; shërbime të skemës së besnikërisë së konsumatorit; Shërbime të shitjes me
pakicë, përfshirë shitje me pakicë në internet, dyqane fizike, kanal televiziv, telefon ose
telefon celular, pajisje portative të mundësuara nga interneti, ose pajisje të tjera
telekomunikuese ose marketing të drejtpërdrejtë, në lidhje me veshjet, kapelat dhe këpucët,
bizhuterive, orët e dorës, aksesorët e modës, pajisjet sportive, kamerat, pajisjet audiovizuele, tekstilet, librat, materialet për zyrë [stationery], revistat, lodrat, kozmetika,
parfumet, parfum i lehtë [eau de toilette], parfum mesatar [eau de parfum], kolonjat,
preparate tualeti jo mjekësore, syze, bagazhe, çanta, kuleta, mbajtëse të kartelave, çanta të
vogla dore [clutch bags], valixhe e vogël [briefcases], takëme kuajsh, kamxhikët dhe
veshjet për kafshët, çadrat, helmetat sportive, furçat dhe artikujt e tjerë për pastrim,
materiale për krijimin e furçave, enë për servim dhe ngrënje të ushqimit [tableware], enë
gatimi dhe enë ushqimi [cookware and containers], mobilje dhe orendi, llampa, pajisje
shtëpiake dhe kuzhine, enë për bare [barware], vegla kozmetike dhe tualeti dhe artikuj për
banjo, artikuj për pastrimin dentar, artikuj për kujdesë të veshjeve dhe këpucëve në veçanti
set për pastrimin e këpucëve [shoe polish kit], lugë këpucësh, artikuj për qëllime pastrimi,
sigurimi i informacionit dhe këshillave në lidhje me shërbimet e shitjes me pakicë;
konsulencë për menaxhimin e biznesit; ofrimin e këshillave dhe ndihmës në zgjedhjen e
mallrave; shërbime promovimi përmes sigurimit të lidhjeve të sponsorizuara në faqet e
internetit të palëve të treta; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit;
reklamat dhe shërbimet e biznesit; reklamimi për të tjerët.

(210) KS/M/ 2020/442
(220) 12/03/2020
(731) The Net-a-Porter Group Limited
1 The Village Offices, Westfield, Ariel
Way, Londer W12 7GF, Britania e Madhe,
GB
(740) Besarta Kllokoqi N.SH. Boga &
Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr.
5, 10000 Prishtine

(540) YOOX

(511) 18 Çadra dhe çadra dielli [parasols]; bastun [walking sticks]; bagazhe, çanta, kuleta
dhe mbajtës/transportues të tjerë në veçanti për udhëtime si koferë/bagazh ne forme katrore
[trunks], bagazhe, çanta, çanta plazhi, çanta tualeti, valixhe, valixhe e vogël [briefcases],
valixhe e vogël për mbajtjen e dokumenteve [attaché cases], çanta të vogla [pochettes],
portofol [notecases], çanta nga tekstili, çanta shpine [backpack], çanta nga lëkura ose
imitim lëkure, çanta për kredit karta, mbajtëse për kredit karta, çanta të mëdha
drejtkëndëshe [holdalls], çanta krahu, çanta të mëdha [tote bags], çanta udhëtimi, çanta të
vogla dore [clutch bags], çanta dore për femra [pocket books], çanta shpine [knapsacks],
çanta me një rripë që vendoset mbi shpatull [haversacks], çanta të mëdha shpine, çanta për
blerje, çanta ose valixhe të mëdha [carryalls], sete udhëtimi, çanta ose valixhe të vogla
udhëtimi [valises], çanta dhe valixhe kozmetike që shiten të zbrazëta, çanta dhe valixhe për
produkte bukurie që shiten të zbrazëta, çanta tualeti që shiten të zbrazëta, çanta makijazhi
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që shiten të zbrazëta, mbajtëse për dokumente, shirita për bagazhe, rripa për bagazhe, çanta
sportive, etiketat e bagazheve, çanta udhëtimi, çanta kozmetike, portofol [purses], mbajtëse
portofoli [portfolio cases], çanta postierësh [messenger bags], çanta krahu me varëse
diagonale [satchels], takëme kuajsh, kamxhikët dhe veshjet për kafshët në veçanti
parzmore, rrip ose kordon për kafshë [leashes], litar/mbajtëse [leads], jaka [collars], pallto,
çanta për mbajtjen e kafshëve
25 Veshje, këpucë, kapela.
35 Mbledhja, për të mirën e të tjerëve, të veshjeve, kapelave dhe këpucëve, bizhuterive,
orëve të dorës, aksesorëve të modës, pajisjeve sportive, kamerave, pajisjeve audio-vizuele,
tekstilet, librat, materiale për zyrë [stationery], revistat, lodrat, kozmetika, parfumet, parfum
i lehtë [eau de toilette], parfum mesatar [eau de parfum], kolonjat, preparate tualeti jo
mjekësore, syze, bagazhe, çanta, kuleta, mbajtëse të kartelave, çanta të vogla dore [clutch
bags], valixhe e vogël [briefcases], takëme kuajsh, kamxhikët dhe veshjet për kafshët,
çadrat, helmetat sportive, furçat dhe artikujt e tjerë për pastrim, materiale për krijimin e
furçave, enë për servim dhe ngrënje të ushqimit [tableware], enë gatimi dhe enë ushqimi
[cookware and containers], mobilje dhe orendi, llampa, pajisje shtëpiake dhe kuzhine, enë
për bare [barware], vegla kozmetike dhe tualeti dhe artikuj për banjo, artikuj për pastrimin
dentar, artikuj për kujdesë të veshjeve dhe këpucëve në veçanti set për pastrimin e
këpucëve [shoe polish kit], lugë këpucësh, artikuj për qëllime pastrimi, duke u mundësuar
klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shitja me pakicë e rrobave dhe
aksesorëve të modës nga një faqe interneti e specializuar në marketingun e veshjeve dhe
aksesorëve të modës; administrimi dhe menaxhimi i skemave të besnikërisë dhe stimulimit
të konsumatorit; shërbime të skemës së besnikërisë së konsumatorit; Shërbime të shitjes me
pakicë, përfshirë shitje me pakicë në internet, dyqane fizike, kanal televiziv, telefon ose
telefon celular, pajisje portative të mundësuara nga interneti, ose pajisje të tjera
telekomunikuese ose marketing të drejtpërdrejtë, në lidhje me veshjet, kapelat dhe këpucët,
bizhuterive, orët e dorës, aksesorët e modës, pajisjet sportive, kamerat, pajisjet audiovizuele, tekstilet, librat, materialet për zyrë [stationery], revistat, lodrat, kozmetika,
parfumet, parfum i lehtë [eau de toilette], parfum mesatar [eau de parfum], kolonjat,
preparate tualeti jo mjekësore, syze, bagazhe, çanta, kuleta, mbajtëse të kartelave, çanta të
vogla dore [clutch bags], valixhe e vogël [briefcases], takëme kuajsh, kamxhikët dhe
veshjet për kafshët, çadrat, helmetat sportive, furçat dhe artikujt e tjerë për pastrim,
materiale për krijimin e furçave, enë për servim dhe ngrënje të ushqimit [tableware], enë
gatimi dhe enë ushqimi [cookware and containers], mobilje dhe orendi, llampa, pajisje
shtëpiake dhe kuzhine, enë për bare [barware], vegla kozmetike dhe tualeti dhe artikuj për
banjo, artikuj për pastrimin dentar, artikuj për kujdesë të veshjeve dhe këpucëve në veçanti
set për pastrimin e këpucëve [shoe polish kit], lugë këpucësh, artikuj për qëllime pastrimi,
sigurimi i informacionit dhe këshillave në lidhje me shërbimet e shitjes me pakicë;
konsulencë për menaxhimin e biznesit; ofrimin e këshillave dhe ndihmës në zgjedhjen e
mallrave; shërbime promovimi përmes sigurimit të lidhjeve të sponsorizuara në faqet e
internetit të palëve të treta; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit;
reklamat dhe shërbimet e biznesit; reklamimi për të tjerët.
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(210) KS/M/ 2020/443
(220) 12/03/2020
(731) The Net-a-Porter Group Limited
1 The Village Offices, Westfield, Ariel
Way, Londer W12 7GF, Britania e Madhe,
GB
(740) Besarta Kllokoqi N.SH. Boga &
Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr.
5, 10000 Prishtine

(540) MR PORTER

(511) 35 Shërbime me pakicë, përfshirë ofrimin e shërbimeve me pakicë përmes faqes së
internetit, kanalit televiziv, telefonit ose telefonit celular, pajisjes portative me mundësi
çasje në internet, ose pajisjes tjetër telekomunikuese ose marketing të drejtpërdrejtë, në
lidhje me veshjet, kapelat dhe këpucët, bizhuteri, orët e dorës, aksesorët e modës, pajisjet
sportive, kamerat, pajisjet audio-vizuele, tekstilet, librat, materialet për zyrë [stationery],
revistat, lodrat, kozmetika; Shërbime me pakicë, përfshirë ofrimin e shërbimeve me pakicë
përmes faqes së internetit, kanalit televiziv, telefonit ose telefonit celular, pajisjes portative
me mundësi çasje në internet, ose pajisjes tjetër telekomunikuese ose marketing të
drejtpërdrejtë, në lidhje me parfumet, parfume të lehta [eau de toilette], parfume mesatare
[eau de parfum], kolonjat, preparate tualeti jo mjekësore, syze, bagazhe, çanta, kuleta dhe
mbajtës/transportues të tjerë, takëme kuajsh, kamxhikët dhe veshjet për kafshët, çadrat,
helmetat sportive, furçat dhe artikujt e tjerë për pastrim; Shërbime me pakicë, përfshirë
ofrimin e shërbimeve me pakicë përmes faqes së internetit, kanalit televiziv, telefonit ose
telefonit celular, pajisjes portative me mundësi çasje në internet, ose pajisjes tjetër
telekomunikuese ose marketing të drejtpërdrejtë, në lidhje me materiale për krijimin e
furçave, enë për servim dhe ngrënje të ushqimit [tableware], enë gatimi dhe enë ushqimi
[cookware and containers], mobilje dhe orendi, llampa, pajisje shtëpiake dhe kuzhine, enë
për bare [barware]; Shërbime me pakicë, përfshirë ofrimin e shërbimeve me pakicë përmes
faqes së internetit, kanalit televiziv, telefonit ose telefonit celular, pajisjes portative me
mundësi çasje në internet, ose pajisjes tjetër telekomunikuese ose marketing të
drejtpërdrejtë, në lidhje me vegla kozmetike dhe tualeti dhe artikuj për banjo, artikuj për
pastrimin dentar, artikuj për veshje dhe këpucë në veçanti set për pastrimin e këpucëve
[shoe polish kit], lugë këpucësh, artikuj për qëllime pastrimi; mbledhja, për përfitimin e të
tjerëve, të një shumëllojshmërie të veshjeve, kapelave dhe këpucëve, bizhuterive, orëve të
dorës, aksesorëve të modës, pajisjeve sportive, kamerave, pajisjeve audio-vizuele, tekstilet,
librat, materiale për zyrë [stationery], revistat, lodrat, kozmetikës, duke u mundësuar
klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; mbledhja, për përfitimin e të tjerëve, të
një shumëllojshmërie të parfumeve, parfumeve të lehta [eau de toilette], parfumeve
mesatare [eau de parfum], kolonjave, preparateve tualeti jo mjekësore, syzeve, bagazheve,
çantave, kuletave dhe mbajtëseve/transportueseve të tjerë, takëmeve të kuajve, kamxhikëve
dhe veshjeve për kafshët, çadrave, helmetave sportive, furçave dhe artikujve të tjerë për
pastrim, materialeve për krijimin e furçave, enë për servim dhe ngrënje të ushqimit
[tableware], duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra;
mbledhja, për përfitimin e të tjerëve, të një shumëllojshmërie të enëve për gatim dhe enëve
për ushqim [cookware and containers], mobilje dhe orendi, llampa, pajisje shtëpiake dhe
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kuzhine, enë për bare [barware]; vegla kozmetike dhe tualeti dhe artikuj për banjo, artikuj
për pastrimin dentar, artikuj për veshje dhe këpucë në veçanti set për pastrimin e këpucëve
[shoe polish kit], lugë këpucësh, artikuj për qëllime pastrimi, duke u mundësuar klientëve të
shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; të gjitha sa më sipër, duke përjashtuar shitjen me
pakicë të mallrave përmes dyqaneve me tulla dhe llaç; sigurimi i informacionit dhe
këshillave në lidhje me shërbimet e shitjes me pakicë; konsulencë për menaxhimin e
biznesit; ofrimin e këshillave dhe ndihmës në zgjedhjen e mallrave; shërbime promovimi
përmes sigurimit të linqeve të sponsorizuara në faqet e internetit të palëve të treta;
promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit; reklamat dhe shërbimet e
biznesit; reklamimi për të tjerët.

(210) KS/M/ 2020/444
(220) 12/03/2020
(731) Celgene Corporation,
a Corporation of the State of Delaware
86 Morris Avenue, Summit, New Jersey
07901, US
(591) E vjollce dhe e pembe
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 5 “Preparate farmaceutike për përdorim në trajtimin e anemisë, beta talasemisë,
sindromës mielodisplastik, sëmundjeve autoinflamatore, sëmundjeve autoimune,
sëmundjeve të gjakut, kancerit, artritit, muskuloskeletal dhe sëmundjeve të lëkurës në
fushën e onkologjisë, imunologjisë dhe inflamacioneve; preparate farmaceutike, kryesisht,
barërat frenues citokine; preparate farmaceutike që e rregullojnë sistemin imunitar.”

