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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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APLIKIME TË MARKAVE TREGTARE 
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(210) KS/M/ 2011/1291 

(220) 27/12/2011 

(731) Molson Coors Brewing Company 

(UK) Limited 137 High Street, Burton Upon 

Trent, Staffordshire DE14 1JZ, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birrat, birra e zezë e fortë (stout), birra lageri, birra e zezë e hidhur (porter) dhe 

birra ale; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për krijimin e pijeve freskuese  

 
 
 

(210) KS/M/ 2011/1296 

(220) 29/12/2011 

(731) Comec-Binder S.r.l. 

Via Molino, 22 31050 Badoere di Morgano 

(TV) Italy, IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Shtypëse dhe pajisje shtypëse, posaçërisht për gur dhe xham, shtypëse nofull, 

shtypëse goditëse, shtypëse konike, shtypëse rrokullisëse, shtypëse çekan, mulli çekan, 

makinë vendosëse dhe pajisje ngarkuese mekanike, posaçërisht për ngarkimin e shtypësit të 

gurit, rrëpira (për ngarkim), mekanizma mbushëse me lëvizje alternative, makina shoshitëse 

me dridhje; pajisjet dhe makinat e -shkatërrimit gradual,  -dëlirjes dhe -heqjes së gëlqeres; 

larëset e cungave, barabanë për larje, pajisje për përpunimin e rërës, posaçërisht valvule për 

shkarkimin e rërës dhe rrota të kovave; pajisje dehidradutese-për llum, posaçërisht presa 

filtruese në formë dhomëze dhe presa në formë rripi; të gjitha mallrat e sipërpërmendura si 

makineri ose si pjesë makinerish.  

11  Impiante për trajtimin e ujërave të zeza, impiante për trajtimin llumit  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe shërbime përkatëse 

projektimi që kanë të bëjnë me mallrat e sipërpërmendura; planifikim ndërtimor në lidhje 

me mallrat e sipërpërmendura  
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(210) KS/M/ 2016/670 

(220) 18/05/2016 

(300) 234965  20/11/2015  GR 

(731) Karelia Tobacco Company Inc. 

Athinon Street, 24100 Kalamata, GR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan, puro, cigare, e-cigare, cigarillo, artikuj duhanxhinjsh, taketuke, kuti 

cigaresh, çakmakë, letër cigaresh dhe shkrepëse  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/671 

(220) 18/05/2016 

(300) 234966  20/11/2015  GR 

(731) Karelia Tobacco Company Inc. 

Athinon Street, 24100 Kalamata, GR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan, puro, cigare, e-cigare, cigarillo, artikuj duhanxhinjsh, taketuke, kuti 

cigaresh, çakmakë, letër cigaresh dhe shkrepëse  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/672 

(220) 18/05/2016 

(300) 234967  20/11/2015  GR 

(731) Karelia Tobacco Company Inc. 

Athinon Street, 24100 Kalamata, GR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan, puro, cigare, e-cigare, cigarillo, artikuj duhanxhinjsh, taketuke, kuti 

cigaresh, çakmakë, letër cigaresh dhe shkrepëse.  
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(210) KS/M/ 2016/673 

(220) 18/05/2016 

(300) 234968  20/11/2015  GR 

(731) Karelia Tobacco Company Inc. 

Athinon Street, 24100 Kalamata, GR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan, puro, cigare, e-cigare, cigarillo, artikuj duhanxhinjsh, taketuke, kuti 

cigaresh, çakmakë, letër cigaresh dhe shkrepëse.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/674 

(220) 18/05/2016 

(300) 234969  20/11/2015  GR 

(731) Karelia Tobacco Company Inc. 

Athinon Street, 24100 Kalamata, GR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan, puro, cigare, e-cigare, cigarillo, artikuj duhanxhinjsh, taketuke, kuti 

cigaresh, çakmakë, letër cigaresh dhe shkrepëse.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2016/1491 

(220) 02/12/2016 

(731) Kosan Kozmetik Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi GOSB Ihsan Dede Cad. 

No:133 Gebze Kocaeli, TR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Sapun për përdorim personal, krip dhe shkumë banje, shamponë, tonifik flokësh, 

kondicionues (zbutës) flokësh, losione flokësh, xhel stilizues, brilliantinë, preparate për 

pastrim të flokëve, preparate për valëzim të flokëve; ngjyra flokësh, spraje flokësh, 

preparate depilimi, shpërlarës goje jo për qëllime mjekësore, pasta dhëmbësh, kremëra 

kozmetik dhe losione, vajra esencial, pudër për makiazh, preparate për rezitje, sapun dhe 

shkumë për rroje, preparate kozmetike për kujdes të lëkurës, preparate pastrimi për lëkurë, 

tonik lëkure, lagështues, krem kozmetik, maska bukurie, make-up, make-up pudër, 

preparate meke-up-i, maskara, lapsa kozmetik, buzkuq, lustrues thonjësh, llak thonjësh, 
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heqës i lustrës së thonjëve, heqës i make-upit, parfume, kolonjë, krem dhe losion për pas 

rroje, deodorantë për përdorim personal, losion bebesh, vajra për bebe, pudër për bebe dhe 

tonik lëkure për përdorim kozmetik, kremëra kozmetik, qumsht pastrues për bebe  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/3 

(220) 04/01/2017 

(300) 16/4286882  12/07/2016  FR 

(731) SANOFI BIOTECHNOLOGY 

54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/18 

(220) 11/01/2017 

(731) ПИ “ВИТАМИНКА” А.Д. Прилеп 

Ул. “Леце Котески” бр. 23, 7500 Прилеп, 

MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  CHOKOLINDA 

 

 
     

 

(511) 30  Çokollatë, kakao, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, biskota, nafore, kekse, 

ëmbëlsira të vogla.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/22 

(220) 12/01/2017 

(731) Hana Jahjaga Demolli, 

Pupla SH.P.K. Rruga “Ahmet Krasniqi” nr.7 

Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Agjensi të pasurive të paluajtshme, Agjensi të pasurive të patundshme, Agjentë 

doganorë, Agjentë sigurimesh, Agjentë shtëpish banimi, Agjentë të pasurive të paluajtshme, 

Aktivitet komisioneri, Ambjente akomodimi [apartamente], Analiza Financiare, 

Apartamente (Dhënia me qira ), Banka kursimi, Depozita të gjërave me vlerë, Dhënie 

garancie monetare, Dhënie me qira e apartamenteve, Dhënie me qira e apartamenteve të një 

pallati, Dhënie me qira e fermave, Dhënie me qira e pasurive të paluajtshme, Dhënie me 
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qira e