(210) KS/M/ 2020/445
(220) 12/03/2020
(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) UNOREADY

(511) 10 Pajisje për dhënje të barnave.
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(210) KS/M/ 2020/446
(220) 12/03/2020
(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) APGRADA

(511) 10 Pajisje për dhënje të barnave.

(210) KS/M/ 2020/447
(540)
(220) 13/03/2020
(300) Nr. 40-2019-0182758 26/11/2019
KR
(731) Kia Motors Corporation (A
corporation organized and existing under the
laws of the Republic of Korea)
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea, KR
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë
(511) 1 Galium; nënprodukte të përpunimit të drithërave për qëllime industrial; kimikate të
përdorura në industri / shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi / kopshtari dhe pylltari;
kimikate dhe mikroorganizma që përdoren në industri të ndryshem nga ata për përdorim
mjekësor dhe veterinar; pluhur mielli për qëllime industrial; kimikate të përdorura në
industri dhe rrëshira artificiale të papërpunuara; kimikate dhe adeziva të përdorura në
industri; ngjitesa industrial; rrëshira dhe tul artificial të papërpunuar; antifrizë; vaj i frenave;
fertilizuesa; vajra hidraulikë; ëmbëlsuesit artificial [përgatitje kimike]; metaloidet;
përgatitjet kundër shpimit te gomave; lëngjet per transmetimin e levizjes; perberjet për
prodhimin e qeramikave teknike; lëngu transferimit te energjisë per timona; letër kimike
testimi.

(210) KS/M/ 2020/448
(220) 13/03/2020
(300) Nr. 40-2019-0182761 26/11/2019
KR
(731) Kia Motors Corporation
(A corporation organized and existing under
the laws of the Republic of Korea)
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea, KR

(540)
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(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(511) 4 vajra dhe yndyrna për ruajtjen e lëkurës; karburantet e ngurta; vajra dhe yndyrna
industrial; vaji industrial; yndyrat/graso për llustim çizmesh; karburantet ne forme gazi;
karburant për çakmakë; fill i llambës me flake; perberje thithëse, lagështuese dhe lidhëse të
pluhurit; dylli [lëndë e parë]; biokarburante; karburantet e lëngëta; qirinj; vajrat e motorit;
karburant (përfshirë liquidet e motorit); lubrifikantë; energji elektrike; qirinj dhe fitila për
ndriçim; parafinë; eshkë

(210) KS/M/ 2020/449
(220) 13/03/2020
(300) Nr. 40-2019-0182764 26/11/2019
KR
(731) Kia Motors Corporation
(A corporation organized and existing under
the laws of the Republic of Korea) 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic
of Korea, KR
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1.
Nr. 5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 7 Printerë 3D; Robotë të ndihmës në punët e shtëpisë për qëllime shtëpiake; makina
për prodhimin e qelizave të thata; robotë industrial; makina klasifikimi për përdorim
industrial; eskavatorë me krah ngarkues; makineritë e përpunimit të metaleve; përbërësit e
transmetimit dhe bashkimit te makinerive përveç për automjetet tokësore; rubineteri [pjese
te makinerisë]; frena për makina; pompa për makina; akumulatorët hidraulikë si pjesë te
makinave; makineritë e perpunimit te qumështit[ bylmetit]; makineritë per lyerje;
mekanizmat e kontrollit për makinat robotike; motorë dhe motora si pjese makinerie
[përveç automjeteve tokësore]; gjeneratorë të energjisë elektrike; makina larëse për qëllime
industriale; pompa ajrimi për akuariume; pjesët e motorit mekanik për automjetet tokësore;
makineritë e printimit; makina qepëse; motorë elektrik startues; aparate elektrike për hapjen
dhe mbylljen e dyerve elektrike; pompat e gazit (pajisjet e stacionit të karburantit); vinça;
makineritë e inxhinierisë civile
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(210) KS/M/ 2020/450
(220) 13/03/2020
(300) Nr. 40-2019-0182766 26/11/2019
KR
(731) Kia Motors Corporation
(A corporation organized and existing under
the laws of the Republic of Korea)
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea, KR
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Pajisjet e navigimit GPS; skedarë multimedia të shkarkueshëm; aparate për
parandalimin e vjedhjeve; softuer për kontrollin e robotëve; aparatet e kontrollit elektrik
robotic; makineritë e shpërndarjes së energjisë elektrike; aparate për telekomandë për
instrumente automatizimi industrial; aplikacione telefonike inteligjente (softuer); smartfona
(telefona inteligjente); size; aparate të telekomandimit; kompjuterë në gjendje të mire;
aparate për transmetimin, regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e tingullit, të dhënave
ose imazheve; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; aparate automatike për
kontrollin e shpejtësisë së automjetit; sistemi elektronik i hyrjes pa çelës për automobile;
bateri për automobile; kuti e zezë për vetura; aparate për shuarjen e zjarrit për automobile;
pajisje për karikim/mbushje për pajisje që rikarikohen (rimbushen); stacionet e karikimit
për automjetet elektrike; bateri për automjete elektrike; kabllo elektrike, tela, përcjellës dhe
pajisje lidhëse për to; bateri elektrike; kamera me kuti të zezë për vetura; sensorë ajri për
automjete; aparate telekomunikuese për përdorim në makina; program kompjuterik të
aplikacioneve; programe kompjuterike dhe softuer; pajisje kompjuterike (hardware).

(210) KS/M/ 2020/451
(220) 13/03/2020
(300) 40-2019-0182768 26/11/2019 KR
(731) Kia Motors Corporation
(A corporation organized and existing under
the laws of the Republic of Korea)
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea, KR
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 11 Ndezësit e gazit;përqendruesit e oksigjenit për përdorim me qelizat e karburantit
që përdoren në ngrohje, ventilim, ajër të kondicionuar, ndriçim dhe sisteme energjetike për
ndërtesa;pastruesit e ajrit;furrat industriale;aparate për ngrohje / ventilim dhe ajër të
kondicionuar;makina tharese për bujqësi;paketa/panele per ngrohje;bide;doreza
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rubineterie;pajisje dhe përbërës të gjenerimit të hidrogjenit, përkatësisht, gjeneruesit e
hidrogjenit, pastruesit e hidrogjenit, membranat e pastrimit të hidrogjenit, përpunuesit e
karburantit dhe reformatorët e avullit;aparate ndriçimi për automjete;aparate për filtrimin e
akuariumit;aparate për ngrohje dhe pajisje për përdorim laboratorik;aparate gatimi dhe
instalimesh;aparate për ftohje të pijeve;aparate për tharjen e mbetjeve ushqimore;kuti të
ftohta, elektrike;ngrohesa këmbësh, elektrike ose jo elektrike;aparate ndriçimi
elektrik;spirale [pjesë të instalimeve të distilimit, ngrohjes ose ftohjes];aparate per krijimin
e vorbullave;pistoleta per leshim nxehtesie te perqendruar

(210) KS/M/ 2020/452
(220) 13/03/2020
(300) 40-2019-0182770 18/07/2020 KR
(731) Kia Motors Corporation
(A corporation organized and existing under
the laws of the Republic of Korea)
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea, KR
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 12 Skutera per lëvizje;parashuta;traktorë për qëllime bujqësore;makina
robotike;kamionë motorikë;motorë elektrikë për makina;automjete transporti
automatike;makina pa shofer [makina autonome];dronë civilë;autobusë
motorikë;tricikla;absorbues me suspencion të goditjes për automjete;kontrollues drejtimi
elektrike për automjete;makina sportive;furgonë/kombi;pjesë dhe pajisje për
motoçikleta;motorcikleta;karroca për fëmijë;aparate për levizje nga toka, ajri ose
uji;automjete për levizje nga toka, ajri, uji ose me hekurudhe;automjetet tokësore;rrip
motori / motori /gome dhe frena për automjetet tokësore;motorë dhe motorë te brendshem
për automjete tokësore;bashkime për automjetet tokësore;vetura
autonome;automobile;sistemet e paralajmërimit të levizjes në korsi/shirita për
automobile;goma automobilistike;pjesë dhe pajisje për automobile;skuter elektrik;vetura
elektrike;biçikleta elektrike;karriget me rrota elektrike;traktorë;skuterë hibride të
energjisë;karrige me rrota

(210) KS/M/ 2020/453
(220) 13/03/2020
(300) 40-2019-0182798 26/11/2019 KR
(731) Kia Motors Corporation
(A corporation organized and existing under
the laws of the Republic of Korea) 12,
Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic
of Korea, KR

(540)
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(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(511) 35 Ankande shitjesh;reklamat;shërbimet sekretare;funksionet e zyrës;sigurimi i
informacionit për biznesin dhe marketingun;organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale / promovuese dhe publicitare;demonstrimi i mallrave;shërbime të agjencisë
import-eksport;shërbime me shumicë për automobile;shërbime të shitjes me pakicë për
automobile;shërbime të shitjes me pakicë për pjesë dhe pajisje shtesë për
automobile;shërbime me shumicë për pjesë dhe pajisje shtesë për automobila;marrja me
qira e makinave shitëse;shërbime të ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me porosinë me
postë nga telekomunikacioni;rregullimi i pajtimeve në median e informacionit;përpilimi i
informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike;shërbime të shitjes me pakicë për
automobila të përdorur;shërbime te shitjes me shumicë për automobila të përdorur;sigurimi
i informacionit për vendin e punës;promovimi i shitjeve për të tjerët

(210) KS/M/ 2020/454
(220) 13/03/2020
(300) 40-2019-0182800 26/11/2019 KR
(731) Kia Motors Corporation
(A corporation organized and existing under
the laws of the Republic of Korea)
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea, KR
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 37 Shërbime garazhi për mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve
motorike;instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i baterive dhe akumulatorëve;rimbushja e
baterive dhe akumulatorëve;sherbime pastrimi;karikimi i baterisë së
automjetit;dezinfektimin për automjete;ndryshimi i baterisë së automjetit;shërbime për
riparimin e automjeteve;sherbim I furnizimit me karburant tip gaz hidrogjen për
automjete;riparimi ose mirëmbajtja e pjesëve të automobilave motorikë;pastrimi i
automjeteve dhe larja e makinave;sigurimi i informacionit në lidhje me riparimin ose
mirëmbajtjen e automjeteve;mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve motorike;akordimi i
automjeteve motorike;riparimi i pjesëve aksesoreve dhe mbushesave të
automobilave;mirëmbajtja e instalimeve elektrike;menaxhimi i baterisë;riparimi i pajisjeve
të frenimit;mirëmbajtja e automjetit;marrja me qira e pajisjeve të pastrimit.
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(210) KS/M/ 2020/455
(220) 13/03/2020
(731) Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim,
Germany, DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) DIGITAL LIGHTCYCLER

(511) 1 “Produkte kimike për përdorim në industri dhe shkencë, në veçanti reagent dhe
agjentë diagnostifikues për qëllime hulumtimi; tretësira kontrolli dhe reagent kontrolli për
përdorim në aparate shkencore dhe instrumente; të gjitha poashtu në formë të kompletit të
veglave.”
5 “Reagentë dhe agjentë diagnostifikues in-vitro për qëllime medicinale; tretësira kontrolli
dhe reagent kontrolli për përdorim në aparate medicinale dhe instrumente; të gjitha në
formë të kompletit të veglave.”
9 “Aparate shkencore dhe instrumente; aparate laboratorike për qëllime hulumtimi;
bombolë për marrjen nga lartë, trajtimin, dozimin dhe klasifikimin e bombolave, tubave të
kapilarëve, bobinave, tretësirave kontrolluese, pipeta, amortizatorë dhe reagent; artikuj të
disponueshëm për instrumentet laboratorike, kryesisht tubat e kapilarëve, bobina, pipeta
dhe konteiner; takëm kryesisht me përmbajtje të aparateve laboratorike dhe pjesëve të tyre,
të gjitha për tu përdorur me reagent dhe tretësirë kontrolluese; softuer kompjuterik dhe
harduer kompjuterik, programe kompjuterike; bombolë për marrjen nga lartë; trajtimin,
dozimin dhe klasifikimin e bombolave, tubave të kapilarëve, bobinave, tretësirave
kontrolluese, pipeta, amortizatorë dhe reagent; softuer kompjuterik dhe harduer
kompjuterik, programe kompjuterike për përdorim në aparatet për qëllime medicinale.”
10 “Aparate dhe instrumente për përdorim medicinal; aparate për hulumtime mjekësore;
artikuj për një përdorim për aparate medicinale, kryesisht tubat kapilare, bobina, pipeta dhe
konteiner; takëme kryesisht me përbërje të aparateve medicinale dhe pjesëve të tyre, të
gjitha për përdorim me reagent dhe tretësirat e kontrollit.”

(210) KS/M/ 2020/457
(220) 13/03/2020
(300) 018125302 07/02/2020 EU
(731) DAVIDE CAMPARI – MILANO
S.P.A. VIA FRANCO SACCHETTI, 20
20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
, IT
(591) Portokalli (Pantone 021 C),
E verdhë (Pantone 116 C),
E kaltër
(Pantone 2768 C)
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60

(540)
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Prishtinë
(511) 32 Birra; Kokteje me bazë birre; Kokteje, jo-alkolike; Aperitivë(pije stimuluese e
oreksit), jo-alkoolike; Ujë seltzer; Ujë mineral; Pijet jo-alkoolike prej lëngut të frutave;
Pije energjike; Esenca për për prodhimin e pijeve; Must; Pastilat për fluskimin e pijeve;
Pluhura për fluskim të pijeve; Preparate jo - alkoolike për prodhimin e pijeve; Shurupe për
pije; Lëngje; Lëngje perimesh [pije]; Pije jo-alkoolike
33 Pije alkoolike (përveç birrës); Preparat për prodhimin e pijeve alkoolike; Verë; Pije
aromatike me bazë vere; Verërat e gazuara; Bitera (Bitters); Aperitivë (pije stimuluese e
oreksit); Pijet alkoolike të para-përziera, përveç atyre me bazë- birre; Koktej; Pije të
distiluara; Bourbon uiski; Xhin; Lliker; Uiski; Vermut; Esenca alkoolike; Ekstrakte
alkoolike.

(210) KS/M/ 2020/458
(220) 13/03/2020
(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) UPLYFTA

(511) 10 Pajisje për dhënje të barnave.

(210) KS/M/ 2020/459
(220) 13/03/2020
(731) Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel,
DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) ISANA

(511) 3 Preparate për lavanderi; Preparate zbardhuese; Preparate për mirëmbajtje; Përbërës
për lustrim; Preparate për heqjen e yndyrës; Lëndë gërryese; Sapun; Parfumeri; Parfume;
Vajra esencialë dhe ekstrakte aromatike; Kozmetikë; Preparate për banjë; Antiperspirantë
[higjienë]; Deodorantë dhe antiperspirantë; Preparate për heqjen e flokëve dhe rruajtje;
Shkumë rroje; Preparate rroje; Sapun rroje; Preparate dhe trajtime të flokëve; Shampo e
thatë; Locione për flokë; Locion për flokë; Pasta të dhëmbëve; Maska për flokë; Vajra për
kondicionimin e flokëve; Preparate për mirëmbajtjen e lëkurës; Mjete higjienike; Preparate
për pastrimin e trupit dhe mirëmbajtjen e bukurisë; Preparate për grim; Parfumeri dhe
aroma; Preparate për higjienë orale; Aroma të amvisërisë; Preparate pastrimi dhe
aromatizuese; Sapunë dhe xhel; Tonera për përdorim kozmetik; Pilë; Maska bukurie;
Preparate jomjekësore për mirëmbajtjen e buzëve; Lesh pambuku për qëllime kozmetike;
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Shtupe pambuku për qëllime kozmetike; Mënjanues të llakut të thonjve; Shampo; Llak
flokësh; Shkumë flokësh; Xhel për stilim; Shampo-kondicionerë; Preparate për mënjanimin
e ngjyrave; Llak i thonjve; Xhel për thonjë; Krem për thonjë; Përforcues të thonjve; Bojë
flokësh; Preparate për riparimin e thonjve; Lustër për flokë; Xhel dushi; Sapun dushi; Krem
dushi; Xhel dushi dhe banjoje; Krem për lëkurë; Kremra kozmetike; Kremra për fytyrë për
përdorim kozmetik; Krem kundër rrudhave; Krem dore; Sapunë në formë të lëngshme;
Sapunë dore; Locione dore; Pëlhura të mbushura me detergjent për pastrim; Locione
qumështi për mirëmbajtjen e lëkurës; Locione trupi; Krem nate; Locione të parfumuara
[preparate higjienike]; Kremra, locione dhe xhel hidratues; Buzëkuqë; Anti-perspirantë në
formë të spërkatësve; Deodorantë mbështjellës [pajisje higjienike]; Kripëra për banjë;
Kozmetikë për fëmijë; Shkumë dushi dhe banjoje; Dush me flluska; Lëngje shkumuese për
banjë; Bojra kozmetike; Kozmetikë për përdorim në flokë; Pëlhura të mbushura me
pastrues të lëkurës; Faculeta të mbushura me locione kozmetike; Preparate për rregullimin e
flokëve; Xhel për sytë; Krem për sytë; Locione për mjekër; Xhel rroje; Balsam rroje;
Deodorantë për përdorim personal [parfumeri]; Deodorantë për përdorim personal;
Deodorantë, për përdorim personal në formë të shkopinjve; Antiperspirantë për përdorim
personal; Kremra kundër plakjes; Kremra hidratues; Hidratues; Preparate pas rruajtjes;
Pomada për qëllime kozmetike; Kremra për pilim; Pila për mirëmbajtjen e lëkurës; Pilë për
pastrimin e lëkurës; Kozmetikë në formë të xhelave; Xhel për flokë; Locione për sytë;
Kremra për heqjen e grimit; Xhel për heqjen e grimit; Korrektor për fytyrë; Locione
kozmetike të fytyrës; Pluhur talk, për përdorim tualeti; Korrektorë për njolla dhe të meta;
Dyll për flokë; Krem për flokë; Fiksues të flokëve; Balsam të flokëve; Preparate për
drejtimin e flokëve; Drejtues; Xhel për mbrojtjen e flokëve; Locione për mbrojtjen e
flokëve; Dyllë për stilimin e flokëve; Hidratues për flokë; Locione për ngjyrosjen e flokëve;
Vajra eterik; Preparate aloe vera për qëllime kozmetike; Balzame, përveçse për qëllime
mjekësore; Yndyra për qëllime kozmetike; Komplete kozmetike; Vajra për qëllime
higjienike; Kozmetikë për përdorim personal; Kondicionerë të kutikulave; Preparate
sanitare për nevoja higjienike; Preparate jomjekësore higjienike; Pajisje jomjekësore
higjienike; Preparate për mirëmbajtjen e lëkurës, syve dhe thonjve; Faculeta të mbushura
me preparate për heqjen e grimit; Shkuma për pastrimin e lëkurës; Kremra dhe locione
kozmetike; Kozmetikë për përdorim në lëkurë; Kozmetikë për mirëmbajtjen e bukurisë;
Preparate për banjë dhe dush; Pastrues këmbësh; Preparate për heqjen e grimit; Kozmetikë
dekorative; Lapsa kozmetikë; Grim për fytyrë; Baza të grimit; Grim për fytyrën dhe trup;
Preparate kozmetike për qerpikë; Sapunë krem; Sapunë të fytyrës; Sapun krem për trup;
Pilë pastruese për këmbët; Pilë pastruese për duar; Qumësht për banjë; Preparate kundër
plakjes për mirëmbajtjen e lëkurës; Hidratues kundër plakjes; Preparate për zbardhjen e
lëkurës; Kremra dhe locione për rrezitje në diell; Maska për hidratimin e lëkurës; Aromë
për lëkurë; Maska për fytyrë; Pece për fytyrë; Locione për mirëmbajtjen e lëkurës
[kozmetike]; Pastrues të lëkurës; Preparate për mirëmbajtjen e fytyrës; Vajra për qëllime
kozmetike; Locione për qëllime kozmetike; Preparate për mirëmbajtjen e thonjve; Locion
për rroje; Qumësht pastrimi për qëllime higjienike; Kremra pastrimi; Krem dite; Kremra
jomjekësore për lëkurë; Preparate kozmetike për mirëmbajtjne e lëkurës; Kozmetikë për
vetulla; Solucion për larjen e syve, që nuk është për qëllime mjekësore; Vajra për trup [për
përdorim kozmetik]; Xhel për trup; Pluhur për trup; Krem për trup; Spërkatës për trup;
Solucion për larjen e trupit; Pastrues të trupit; Vajra masazhesh për trup; Spërkatës për trup;
Kremra aromatikë për trup; Llak aromatik për trup; Locione aromatike për trup; Shkurre
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kozmetike për trup; Spërkatës vaji për trup; Vajra për trup dhe fytyrë; Vajra për fytyrë;
Vajra për masazh të fytyrës; Solucione për larjen e fytyrës [kozmetike]; Kokrra për
pastrimin e fytyrës; Pluhur për flokë; Serume për flokë; Lëngje për flokë; Bojë për vetulla;
Shpërlarës të flokëve [shampo-kondicionerë]; Ngrirës i flokëve; Krem për depilim;
Preparate për rregullimin e flokëve; Mënjanues i ngjyrave të flokëve; Ngjitëse për ngjitjen e
pjesëve të flokëve; Preparate për tundjen e flokëve; Preparate për mbrojtjen e flokëve nga
dielli; Preparate për mirëmbajtjen e flokëve, që nuk janë për qëllime mjekësore; Shufra për
kondicioner të flokëve; Ngjitëse për qerpikë, flokë dhe thonjë të rremë; Vaj për fiksimin e
flokëve; Zbutës të flokëve; Maska për mirëmbajtjen e flokëve; Ngjyra për flokë;
Kondicionerë për flokë; Maska për flokë; Pomada për flokë; Trajtues të përhershëm të
flokëve; Shkumë [tualeti] për përdorim në stilimin e flokëve; Kondicionerë në formë të
spërkatësve për lëkurën e kokës; Preparate kozmetike për flokë dhe lëkurë të kokës;
Trajtime të lëkurës së kokës (jomjekësore -); Krem jomjekësore për trajtimin e lëkurës së
kokës; Faculeta me xhel për sytë për qëllime kozmetike; Grim për sytë; Lapsa për vetulla;
Qese aromatizuese për mbështetjen e syve; Vetulla të rreme vetëngjitëse; Lapsa për sytë;
Maska xheli për sytë; Bojë për vetulla; Hije për qepalla; Ngjyra për vetulla; Pudër për
vetulla; Mënjanues i grimit nga sytë; Korrektues për sytë; Produkte pastrimi për sytë;
Locione për rrudhat e syve; Produkte për mirëmbajtjen e syvë, jomjekësore; Kremra
(jomjekuese -) për sytë; Preparate për pastrimin e hundës për qëllime personale sanitare;
Komplete të produkteve kozmetike për mirëmbajtje orale; Shkëlqyes të buzëve; Qese për
buzëkuq; Buzëkuq; Balzame për buzë [jomjekësore]; Krem për buzë; Kozmetikë për buzë;
Neutralizues për buzë; Mbrojtës për buzë [kozmetikë]; Kondicionerë për buzë; Pëlhur për
buzë; Locion për lëkurë; Kremra për rrezitje të lëkurës; Locion për pastrimin e lëkurës;
Hidratues të lëkurës; Vajra kozmetikë për epidermën; Preparate për mbrojtje nga dielli
[kozmetikë]; Shkumë për mirëmbajtjen e lëkurës; Krem për pastrimin e lëkurës; Maska prej
balte për lëkurë; Maska për lëkurë [kozmetikë]; Kremra hidratues për lëkurë [kozmetikë];
Pastrues të lëkurës [kozmetikë]; Grim për lëkurë; Preparate kozmetike për forcimin e
lëkurës; Vajra të parfumuar për mirëmbajtjen e lëkurës; Vajra esencialë për mirëmbajtjen e
lëkurës; Kremra për reduktimin e mplakjes; Vajra për rrezitje në diell; Spërkatës për
pastrimin dhe freskimin e lëkurës; Përbërës për mirëmbajtjen e lëkurës pas ekspozimit ndaj
rrezeve të diellit; Copa sapuni për larjen e trupit; Pastrues pilimi për trup; Deodorantë për
mirëmbajtjen e trupit; Locione dhe kremra të aromatizuara për trup; Shkëlqyes të fytyrës
dhe trupit; Kozmetikë në formë të locioneve; Tonerë për fytyrë [kozmetikë]; Gjalpë trupi;
Maska trupi; Ngjitëse artistike për trup; Bojë për trup për qëllime kozmetike; Shkuma për
pastrimin e trupit; Gjalpë për trupin dhe fytyrën; Gjalpë për trup dhe fytyrë; Emulsione për
larjen e trupit pa sapun; Sufle për trup; Vaj i trëndafilit për qëllime kozmetike; Mënjanues i
llakut të thonjve [kozmetikë]; Faculeta për fytyrë të mbushura me kozmetikë; Preparate
kozmetike për fiksimin e gjirit; Agjentë pastrimi për duar; Kremra kozmetikë për duar;
Maska dore për mirëmbajtjen e lëkurës; Pako rimbushëse për shpërndarjen e sapunit me
dorë; Locion tonifikues, për fytyrë, trup dhe duar; Këllëf për gishta; Thonjë të rremë;
Ngjitës për ngjitjen e thonjve artificialë; Ngjitëse për forcimin e thonjve; Locione për
forcimin e thonjve; Material për vendosje mbi thonjtë e gishtave; Spërkatës jomjekësor;
Pastrues për qëllime të higjienës personale intime, jomjekësor; Preparate spërkatëse për
qëllime personale sanitare ose deodorante [pajisje higjienike]; Sapun për djersitje të
këmbëve; Deodorantë për këmbë; Njojmje jomjekësore e këmbëve; Sapun i lëngshëm për
përdorim në banjën e këmbëve; Maska për këmbët për mirëmbajtjen e lëkurës; Gurë për
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zbutjen e këmbëve; Pluhur këmbësh [jomjekësor]; Pluhur i gjerë për fytyrë; Shkëlqyes për
fytyrë; Pluhur për fytyrë të shtypur; Pilë pastrimi për fytyrë; Qumësht për pastrimin e
fytyrës; Hidratues të fytyrës [kozmetik]; Preparate për grim për fytyrë dhe trup; Sapunë të
lëngshëm për duar dhe fytyrë; Faculeta në dispozicion të mbishura me përbërës pastrues për
përdorim në fytyrë; Preparate kozmetike për minimizimin e rrudhave për përdorim topik në
fytyrë; Xhel për fytyrë; Pluhur për fytyrë; Gjalpë për fytyrë; Maska për pastrimin e fytyrës;
Shkurre për fytyrë [kozmetike]; Pudër për fytyrë në letër; Preparate jomjekësore për
mirëmbajtjen e fytyrës; Bojë për fytyrë; Pudër kozmetikë për fytyrë; Tone zbukurimi për
aplikim në fytyrë; Locione për heqjen e grimit; Qumështe për heqjen e grimit; Krem bazë;
Kremra për diell; Vajra aromatike; Vaj jasemini; Vaj livande; Vaj bajamesh; Vajra për
parfume dhe aroma; Ujë tualeti; Kolonjë;
5 Preparate sanitare për qëllime mjekësore; Farmaceutikë; Preparate për banjë për qëllime
mjekësore; Kripëra të banjës për qëllime mjekësore; Suva, materiale për veshje; Veshje,
mjekësore; Shtupë misri; Dezinfektuese; Artikuj absorbues për higjenë personale; Produkte
të higjenës femërore; Deodorizues dhe pastrues të ajrit; Dezinfektues dhe antiseptikët;
Preparate dhe artikuj sanitarë; Vata për qëllime mjekësore; Shtupë pambuku për qëllime
mjekësore; Preparate për mjekimin e buzëve; antiseptik; Kripëra për banjë me ujë mineral;
Sapun antibakterial; Sapunë dhe detergjente mjekësore dhe sanitare; Kremra mjekësorë për
lëkurë; Locione mjekësore për lëkurë; Locione për mirëmbajtjen e lëkurës [mjekësore];
Preparate mjekësore për trajtimin e lëkurës; Preparate farmaceutike për mirëmbajtjen e
lëkurës; Preparate për pastrimin e lëkurës për përdorim mjekësor; Ilaçe farmaceutike dhe
natyrore; Baltë për banjo; Preparate terapeutike për banjë; Pëlhura për foshnje dhe
inkontinencë; Pelena për inkontinencë; Vata për inkontinencë; Veshje për inkontinencë;
Peshqirë sanitarë; Fasha për menstruacione; Fasha për brekë; Brekë sanitare; Tampona
sanitarë; Shtesa dietike dhe preparate dietike; Pure për qëllime farmaceutike; Pije
mjekësore; Shtesa ushqimore prej mineraleve; Shtesa ushqimore; Fibra dietike; Preparate
vitaminash; Antioksidantë;
8 Makina për rroje; Brisk për rroje; Mprehës për rroje; Qese për rruajtje; Pajisje për
stilimin e flokëve; Pajisje për prerjen dhe heqjen e flokëve; Vegla për manikyr dhe pedikyr;
Rripa të kallosë; Hapëse të kallosë; Skedarë [vegla]; Pajisjet elektronike që përdoren për të
pilosur lëkurën; Skedarë elektronikë për këmbë; Kapëse flokësh; Pajisje për depilim;
Prerës [mjete të përdorura me dorë]; Pajisje mekanike për higjenë dhe bukuri për njerëzit
dhe kafshët; Biguda qerpikësh; Shufra elektrike për stilimin e flokëve; Shufra elektrike për
drejtimin e flokëve; Pincë elektrike për flokë; Qethës për përdorim personal [elektrike dhe
joelektrike]; Aparate mekanike për mirëmbajtjen kozmetik të vetullave; Qethëse manuale;
Vegla dore për përdorim në mirëmbatjen e bukurisë; Vegla dore për mënjanimin e lëkurës
së thekur; Vegla dore për mënjanimin e lëkurës së ngurtësuar; Pajisje për pedikyr; Piskatore
artificiale për qerpikë; Gërshërë; Gërshërë; Ndarës të qerpikëve; Vegla për artin e trupit;
Spërkatës [vegla të operuara me dorë]; Drejtues elektrikë të flokëve; Shufra elektrike për
flokë; Shufër për dredhjen e flokëve; Pajisje dore për dredhjen e flokëve; Pajisje joelektrike
për dredhjen e flokëve; Shufra joelektrike për dredhje; Shufra për dredhje; Komplete për
manikyr, elektrike; Limë për thonjë, elektrike; Limë për thonjë; Prerëse e thonjve; Piskatore
për kutikula; Gërshërë për thonjë; Pickuese e thonjve; Dërrasë zmerilee; Lustrues elektrik të
thonjve; Limë për këmbë; Shtyrës të kutikulave; Prerëse për trajtimin e lëkurës së thonjve;
Prerës të mjekrës; Gërshërë për prerje flokësh; Mjet për formimin e mjekrës; Prerëse të
qimeve e të hundës; Prerëse joelektrike të mjekrës; Rruajtëse elektrikë; Qese për rroje;
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Mbajtës i briskave të rrojes;
21 Brusha; Fshisa; Brusha për rruatje; Sfungjerë; Krehër; Material për përpunimin e
brushave; Brusha për grim; Vatë për shtresim; Brusha elektrike, përveç pjesëve të
makinave; Mbajtës sapuni; Brusha dhe artikuj për bërjen e brushave; Brusha për flokë;
Krehër për flokë; Tas për ngjyrosjen e flokëve; Brusha për ngjyrosjen e flokëve; Doreza për
qëllime amvisërie; Shishe për aplikimin e ngjyrës së flokëve; Aksesorë parukerie për
përdorim në amvisëri dhe shtëpi; Pajisje për heqjen e grimit; Brusha të vetullave; Pajisje
kozmetike; Sfungjer për grim; Kompakte pluhuri; Qese higjienike; Brusha për rroje; Pajisje
amvisërie për pastrim, brusha dhe materiale për krijimin e brushave; Pajisje kozmetike dhe
higjienike; Qime për brusha; Brusha (përveç brushave për ngjyrosje); Brusha për thonjë;
Pufe pudre; Sfungjerë gërryes për pastrimin e lëkurës; Brushë për qerpikë; Mbajtëse për
kozmetikë; Ndarës të shkumës prej gishtërinjve për përdorim në pedikyr; Pajisje higjienike;
Brusha për banjo; Sfungjer për banjo; Brusha për pastrimin e lëkurës; Brusha për higjenë
personale; Sfungjerë për pastrimin e fytyrës; Vatë për shtresim për këmbë; Gërvishtës të
kokës; Sfungjerë për kozmetikë; Shishe me spërkatës bosh; Brusha për shtresim; Pantofla
shtresuese;
25 Mbathje; Kapelë; Veshje; Kësulë për banjo; Kësulë për dush; Mbulesa; Tame; Maska
për gjumë; Shami; Kësulë nate; Çallma; Shami koke [veshje]; Fashë [qafore];
28 Lodra, lojëra, lojëra dhe risitë; Lodra për pishina me fryerje; Lodra me fryerje për
banjo; Lodra për vaska; Pistoleta uji; Lodra uji; Çanta kreni (vanity) për lodra; Kozmetikë
për imitim lodrash; Kaleidoskope; Balona për lojë; Lojëra unazore; Lodra risi për të bërë
shaka; Flluska sapuni [lodra]; Zara; Topa për lojëra; Lojëra me fryerje për pishina; Lodra
për ecje në erë; Lodra figura; Lodra kafshë; Aparate elektronike për lojëra; Topa plazhi;
Automjete me përmasa modeli; Lodra aeroplanë;
35 Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; Sigurimi i hapësirës, kohës dhe
medias për reklamim; Shpërndarje e materialit për reklamim, marketing dhe promovim;
Dhënia me qira të hapësirës, kohës dhe materialit reklamuese; Shërbime për demonstrimin
e produkteve dhe prezantimit të produkteve; Panaire dhe shërbime të ekspozitës tregtare;
Besnikëri, nxitje dhe shërbime të programeve bonus; Reklamim, marketing dhe shërbime
konsulente, këshilluese dhe asistence; Sigurimi i tregut në internet për blerësit dhe shitësit e
mallrave dhe shërbimeve; Informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët në zgjedhjen
e produkteve dhe shërbimeve; Shërbime të telemarketingut; Negocim dhe përfundim të
transaksioneve tregtare për palë të treta; Përpunimi i urdhrit administrativ; Shërbime të
shitjes me pakicë dhe shumicë në fushën e vajrave eterike, mjeteve higjienike, kozmetikës
dhe preparateve kozmetike, preparateve për pastrimin e trupit dhe mirëmbajtjen e bukurisë,
preparateve për pastrim dhe aromatizim, vajrave esencialë dhe ekstrakteve aromatike,
preparate aromatike, ekstrakteve aromatike, preparateve kozmetike për qenie njerëzore,
shtesa ushqimore, preparate veterinare, preparate dhe artikuj mjekësor dhe veterinar,
preparate dhe artikuj sanitar, preparate dietike, pako për qëllime farmaceutike, preparate
sanitare, pajisje mekanike higjenike dhe veglat per kujdesin ndaj bukurisë për njerëz dhe
kafshë, pajisje kozmetike dhe higjienike, brusha, pajisje higjienike, Kapela, Veshje,
Mbathje, dhe Lodra dhe lojëra.
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(210) KS/M/ 2020/463
(220) 17/03/2020
(731) PEDIATRICA S.r.l. Via A. Nicolodi,
28/A- 57121 LIVORNO, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 3 Parfume; vajëra eterik; kremëra dhe losione kozmetike; deterxhent; kremëra për
fytyrë dhe trup [kozmetikë]; kozmetikë; losion për flokë; pastë dhëmbësh; sapun;
deodorant.
5 Preparate farmaceutike; preparate sanitare për qëllime mjeksore; substanca dietike të
adaptuara për përdorim mjeksor; formulë qumshti për foshnje (bebe); shtesa vitaminash;
leukoplast, material për lidhje; mjete dezinfektuese; sedativ (qetësues); agjense për vënije
në gjum; shurup për qëllime mjeksore; analgjetik; antiperitik; agjense për reduktimin e
kongjestionit; antiseptik; preparate kundër parazitëve; pije medicionale; çaja bimorë për
qëllime medicionale; kremëra të ftohtë për përdorim në medicinë.

(210) KS/M/ 2020/464
(220) 17/03/2020
(731) PEDIATRICA S.r.l. Via A. Nicolodi,
28/A- 57121 LIVORNO, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 5 Preparate farmaceutike; preparate sanitare për qëllime mjeksore; substanca dietike
të adaptuara për përdorim mjeksor; formulë qumshti për foshnje (bebe); shtesa vitaminash;
leukoplast, material për lidhje; mjete dezinfektuese; sedativ (qetësues); agjense për vënije
në gjum; shurup për qëllime mjeksore; analgjetik; antiperitik; agjense për reduktimin e
kongjestionit; antiseptik; preparate kundër parazitëve; pije medicionale; çaja bimorë për
qëllime medicionale; kremëra të ftohtë për përdorim në medicinë
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(210) KS/M/ 2020/465
(220) 17/03/2020
(731) PEDIATRICA S.r.l. Via A. Nicolodi,
28/A- 57121 LIVORNO, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 3 Parfume; vajëra eterik; kremëra dhe losione kozmetike; deterxhent; kremëra për
fytyrë dhe trup [kozmetikë]; kozmetikë; losion për flokë; pastë dhëmbësh; sapun;
deodorant.
5 Preparate farmaceutike; preparate sanitare për qëllime mjeksore; substanca dietike të
adaptuara për përdorim mjeksor; formulë qumshti për foshnje (bebe); shtesa vitaminash;
leukoplast, material për lidhje; mjete dezinfektuese; sedativ (qetësues); agjense për vënije
në gjum; shurup për qëllime mjeksore; analgjetik; antiperitik; agjense për reduktimin e
kongjestionit; antiseptik; preparate kundër parazitëve; pije medicionale; çaja bimorë për
qëllime medicionale; kremëra të ftohtë për përdorim në medicinë

(210) KS/M/ 2020/466
(220) 17/03/2020
(731) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG United Kingdom, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) RYDE

(511) 5 Preparate farmaceutike; shtesa dietike për ushqim; shtesa dietike dhe
preparate dietike të cilët përmbajnë vaj CBD; shtesa ushqyese; shtesa
(suplemente) homeopatike; shtesa bimore; gomë përtypëse mjekësore
(çamçakez); bombona të pasuruar me kalcium; cigare pa duhan për qëllime
mjekësore; zëvendësues të duhanit për qëllime mjekësore; krema me bazë
bimore për qëllime mjekësore; çajëra bimore për qëllime mjekësore;
lekoplaste transdermale.
30 Gomë përtypese; pastilla [embëlsira]; bombone; mentol bombone; bonbon
gome
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32 Pije energjike.
34 Cigare; duhan, i pa përpunuar ose perpunuar; produkte nga duhani;
zëvendësues të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në mjekësi); cigare,
puro (cigarillos); shkrepëse; produkte për duhanpirës; letër për cigare; tuba
për cigare; filtra për cigare; makina xhepi për mbeshtjelljen e cigareve;
makina dore për mbushjen e tubave të letrave me duhan; cigare elektronike;
lëng për cigare elektronike; produkte nga duhani të cilat ngrohen; pajisje të
cilat shërbejnë për ngrohje, zëvendesuese të duhanit i cili thithet; cigare të
cilat përmbajnë zëvendesues duhani; tabakere; kuti për cigare; snus me
duhan (duhan per gojë i cili nuk përtypet); burmut me duhan; snus pa
duhan; burmut pa duhan; thasë nikotine pa duhan për përdorim oral (të
cilat nuk janë për perdorim mjeksorë).

(210) KS/M/ 2020/467
(220) 17/03/2020
(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) EYELOVE

(511) 44 Shërbime të kujdesit shëndetësor në fushën e sëmundjeve të syve të thatë; ofrim i
informacioneve mjekësor për sëmundjen e syve të thatë dhe trajtimin e tyre.

(210) KS/M/ 2020/468
(220) 17/03/2020
(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparate farmaceutike.
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(210) KS/M/ 2020/469
(220) 17/03/2020
(731) NOVARTIS AG,
4002 BASEL, Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) XIIDRA

(511) 5 Preparate farmaceutike.

(210) KS/M/ 2020/470
(220) 18/03/2020
(731) CONAD - CONSORZIO
NAZIONALE DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD Via Michelino, 59 – 40127
Bologna, IT
(591) E gjelbert, e verdhë, e portokallt, e
kuqe
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 9 “Qeliza elektrike, qeliza elektrike qe rimbushen; Bateri, elektrik, bateri elektrike që
mbushen; Mbushës për bateritë që mbushen; Mbushës për bateri; Furnizues rryme për
bateri; Adapter elektrikë; Prizë elektrike; Adapter prize; Kabëll lëvizëse e rrymës me priza;
Kordon zgjatës për energji elektrike; Komponentët dhe artikuj elektrikë dhe elektronikë;
Syze, korniza për syze, syze dielli, lense kontakti.”
16 “Letër, karton; Gjëra të shtypura, libra, revista; Katalogje; Ditare; Buletine; Karta
tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Materiale mësimore dhe mësimdhënje (përpos
aparateve); Pamfleta; Letër shkrimi; Ditarë personal; Libër i takimeve; Instrumente
shkrimi, Gomë fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Lapskimik, Markera për nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim
argjile; Kuti shkrimi [letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline ng
aletra; Bileta; Kartolina që mundesh të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër];
Bllok shënimesh për skica; Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Kartela; Harta
gjeografike; Dosje për letra; Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër];
Stilolapsa; Shami nga letra; Letër higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra
për një përdorim; Facoleta absorbuese nga produktet e letrës si faculetat për fytyrë,
Peshqirët e letrës, Peshqirët e fytyrës nga letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse
letrash; Libra për shkrim dhe vizatim; Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi;
Materiale plastike për paketim; Çanta letre në formë koni; Çanta të bëra nga plastika për
paketim; Çanta frigoriferi; Letër për përdorim në kuzhinë, për zierje dhe tharje, Qese
mbeturinash nga letra dhe plastika; Foli (fletë metalike) për ruajtie dhe gatim, qese kuzhine
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për ruajtje dhe gatim; Brusha lapsa; Pastela; Lapsa vizatimi; Kuti të ngjyrave [artikuj për
përdorim në shkollë]; Kuti ngjyrash dhe brusha; Akuarel.”
29 “Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mish (në përgjithësi, pa
ndonjë dallim); Mish i delës; Kërmijë të përgaditur për konsum njeriu; fara, të përgaditura;
Përgadesa të bëra nga perimet e freskëta për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kocka supash,
ekstrakte mishi; Perime të prera; Perime të-prera të gatshme për sallata; Soja qumsht
zëvendësues qumshti]; Qumsht tërshëre; Qumsht orizi; Qumsht soja [zëvendësues
qumshti]; Qumsht orizi; Qumsht bajamesh; Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Fruta,
këpurdha dhe perime të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; Bishtajore të ziera, të
ngrira, të thara apo të konzervuara; vajëra; vaj ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër,
Yndyrë ushqimi; Peshk i freskët dhe i konzervuar, ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të
konzervuara; Qumsht, djath, krem, produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalpë, jogurt;
Ëmbëlsirë me bazë të produkteve të qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë
për lyerje më baqzë qumshti apo djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa
prerë si dhe mish i konzervuar; Vezë të zogjve dhe produkte vezë; Gjëra ushqimore të
gatshme për konsumim dhe/apo gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut,
djathir, mishit të konzervuar; Gjëra ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e
shishme me bazë-patatesh; Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të gasthme për
konsumin me proteina të perimesh; Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të ngrira me
bazë të proteinave të perimeve; Meze e lartë me bazë të proteinave të perimeve.”
30 “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe
mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota
të thata, Gjëra të lehta e të shijshme, Drithëra të procesuar; Majë; Brumë, Pasta të
mbushura, Vezë pasta, Oriz; Tart [të ëmbëla apo të shijshmë], Ëmbëlsirë e lehtë (mus);
Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të
ëmbla; Torte e butë (sfungjer); Torte e butë, Çokolladë dhe ëmbëlsirë; Krypë, Melmesa,
Shije dhe erëza, Uthull, Uthull balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe
mbushje, mjaltë, ëmëblsira; Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada;
Miell nga perimet; Miell, Ekstrakt çaj; Ekstrakte bimore; Ekstrakte, jo medicinale; Propolis
për përdoim ushqimor; Zam blete.”
31 “Fruta dhe perime të freskëra; Alga deti të freskëta; Ushiqm për kafshë, malt; Pordukte
dhe drithëra bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e procesuar), farëra,
bimë natyrale dhe lule, lëvore e paprpunuar, dru I pasharruar, lule, të thara, për dekorim;
Gjëra ushqimore për kafshë; Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë
[shtrojë] për kafshë’ Ushqim për kafshët shtëpiake; Produkte për shtrojat e kafshëve.”
32 “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje frutash; Pije të lehta me pak
kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat e shtrydhura; Pije të gazuara me
aromë; Birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Qumsht jo –nga qumshti;
Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon I shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Lëngje
(Preparate për përgaditje); Ujë I gazuar (Preparate për përgaditje); Shurup për pije; Verë
molle (cider), jo-alkoolike; Lëngje; Lëngje perimesh (pije); Lëng domatesh (pije); Pije nga
perimet; Pije hirre; Pije me bazë-soje, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazëorizi, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-uji me ekstrakte çaji; Pije e lehtë
e përgaditur (me bazë të pemëve apo perimeve); pije energjike; pije izotonike; pije sporti të
pasur-me proteina.”
33 “Pije alkoolike (përpos birrave); Likuer; Pije alkoolike nga frutat; Kokteje; Tretës
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(likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve
alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dhe liker; Verë.”
35 “Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në menaxhimin,
organizimin dhe promovimin e biznesit; Ndihmë në produktet e komercializimit, brenda
permbajtjes se kontrates se franshizes; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin
dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive; Konsulencë dhe
ndihmë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të
akulloreve; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha
llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me plehrat, sipërfaqet e
tokës dhe produktet bimore, preparateve shtëpiake, pastrimit të ajrit dhe lavanderisë dhe
produkteve të përkujdesjes; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online
dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me
produktet e higjienës personale, kozmetikës, parfumeri; Shitje me pakicë apo shumicë,
porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike
nga distanca në lidhje me preparatet sanitare, produkte dhe artikuj bukurie dhe të
përkujdesjes personale; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe
të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me cirinjë
dhe karburantet, gjëra ushqimore, preparate dietale dhe produkte për beba; Shitje me pakicë
apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes
porosive elektronike nga distanca në lidhje me ushqim dhe shtojca ushqimore, artikuj për
ruajtjen e ushqimit, kryesisht letër alumini për ruajtjen e ushqimit, kuti për ruajtje për
ushqim; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet
e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me takëmin një përdorimsh
apo jo-njëpërdorimsh, syze dhe mallëra optike, bateri elektrike dhe materiale për telefoni;
Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e
shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me kompjuterë, llaptop dhe
pjesët periferike për to; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe
të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me pajisjet
elektrike, llampa, aparatet e ndriçimit; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë,
shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në
lidhje me produktet dhe pjesët rezervë për vetura, rrotull kuzhine (letër), shami letre, pecetë
tavoline ng aletra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të
gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me mushamat nga
letra, letër toaleti, peceta letre, pergamenë letre; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me
postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga
distanca në lidhje me çantat e letrës, produktet e letrës një përdorimshe, librat, revistat,
artikuj të letrës absorbuese; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online
dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me letrat
e shkrimit, materiale shkrimi, materiale paketimi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me
postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga
distanca në lidhje me krevata, jastëka, dyshek, artikuj shtëpiak apo kuzhine, enë kuzhine
dhe orendi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha
llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me furça, krehje,
sfungjerë dhe pastrues për përdorim personal dhe jo personal; Shitje me pakicë apo
shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive
elektronike nga distanca në lidhje me enë, pjata tavoline, gota një-përdorimshme dhe jo një224
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përdorimshme; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të
gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me artikuj tekstili,
furnizim, mbulesa shtëpiake, kuzhine dhe banjo; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me
postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga
distanca në lidhje me rroba, veshmbathje, kapela dhe aksesorie për to, fustane solemne,
kinkaleri (artikuj për bërjen e fustaneve); Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë,
shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në
lidhje me gjërat ushqimore, pem dhe perime të freskëta dhe jo-të freskëta, gjëra ushqimore
të ngrira dhe konzervuara, produkte gastronomike; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit
me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga
distanca në lidhje me ushqimet e gatshme, ushqimet pjekurina, ëmbëlsira, ëmbëlsues
natyral dhe artificial; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të
të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me gjërat
ushqimore organike, produktet shtazore dhe gjëra ushqimore, uji mineral (pije), pije; Shitje
me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve
përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me birra, pije alkoolike, verëra.”
38 “Shërbimet online, kryesisht transmetimin e përmbajtjeve të marra nga librat, produktet
tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të telekomunikimit, përfshirë
në formë transmetimi; shërbimet online, kryesisht transmetimi i lajmeve, pranimi dhe
informimi, përpilimi i teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjetit të
telekomunikimit; Shërbimet informueses të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë
internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe
dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjetit telematik, kryesisht ofrimin e qasjes në
informata të qasshme në rrjetin telematik, përfshirë në internet; Ofrimin e forumeve
elektronike dhe dhomave të bisedave në rrjetin telematik, përfshirë internetin, në lidhje me
gatimin; Transmetimin e prezentimeve me anë të kompjuterëve dhe televizionit;
Transmetimin televiziv, kabllor dhe radio, përfshirë lojërat audio; Ofrimin e qasjese
nëmediat instrkcionale dhe edukative në internet, në veçanti njësitë e multimediave
edukative; Ofrimin e qasjese në programet kompjuterike/softuer dhe media (të
shkarkueshme) për mësimdhënie dhe mësim të ofruara në rrjetet telematike, përfshirë
internetin; Dhënien me qira të kohës së qasjes në databazat kompjuterike; Ofrimin e qasjes
në databazat në kompjuterët e rrjeteve.”
41 “Shërbimet e publikimit; shërbimet edukative dhe trajnime; shërbimet e mësimdhënies;
ofrimin e edukimin; ofrimin e mësimeve online; aranzhimin dhe mbajtjen e mësimeve;
shërbimet për ofrimin e ngjarjeve zbavitëse; organizimin e ngjarjeve për qëllime kulture
dhe zbavitje; video dhe audio produksione; intervistime për qëllime zbavitje; programe
televizive dhe radio.”
43 “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime bari, kafeterie, restorane,
picerive, bareve me ushqim të shpejtë dhe dyqanet e akulloreve.”

225

Buletini Zyrtar Nr. 89 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(210) KS/M/ 2020/471
(220) 18/03/2020
(731) SIDELA SA Juncal 1363, 11000
Montevideo, Uruguay, UY
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) POXIPOL

(511) 1 Kemikale për përdorim në industry, shkencë dhe fotografi, si dhe bujqësi,
kopshtari dhe pylltari;rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e papërpunuar;përbërje për
shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit;preparate për kalitje dhe saldim;substanca për
nxirjen e lëkurës së kafshëve dhe gëzofit;ngjitës për përdorim në industri;stuko dhe
mbushës të tjera qiriçi;plehëra, pleh organik, fertilizues;preparate biologjike për përdorim
në industri dhe shkencë
16 Letër dhe karton;gjëra të shtypura, material për lidhjen e librave;fotografi;letër shkrimi
dhe pajisje zyreje, përpos mobiljeve;ngjitës për përdorim letre apo shtëpiak;material për
vizatim dhe materiale për artista;brusha për pikturim;material instruksionale dhe
mësëmidhënje;fleta plastike, filma dhe çanta për mbështjellje dhe paketim;lloje të
shtypjeve, blloka printimi

(210) KS/M/ 2020/472
(220) 18/03/2020
(300) 124646/2019 23/09/2019 CH
(731) Merkenbureau Knijff & Partners B.V.
Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX WEESP,
Netherlands, NL
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) EVO

(511) 34 “Duhan i papërpunuar apo i përpunuar; duhan për pirje, duhan llulle, duhan që
pështillet me dorë, duhan që përtypet, duhan që thithet; cigare, shkop për pirjen e duhanit;
produkte duhani që ngrohen; të gjitha produktet e lartëcekura duke mos përfshirë purot;
cigarillo; prerëse për puro, mbajtëse për puro; çakmak për cigare; kuti dhe pako për puro;
enë hermetic për mbajtjen e cigareve me lagështi.”

(210) KS/M/ 2020/473
(220) 20/03/2020
(731) Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel
Germany, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60

(540)
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Prishtinë
(511) 3 Peceta të lagura për kozmetikë; Shami të parfumuara; Pëlhura të mbushura me
detergjent për pastrim; Shami të mbushura me locione kozmetike; Peshqire të njomë prej
letre për duar të mbushura me locion kozmetik; Mjete higjienike; Preparate pastrimi dhe
aromatizuese; Preparate për pastrimin e trupit dhe mirëmbajtjen e bukurisë; Peceta të lagura
për qëllime sanitare dhe kozmetike; Pëlhura të mbushura për pastrim [jo-mjekësore, për
përdorim individual]; Pëlhura të mbushura me vajra esencialë, për përdorim kozmetik.
8 Pirunë dhe lugë; Thika; Takëmat, dhe pajisje për përgatitjen e ushqimit me thika
kuzhine, pajisje për prerje dhe bluarje; Vegla dhe mjete mekanike për trajtimin e
materialeve, si dhe për ndërtim, riparim dhe mirëmbajtje; Takëm për tavolinë [thika, pirunë
dhe lugë].
16 Letër tualeti; Mbulesa të letrës për ulëse tualeti; Maramë e trashë [për përdorim
higjienik]; Maramë prej letre për përdorim kozmetik; Peceta të celulozës për qëllime
kozmetike; Maramë prej letre; Maramë; Pecetë prej letre; Peceta të letrës për tavolinë;
Mbulesë tavoline prej celulozës; Mbulesë tavoline prej letre; Dekorime prej letre për festa;
Qese prej letre për festa; Dekorime për festa prej letrës metalike; Pajisje shkrimi për festa;
Kartolina për ditëlindje; Libra për ditëlindje; Kurora prej letre; Materiale dhe mjete
dekoruese dhe artistike; Pajisje për shkrim dhe arsim; Letër; Karton; Karton i trashë;
Kartoni; Qese dhe artikuj për paketim, mbështjellje dhe ruajtje të letrës, kartonit ose
plastikës; Material për shtypje; Mbulesa prej letre për torta; Pllaka shablloni; Pako prej letre
për paketim; Qese plastike e disponueshme për pelena; Qese plastike për mbështjellje dhe
paketim; Pajisje për arsim; Pecetë për fytyrë prej letre; Flamuj prej letre; Rrotull kuzhine
[letër]; Dantella prej letre; Peshqir letre; Tabela prej letre; Maramë prej letre; Mbështjellës
letre për ulëse tualeti; Varëse për letra; Dekorime prej letre për tortë.
21 Pipëz për pirje; Shishe me sprej; Gota prej letre; Pllaka tavoline; Pllaka që nuk janë prej
metalit të çmuar; Pajisje kozmetike dhe higjienike; Takëm, enë gatimi dhe kontejnerë;
Gota, enë dhe artikuj për bare për pije; Rafte për letra tualeti; Qese higjienike; Shpërndarës
të letrave të tualetit
24 Lecka për larje; Peceta tavoline prej tekstili; Mbulesa tavoline prej tekstili; Mbulesa
tavoline prej plastikës; Mbulesa tavoline prej damasku; Damask; Pëlhurë [perde]; Mallra të
tekstilit, dhe zëvendësues të mallrave të tekstilit; Pajisje; Shtroja tavoline prej tekstili;
Mbulesë për çaj; Mbulesë tavoline prej pëlhure; Shtroja prej tekstili; Çarçaf tavoline.
28 Shirita [pajisje për festa]; Tullumbace për lojë; Fishekzjarre të Krishtlindjeve [pajisje
për festa]; Lodra që bëjnë zhurmë për festa; Shërbime të festave në formë të lodrave të
vogla; Dekorime festive, pajisje për festa dhe pemë artificiale të Krishtlindjeve; Pjekëse
kokoshkash [pajisje për festa]; Shpërthyese për festa; Kapele prej letre [pajisje për festa];
Lodra pajisje për festa; Kapele plastike për festa; Kapele prej letre për festa; Shërbime
festive prej letre; Fishekzjarrë [pajisje për festa]; Lodra, lojëra, pajisje për lojëra; Dekorime
festive dhe pemë artificiale të Krishtlindjeve; Konfete; Pinatas; Bori prej letre.
35 Ndihmë afariste, shërbimet menaxhimi dhe administrative; Reklamim, marketing dhe
shërbime promovuese; Shpërndarje e materialit për reklamim, marketing dhe promovim;
Reklamim, marketing dhe konsulencë promovuese, shërbime këshillimi dhe asistence;
Shërbime të marrëdhënieve me publikun; Reklamim; Reklamim reagues; Reklama në
internet; Promovim të biznesit të kompjuterizuar; Afishe; Shërbime në internet për
përpunimin e të dhënave; Reklamë në internet në rrjet kompjuterik; Reklamë në internet në
rrjet kompjuterik; Sigurim të hapësirës, kohës dhe medias për reklamim; Dhënie me qira të
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hapësirës, kohës dhe materialeve për reklamim; Shërbime për demonstrimin dhe shfaqjen e
produktit; Sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve; Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në fushën e higjienës, preparateve
për pastrim dhe aromatizuesve, Preparateve aromatike, Kozmetikë, Pajisje mekanike,
Takëm tavoline, Aparate për krehje, Materiale për shtypje, Karton; Materiale dhe mjete
dekoruese dhe artistike, Letra dhe karton, Pajisje për shkrim dhe pajisje arsim, Letra,
Tabela për letra, karton ose plastikë, Takëm për tenxhere, pjata tavoline, Pajisje kozmetike
dhe higjienike, Pajisje dhe kontejnerë kuzhine, Kontejnerë, Pajisje tualeti, Produkte tekstili,
dhe zëvendësues të produkteve të tekstilit, Lodra, Lojëra, Orendi për pushime, Dekorime
festive dhe pemë artificiale të Krishtlindjeve, Pajisje për lojëra dhe kuriozitete; Vegla për
përgatitjen e ushqimit në formë të thikave, pajisjeve për prerje, pajisjeve për miell dhe
pajisjeve për bluarje, Vegla për përpunimin e materialeve për ndërtim, riparim dhe
mirëmbajtje, Pajisje shkrimi, çanta; Qese, Mallra prej letre dhe kartoni për paketim,
mbështjellës dhe magazinim, dhe Enë tavoline.

(210) KS/M/ 2020/474
(220) 23/03/2020
(731) Paglieri S.p.A. Strada Statale per
Genova km. 98 snc 15122 Alessandria AL
Italy, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) FELCE AZZURRA

(511) 3 Kozmetikë jo mjekësore dhe produkte toaleti; mjete jo mjekësore për
pastrimin e dhëmbëve [pasta, xhelatinë, lëngje]; parfumeri; vajëra eterike; preparate për
zbardhim [heqjen e ngjyrës] dhe substanca tjera për përdorim në lavanteri; preparate për
pastrim, lustrim, gërryerje dhe preparate gërryese-abrazive; kozmetikë; shkumë për dush
(larje); dezodorante; shampone; sapun dhe produkte tualeti.

(210) KS/M/ 2020/476
(220) 23/03/2020
(731) Hankook Technology Group Co., Ltd.
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong),
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea, KR
(740) Abedin Mehmeti - Z.J. "EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë

(540)

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

(210) KS/M/ 2020/478
(540)
(220) 27/03/2020
(300) 2019-149727 28/11/2019 JP
(731) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha
(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan(a
corporation organized and existing under the
laws of Japan), JP
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 9 Programe kompjuterike; softuer kompjuterik; programe kompjuterike, të
shkarkueshem; softuer kompjuterik,të shkarkueshem; softuer kompjuterik për telefonat
inteligjentë; softuer i aplikacioneve kompjuterike, të shkarkueshem; softuer i aplikacioneve
kompjuterike për telefonat mobil, lexuesit portative medial, dhe kompjuteret tablet; softuer
kompjuterik për përdorim në përdorimin e shërbimeve të telekomunikacionit të
automjeteve; softuer kompjuterik për qasje në shërbimet e navigimit të automjeteve dhe
shërbimeve të sigurisë së automjeteve; publikime elektronike, të shkarkueshme

(210) KS/M/ 2020/479
(220) 27/03/2020
(731) NAPPI 1911 S.P.A.
VIA FERROVIA, 194 - 80040 SAN
GENNARO VESUVIANO (NA), IT
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) MAMMAMIA GELATO
ITALIANO

(511) 30 Akull ushqimor; Sherbets [akull]; Jogurt i ngrirë [ëmbëlsira prej akulli];
Ëmbëlsira akulloresh; ëmbëlsira të ftohta; kafe dhe pije me bazë kafeje.
35 Shitje me pakicë, shitje me shumicë dhe shitje oline (në internet) në lidhje me akulloret,
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sherbet (akull), jogurt i ngrirë, ëmbëlsira akulloresh, deserte gjysëm- të ngrira, kafe dhe pije
- me bazë kafeje
43 Shërbime për ofrimin e ushqimeve dhe pijeve, në veçanti lokale të akulloreve dhe
kafeneve.

(210) KS/M/ 2020/480
(220) 27/03/2020
(731) SWIZA S.A. Rue Saint-Maurice 1,
2800 Delémont, Switzerland ( CH), CH
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 8 Vegla dhe pajisje dore dhe që përdoren me dorë; takëm per ngrenie (thika, pirunj
lugë), posaçërisht thika xhepi, thika xhep shumë funksionale, thika me shumë përdorime,
thika të palosshme, thika gjuetie, thika për zejtarë, thika sportive; instrumente për mprehje;
pjesët përbërëse, pjesët rezervë dhe aksesorët e përfshirë në këtë klasë për të gjitha mallrat e
lartpërmendura, veçanërisht kutitë e reklamimit te tyre, mbajtëset e thikës, këllëfët e tyre,
kutitë, veshjet e tyre, mbulesat dhe kutitë e ruajtjes (të përshtatura me mallrat në këtë klasë)
9 Qarqe të integruara; çipa elektronikë; kartat magnetike ose elektronike dhe beixha, me
ose pa kontakt, që të përdoren si mjet pagese, kartat pagese në distancë, kartat elektronike
të portofolit; kartat elektronike të portofolit (kartat me rimbushje per pagesa).
18 Baule (bagazhe), valixhe; çanta shpine, çanta dore, ombrella dhe cadra, bastun (shkop
mbështetës për ecje).

(210) KS/M/ 2020/481
(220) 27/03/2020
(731) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road
Town Tortola, VI
(591) E bardhë, e kuqe, e zezë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 35 Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; Organizimi i ekspozitave
dhe panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi; dizajn për reklamim; sigurimi i
një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Funksionet e zyrës;
sherbime sekretarie; rregullimi i pajtimeve në gazeta për të tjerët; përpilimi i statistikave;
marrja me qira e makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave
kompjuterike; përgjigjja telefonike për pajtimtarët e padisponueshëm; Menaxhimi i
230

Buletini Zyrtar Nr. 89 i Agjencisë për Pronësi Industriale

biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit; Kontabiliteti; shërbime të
konsulencës tregtare; rekrutimin e personelit, vendosjen ne pozicione e personelit, agjencitë
e punësimit, agjencitë e import-eksportit; shërbime për vendosjen e përkohshme të
personelit; Organizim ankandesh; bashkimi, për përfitimin e të tjerëve, të një
shumëllojshmëri të mallrave kryesisht te artikujve shtepiake te te gjitha llojeve; te gjitha
keto sherbime qe kryhen dhe virtualisht nepermjet transmetimeve televizive dhe online
nepermjet internetit.
38 Shërbimet e transmetimit, dhe telekomunikacionit përkatësisht, transmetimi përmes
transmetimit të materialit video në internet, telefon dhe celular; Shërbimet e qendrës së
thirrjeve, , transmetimi i porosive për mallra dhe shërbime dhe kërkesa, kërkesa dhe ankesa
nga klientët tek prodhuesit ose furnitorët e mallrave; Transmetimi dhe ritransmetimi i
televizionit, radios, BTX, teletext, teletext, programe ose transmetime në Internet, në
veçanti transmetimi dhe ritransmetimi i programeve të blerjeve në internet dhe teleshopimit
përfshirë këtu përmes rrjeteve kabllovike; Transmetimi teknik i programeve të radios,
televizionit dhe Internetit, per shërbimet e blerjeve shtëpiake, dhe i hyrjes online në një
portal blerjeje në internet ose kanal teleshopues; Programet e transmetimit në lidhje me
blerjet në shtëpi; Shërbime të transmetimit kabllovik, satelitor dhe televizion në lidhje me
blerjet në shtëpi; Komunikimi i të dhënave dhe transmetimi i informacionit, imazheve dhe
tingullit përmes linjave, satelitëve dhe pajisjeve telekomunikuese; Shërbimet e aksesit në
informacionin e ruajtur në bazat e të dhënave, në veçanti me anë të sistemeve të
komunikimit interaktiv [kompjuter] në lidhje me produktet që do të shiten.
39 Dorëzimi i letrave dhe mallrave, në veçanti mallrat që janë porositur në internet si pjesë
e tregtisë elektronike; Rezervimi i udhëtimeve; Magazinimi dhe ruajtja e përkohshme e
mallrave, sa eshte e përfshirë në kete klasë; Transporti i mallrave, transportuesi i mallrave
dhe shërbimet e ndermjetesimit te transportit të mallrave, përkatësisht transporti, ruajtja e
mallrave dhe rregullimi i shërbimeve të transportit [Paketimi i mallrave; Shërbimet e
korrierit transportues [lajme, mallra dhe materiale reklamuese]; Përcaktimi i vendndodhjes
së dërgesave të mallrave me kompjuter, nepermjet softuerit në Internet [shërbimi i
përcjelljes/ndjekjes]

(210) KS/M/ 2020/482
(220) 27/03/2020
(731) ALBI COMMERCE sh.p.k.
Zona e Re Industriale - Veternik p.n., 10000
Prishtinë, Kosovë , KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) Pendë

(511) 5 Peceta sanitare (prej letre).
16 Letra dhe produkte letre, përfshirë letrën higjienike per WC e tualet, leter per përdorim
në kuzhinë; peshqir dore prej letre, peceta letre për cdo përdorim, salveta (peceta); shami
hundesh; facoleta (shami xhepi); mbulesa tavoline per shtepi apo restorante; set letrash e
pecetash për restorante dhe shtëpiake; karton dhe produkte kartoni, përfshirë dhe kutitë prej
letre ose kartoni per ambalazhimin e prodhimeve te mësipërme me shumicë.
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21 Pjata dhe tabaka, të gjitha mallrat e lartpërmendura në karton dhe të pa disponueshme
pas përdorimit (një-përdorimshe)

(210) KS/M/ 2020/483
(220) 27/03/2020
(731) ALBI COMMERCE sh.p.k.
Zona e Re Industriale - Veternik p.n., 10000
Prishtinë, Kosovë , KS
(591) E bardhë, e zezë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 5 Peceta sanitare (prej letre).
16 Letra dhe produkte letre, përfshirë letrën higjienike per WC e tualet, leter per përdorim
në kuzhinë; peshqir dore prej letre, peceta letre për cdo përdorim, salveta (peceta); shami
hundesh; facoleta (shami xhepi); mbulesa tavoline per shtepi apo restorante; set letrash e
pecetash për restorante dhe shtëpiake; karton dhe produkte kartoni, përfshirë dhe kutitë prej
letre ose kartoni per ambalazhimin e prodhimeve te mësipërme me shumicë.
21 Pjata dhe tabaka, të gjitha mallrat e lartpërmendura në karton dhe të pa disponueshme
pas përdorimit (një-përdorimshe)

(210) KS/M/ 2020/485
(220) 30/03/2020
(731) Laboratorios Forenqui S.A.
Camino de la Coma, s/n.
46220 Picassent (VALENCIA)
Spain, ES
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) FORESAN

(511) 5 Deodorantë, përveç atyre për përdorim personal; preparate për deodorizimin e ajrit;
freskues ajri; pajisje dezinfektuese
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(210) KS/M/ 2020/486
(220) 30/03/2020
(731) F.DIVELLA S.P.A. Largo Domenico
Divella, 1 70018 Rutigliano (Bari), IT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) OTTIMINI

(511) 30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale;Oriz;Tapioka dhe miell pallme;Miell dhe
preparate të përgaditura nga drithërat, buka, pastat dhe ëmbëlsirat;Akull që hahet;Sheqer,
mjaltë, melasë;Tharm, pluhur-pjekje;Kripë;Mustard;Uhtull, salcë
[përbërës];Melmesa;Akull [ujë i ngrirë]

(210) KS/M/ 2020/487
(220) 30/03/2020
(300) 78838 03/10/2019 JM
(731) Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place Culver City, California
90232, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) SOLO PRO

(511) 9 Ndëgjojse;kufje;kufje të vogla te veshit;zmadhues
zëri;altoparlantë;kufje;mikrofona;kabllo audio;mbushws, kabllo mbushës, dhe mbushës
rryme për përdorim me ndëgjojse, kufje, kufje të vogla, dhe altoparlantë;kuti për mbajtjen e
ndëgjojseve, kufjeve, kufjeve të vogla, dhe altoparlantëve;kuti mbrojtëse për ndëgjojse,
kufje, kufje të vogla, dhe altoparlantët;mbulesa, çanta dhe kuti të përshtatura apo të
formësuara për të mbajtur audio pllejerë, ndëgjojse, kufje, kufje të vogla, dhe
altoparlantë;ndëgjojse, kufje, kufje të vogla, dhe aksesorie të altoparlantëve, kryesisht rripa,
kordon qafe, tel dhe shirita;softuer kompjuterik për kontrollimin dhe përditësimin e
ndëgjojseve, kufjeve, kufjeve të vogla, dhe altoparlantëve

(210) KS/M/ 2020/488
(220) 30/03/2020
(731) Pediatrica Specialist S.r.l.
Via Nicolodi 28/A 57121 Livorno (LI), IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 3 sapun, parfeme, vajra eterike, krema për fytyrë dhe trup, kozmetikë (toalet), losion
për kujdesin e flokëve, pasta për dhëmb
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5 prepárate veterinere dhe farmaceutike, prepárate sanitare për qëllime medicinale,
supstanca dijetike për përdorim në medicinë, ushqim për bebe, leukoplast, material për
lidhje (fashim), materijal për mbushjen e dhëmbëve, dyll për dhëmb, paisje dezinfektuese.

(210) KS/M/ 2020/489
(220) 30/03/2020
(731) Pediatrica Specialist S.r.l.
Via Nicolodi 28/A 57121 Livorno (LI)
Italy, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 3 sapun, parfeme, vajra eterike, krema për fytyrë dhe trup, kozmetikë (toalet), losion
për kujdesin e flokëve, pasta për dhëmb
5 prepárate veterinere dhe farmaceutike, prepárate sanitare për qëllime medicinale,
supstanca dijetike për përdorim në medicinë, ushqim për bebe, leukoplast, material për
lidhje (fashim), materijal për mbushjen e dhëmbëve, dyll për dhëmb, paisje dezinfektuese.

(210) KS/M/ 2020/501
(220) 31/03/2020
(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) ENERZAIR

(511) 5 Preparate farmaceutike.

(210) KS/M/ 2020/502
(540)
(220) 01/04/2020
(731) TAYYAR INVESTMENT
FİNANSAL YÖNETİM ANONİM
ŞİRKETİ. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
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5.CAD. NO:18 MERKEZ – KARAMAN,
TURKEY, TR
(740) Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr:
"Malush Kosova" Ob IV-48/e, 10000
Prishtinë
(511) 30 Kafe, kakao; pije me bazë kafeje ose kakaoje, pije me bazë çokollate; makarona,
brumëra të mbushur, petë; pasta dhe produkte buke bazuar në miell; ëmbëlsira të bazuara
në miell dhe çokollatë; bukë, simit [bagelë turke në formë unaze e mbuluar me farat e
susamit], pogaçe [bagel turk], pite, sanduiçe, katmer [pasta turke], byrek, ëmbëlsira,
bakllava [ëmbëlsirë turke bazuar në brumë të veshur me shurup], kadayif [turqisht
ëmbëlsirë bazuar në brumë]; ëmbëlsira të bazuara në brumë të veshur me shurup; pudinga,
kamxhik, kazandibi [puding turk], puding oriz, keskul [puding turk]; mjaltë, zam bletësh
për konsum njerëzor, propolisi për qëllime ushqimore; kremra për ushqime, vanilje
(aromatizuese), erëza, salca (kondicionera), salcë domatesh; maja, pluhur pjekje; miell,
bollgur, niseshte për ushqim; sheqer, sheqer kub, sheqer pluhur; çaj, çaj i akullt; ëmbëlsirat,
çokollatat, biskotat, kreket, meshat; çamçakëza; akullore, jets ushqimore; kripë; ushqim
rostiçeri me bazë drithëra, kokoshka, tërshëra të grimcuara, patate të skuqura misri, drithëra
në mëngjes, grurë të përpunuar për konsum njerëzor, elb të grimcuar për konsum njerëzor,
tërshëra të përpunuar për konsum njerëzor, thekër të përpunuar për konsum njerëzor, oriz;
melasa për ushqim.

(210) KS/M/ 2020/503
(220) 02/04/2020
(731) CONAD - CONSORZIO
NAZIONALE DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD Via Michelino, 59 – 40127
Bologna, IT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) SAPORI E DINTORNI CONAD
BURRO ALPINO

(511) 29 “Gjalpë.”

(210) KS/M/ 2020/514
(220) 07/04/2020
(300) Nr.078886 08/10/2019 JM
(731) Rothmans of Pall Mall Limited
Route de France 17 Boncourt 2926
Switzerland, CH
(591) kaltert, bardhe, kuqe , hiri

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

(511) 34 Cigare; duhan, i pa përpunuar ose përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për
çibuk (llullë); produkte të duhanit; zëvendësues të duhanit (të cilët nuk jan për përdorim
medicinal); puro, cigarilos (puro të holla); çakmak për cigare; çakman për puro; çibrit;
produkte për duhanpirës; letër për cigare; tuba për cigare; filter për cigare; makina xhepi
për mbështjelljen e cigareve; makinë dore për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare
elektronike; lëng për cigaret elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën

(210) KS/M/ 2020/515
(220) 07/04/2020
(300) Nr. 078888 08/10/2019 JM
(731) Rothmans of Pall Mall Limited
Route de France 17 Boncourt 2926, CH
(591) Kalter, bardhe, kuqe , hiri
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 34 Cigare; duhan, i pa përpunuar ose përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për
çibuk (llullë); produkte të duhanit; zëvendësues të duhanit (të cilët nuk jan për përdorim
medicinal); puro, cigarilos (puro të holla); çakmak për cigare; çakman për puro; çibrit;
produkte për duhanpirës; letër për cigare; tuba për cigare; filter për cigare; makina xhepi
për mbështjelljen e cigareve; makinë dore për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare
elektronike; lëng për cigaret elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën

(210) KS/M/ 2020/516
(220) 07/04/2020
(731) Danesi Caffè S.p.A. (an Italian joint
stock company) Via Tempio degli Arvali,
45 00148 Rome, IT
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

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

(511) 25 Bluza pa jaka me mang të shkurta (tee-shirts), bluza, gëzof me kapuç, bluzë me
mëngë të shkurtra me jaka, atelete sportive (tracksuit), xhaketa e poshtëme, xhup
(xhemper), pulovër , rroba banjo, bluza me kapele apo me jak, pantallona, kapele, kapele
me strehë, jelek, këpucë, shalle, jelek me mbushje, xhaketa, dorashka
30 Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësuesit e kafes , ekstraktet e kafesë, kokërr kafeje të
mbuluara me një shtresë sheqeri, aroma kafeje, kokërra të pjekura kafeje, kafe e bluar, kafe
pa përmbajtje te kafeinës, neskafe, sheqerkë, çaj kamomili, infuzione jo-mjekësore.
43 Kafiteri dhe shërbime të restoranteve, shërbime baresh dhe pijetoreve, sherbime baresh
për ushqime në mes të vakteve.

(210) KS/M/ 2020/518
(220) 08/04/2020
(731) Brandt Europe, S.L. Avda. República
Argentina, 24 E-41011 Sevilla, Spain, ES
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë

(540) TRAXI

(511) 5 Dezinfektant; fungicid; herbicid.

(210) KS/M/ 2020/519
(540)
(220) 08/04/2020
(731) POLİYA POLİESTER SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
FİRUZKÖY BULVARI NO:46 AVCILAR /
İSTANBUL, TR
(591) E kaltër, e bardhë.
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë
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(511) 1 Kimikate dhe substanca adezivë që përdoren ne industri, shkencë dhe fotografi.
Rëshira artificiale të papërpunuara, plastikë e papërpunuar. Adeziv jo për qëllime mjeksore,
shtëpiake dhe për zyra.
35 Reklamim; shërbime të bërit bashkë, për dobi të tjerëve, të mallrave të ndryshëm,
posaçërisht, të kimikeve dhe substancave adezive që përdoren në industri, skencë dhe
fotografi, rëshirave artificiale të papërpunuara, plastikës së papërpunuar, adezivëve për
qëllime jo mjeksore, shtëpiake dhe zyre, ngyrave;vernikëve, llakut, mbrojtësve kundër
dryshkut, mbrojtësve kundër shkatrimit të drurit, holluesve dhe lidhësve për ngjyra,
pigmenteve, mbrojtësve të metalit, bojrave për këpucë, ngjyrave për printim dhe bojës për
shkrim, tonerëve (përfshi edhe tonerët e mbushur), ngjyruesve për ushqim, farmaceutikëve
dhe pijeve, rëshirave natyrale të papërpunuara, vajrave industrial dhe grasove, fluidëve për
prerje, absorbuesve të pluhurit, kompozimeve për lagije dhe lidhje, kandelave, qirinjve,
dyllit gjysëmtë përfunduar, dyllit dhe parafinës për qëllime ndriçimi duke ju mundësuar
konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto mallra, mund të shiten nëpërmjet
shitjes së shitoreve me pakicë, shitoreve me shumicë, nëpërmjet mediave elektronike ose
porosive nëpërmjet katalogjeve me mail.

(210) KS/M/ 2020/520
(220) 08/04/2020
(731) FORA MARKA GELİŞTİRME VE
DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. TAYFUN
CAD. NO: 2/11 BAŞAKŞEHİR
İSTANBUL TURKEY (TR), TR
(591) E kuqe, e zezë, e bardhë.
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 30 Kafe, kakao, kafe ose pije me baze te kakaos, pije me bazë të çokollatës, pasta,
qofte (brume) të mbushura, makarona, pasta dhe prodhime fure me bazë mielli;deserte me
bazë mielli dhe çokollate;bukë, simite (gjevrek), pogaçe (pjekurinë), pite, sandviçe, katmer
(pastë turke), ëmbëlsirë, kek, bakllavë, kadaif, deserte me bazë mielli të mbuluara me
sherbet, puding, kustard (krem), kazandibi (puding turk), puding orizi (puding turk),
keshkil (puding turk), mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore,
mëlmesa për gjëra ushqimore, vanile (aromë), erza, salca (mëlmesa), salcë domatesh, maja,
pluhur përpjekje, miel, bullgur, nisheste për ushqim, sheqer, kube sheqeri, sheqer i
aromatizuar, çaj, ice tee (çaj i ftohtë), ëmbëlsira, çokollatë, biskota, krekerë, nafore,
çamçakëz, akullore, akuj të ngrënshëm, krip, ushqim meze me bazë cerealesh (farave),
kokoshka, tërshër e grimcuar, çipse misri, cereale për kafjall, grur i përpunuarr për konsum
nga njerzit, elb i grimcuar për konsum nga njerzit, tërshër e përpunuar për konsum nga
njerzit, thekër e përpunuar për konsum nga njerzit, oriz, melasë për ushqim.
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(210) KS/M/ 2020/521
(220) 08/04/2020
(731) BETA KİMYA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Keresteciler Sitesi 14.Blok No:32 İkitelli
Küçükçekmece Istanbul, TURKEY, TR
(591) e kaltert e bardhe
(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

(210) KS/M/ 2020/530
(220) 10/04/2020
(731) KABUSHIKI KAISHA HITACHI
SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.)
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan, JP
(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) 1 Karbon në formë pluhuri, shufrave dhe prodhimeve në formë kallëpesh; karburant
për reaktorë atomik.
2 Prodhime të rrëshirave artificiale, si; ngjyra, llakëra, pasta.
6 Çelik special (llamarinë dhe profile); zinxhirë; panin (për makina petëzimi, makina
shtypshkronjash dhe të tjerë), armaturë për gypa; valvule; shufra dhe gypa.
7 Motorë elektrik; gjeneratorë elektrik, aparate kontrolluese për motorë elektrik dhe
gjeneratorë elektrik, si: kontrollues, lëshues, rezistues, kontaktomë, rele, rregullues
automatik të tensionit, aparate për udhëheqje nga largësia; makina dhe pajisje për
shpërndarje të energjisë elektrike, si: transformatorë, kalem reaktiv, dhe mbështjellës për
ndalje të zërit, drejtues me zhivë, drejtues për gjysmëpërçues, transformues rrotacional,
përforcues magnetik, ndërprerës automagnetik, mbyllës, tabela dhe rafte shpërndarëse, rele,
shndërrues të frekuencave, rrufepritës, shpërndarës të ngarkesës; bateri; përçues elektrik
dhe kabllo; brusha grafiti; materiale izoluese elektrik; bërthama magnetike; gypa elektronik
, si: gypa pranues, gypa dërgues, gypa me reze elektronike, gypa të dhënies të imazheve,
gypa akumulatorësh, gypa rendkeni, drejtuese (udhëheqëse) të gypave; elemente me të
çarkut elektrik me gjysmëpërçues, si; transistorë, dioda, foto qeli dhe pajisje përçuese të
fotove, termo rezistomë, rezistomë të ndryshueshëm; makina për xehetari; makina për
ndërtimtari; makina për manipulim të materialit, si: vinça, ngritëse, çikrik, konvejer,
skreper, elevatorë-kthjellët, konvejer pneumatik; kiper; turbina avulli; turbina gazi; makina
me djegie të brendshme; makina vegla; vegla mekanike dore; shina për petëzim; presa;
çekiçë; grimcuese; fura elektrike; makina për përpunimin e letrës; makina dhe pajisje për
industrinë kimike; mbledhës elektrik të pluhurit; separator centrifugal; makina
shtypshkronjash; makina për qepje; reaktor atomik.
9 Instrument matës magnetik dhe elektrik, si: ampermetër, voltmetër, vatmetër, matës Wh,
matës i rezistencës së izolimit; instrumente matës industrial, si: termometra, manometra,
matës të rrjedhës, dinamometra; aparate telefonike; tabela shpërndarëse telefonike; telegraf;
telefon me rrymë bartëse; aparate pa tel për lidhje; pajisje për radio transmetues; radio
pranues; pajisje për imitues televiziv; televizorë; pajisje industriale për televizor; pajisje me
tel për difuzion; gramafon elektrik; aparate për reproduktim nga pllakat; magnetofon;
shirita magnetofoni; aparate elektronike të aplikuar, si: llogaritës elektronik, aparate për
përpunim të dhënash, aparate automatike kontrolluese, mikroskop elektronik, shpejtues të
thërrmijave, radar, loran, radio far; instrumente matës shkencor, si: masa spektrometri,
spektrometër me rezonancë magnetike, spektrofotometër; fotometër, p.H-metër, aparate
tizelius për elektroforezi, matës gajgeri; aparate elektrike për saldim
11 Kazanë; pastrues të ujit që furnizon kazanët; kondensator avulli; këmbyes të nxehtësisë;
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qarqe uji dhe turbina uji; pompa; pompa për vakum; lidhëse hidraulike dhe shndërrues të
momentit të rrotullimit; kompresor; fryrëse dhe ventilatorë; frigoriferë; pajisje për
kondicionim të ajrit; ftohës elektrik të ujit dhe pijeve; eliminues elektrik të lagështisë
(nëpërmjet frigoriferit); aparate elektrike për amvisëri, si; kalorifer dhe ngrohës, aparate për
gatim, frigoriferë, pompa, aparate për larje dhe pastrim, aparate për lustrim të parketit,
hekur për hekurosje, ventilatorë për tavolinë dhe dysheme, ventilator për ajrosje, ftohës të
dhomave, rele kohe; shporet me naftë dhe gaz; fura me naftë dhe gaz; pajisje për ndriçim
elektrik, si: poqa elektrik me fije skuqësh, poqa fluoreshent, poqa me avull zhive, poqa
infra të kuq, poqa për sterilizim, armatura për llamba elektrike, llamba dore elektrike.
12 Automjete hekurudhe; elevatorë; shkallë lëvizëse; mjete dhe pajisje për automobila, si:
dinamo-starter, gjeneratorë për mbushje të akumulatorëve, motor-lëshues, rregullues,
mbështjellës për ndezje, kandela, karburatorë
19 Pllaka për ndërtime.
20 Pllaka për mobilie dhe industri, fletë dhe shirita.
21 Çelës për konserva, grimcuese për mbeturina.

(210) KS/M/ 2020/531
(220) 10/04/2020
(731) KABUSHIKI KAISHA HITACHI
SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.)
6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan, JP
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) HITACHI

(511) 1 Karbon në formë pluhuri, shufrave dhe prodhimeve në formë kallëpesh; karburant
për reaktorë atomik
2 Prodhime të rrëshirave artificiale, si; ngjyra, llakëra, pasta.
6 Çelik special (llamarinë dhe profile); zinxhirë; panin (për makina petëzimi, makina
shtypshkronjash dhe të tjerë), armaturë për gypa; valvule; shufra dhe gypa.
7 Motorë elektrik; gjeneratorë elektrik, aparate kontrolluese për motorë elektrik dhe
gjeneratorë elektrik, si: kontrollues, lëshues, rezistues, kontaktomë, rele, rregullues
automatik të tensionit, aparate për udhëheqje nga largësia; makina dhe pajisje për
shpërndarje të energjisë elektrike, si: transformatorë, kalem reaktiv, dhe mbështjellës për
ndalje të zërit, drejtues me zhivë, drejtues për gjysmëpërçues, transformues rrotacional,
përforcues magnetik, ndërprerës automagnetik, mbyllës, tabela dhe rafte shpërndarëse, rele,
shndërrues të frekuencave, rrufepritës, shpërndarës të ngarkesës; bateri; përçues elektrik
dhe kabllo; brusha grafiti; materiale izoluese elektrik; bërthama magnetike; gypa elektronik
, si: gypa pranues, gypa dërgues, gypa me reze elektronike, gypa të dhënies të imazheve,
gypa akumulatorësh, gypa rendkeni, drejtuese (udhëheqëse) të gypave; elemente me të
çarkut elektrik me gjysmëpërçues, si; transistorë, dioda, foto qeli dhe pajisje përçuese të
fotove, termo rezistomë, rezistomë të ndryshueshëm; makina për xehetari; makina për
ndërtimtari; makina për manipulim të materialit, si: vinça, ngritëse, çikrik, konvejer,
skreper, elevatorë-kthjellët, konvejer pneumatik; kiper; turbina avulli; turbina gazi; makina
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me djegie të brendshme; makina vegla; vegla mekanike dore; shina për petëzim; presa;
çekiçë; grimcuese; fura elektrike; makina për përpunimin e letrës; makina dhe pajisje për
industrinë kimike; mbledhës elektrik të pluhurit; separator centrifugal; makina
shtypshkronjash; makina për qepje; reaktor atomik
9 Instrument matës magnetik dhe elektrik, si: ampermetër, voltmetër, vatmetër, matës Wh,
matës i rezistencës së izolimit; instrumente matës industrial, si: termometra, manometra,
matës të rrjedhës, dinamometra; aparate telefonike; tabela shpërndarëse telefonike; telegraf;
telefon me rrymë bartëse; aparate pa tel për lidhje; pajisje për radio transmetues; radio
pranues; pajisje për imitues televiziv; televizorë; pajisje industriale për televizor; pajisje me
tel për difuzion; gramafon elektrik; aparate për reproduktim nga pllakat; magnetofon;
shirita magnetofoni; aparate elektronike të aplikuar, si: llogaritës elektronik, aparate për
përpunim të dhënash, aparate automatike kontrolluese, mikroskop elektronik, shpejtues të
thërrmijave, radar, loran, radio far; instrumente matës shkencor, si: masa spektrometri,
spektrometër me rezonancë magnetike, spektrofotometër; fotometër, p.H-metër, aparate
tizelius për elektroforezi, matës gajgeri; aparate elektrike për saldim.
11 Kazanë; pastrues të ujit që furnizon kazanët; kondensator avulli; këmbyes të nxehtësisë;
qarqe uji dhe turbina uji; pompa; pompa për vakum; lidhëse hidraulike dhe shndërrues të
momentit të rrotullimit; kompresor; fryrëse dhe ventilatorë; frigoriferë; pajisje për
kondicionim të ajrit; ftohës elektrik të ujit dhe pijeve; eliminues elektrik të lagështisë
(nëpërmjet frigoriferit); aparate elektrike për amvisëri, si; kalorifer dhe ngrohës, aparate për
gatim, frigoriferë, pompa, aparate për larje dhe pastrim, aparate për lustrim të parketit,
hekur për hekurosje, ventilatorë për tavolinë dhe dysheme, ventilator për ajrosje, ftohës të
dhomave, rele kohe; shporet me naftë dhe gaz; fura me naftë dhe gaz; pajisje për ndriçim
elektrik, si: poqa elektrik me fije skuqësh, poqa fluoreshent, poqa me avull zhive, poqa
infra të kuq, poqa për sterilizim, armatura për llamba elektrike, llamba dore elektrike
12 Automjete hekurudhe; elevatorë; shkallë lëvizëse; mjete dhe pajisje për automobila, si:
dinamo-starter, gjeneratorë për mbushje të akumulatorëve, motor-lëshues, rregullues,
mbështjellës për ndezje, kandela, karburatorë.
19 Pllaka për ndërtime.
20 Pllaka për mobilie dhe industri, fletë dhe shirita.
21 Çelës për konserva, grimcuese për mbeturina.

(210) KS/M/ 2020/532
(220) 10/04/2020
(731) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG United Kingdom, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)
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(511) 5 Shtesa dietike dhe preparate; shtesa ushqimi; shtesa për ushqim; shtesa vitaminoze;
shtesa minerale; shtesa bimore dhe ekstrakte bimore; antioksidante.
30 Embëlsira jo mjekësore, bombone dhe tabletë (pastille) me preparate bimore
34 Cigare; duhan, i pa përpunuasr ose i përpunuar; thasë të nikotinës pa duhan për
përdorim gojor (orale) (të cilat nuk janë për përdorim në mjekësi); burmut me duhan
(burmut është pluhur nga gjethi i grirë i duhanit); snus me duhan (snus është produkt
duhani në formë pluhuri i cili shitet në çese si të çajit, i cili përdoret me vendosje në mishin
e dhembeve dhe ka 3 herë më shumë nikotin së një cigare); burmut pa duhan; snus pa
duhan; duhan për mbështjellëje; duhan për çibukë (llulla); produkte nga duhani;
zavendësues të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në mjekësi); cigare, puro; shkrepëse;
çakmak; produkte për duhanpirës; letër për cigare; tuba për cigare; filtra për cigare; makina
gjepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubave të letrës me duhan;
cigare elektronike; lëng për cigare elektronike; produkte nga duhani të cilat ngrohen.

(210) KS/M/ 2020/533
(220) 10/04/2020
(731) SOREMARTEC S.A. 16 Route de
Trèves, L - 2633, Senningerberg,
Luxembourg, LU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) KEEBLER

(511) 30 Biskota.

(210) KS/M/ 2020/536
(220) 10/04/2020
(731) 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 Prishtine,
Kosove

(540) COLGATE FRUITY COCKTAIL

(511) 3 “Pasta dhëmbësh, larëse të gojës”.
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(210) KS/M/ 2020/1170
(220) 12/06/2020
(731) ''ORIENTAL SHPK'' SHPK
Rr.''Rilindja Kombëtare'', Malishevë,
Republika e Kosovës, KS
(591) e kuqe e zeze, hiri
(740) ''ORIENTAL SHPK'' SHPK
Rr.''Rilindja Kombëtare'', Malishevë,
Republika e Kosovës

(540)

(511) 34 Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. Tregtia me shumice
dhe pakice e produkteve te duhanit ne dyqane te specializuara dhe jo te specializuara, ku
mbreteron ushqimi pijet dhe duhani.
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi
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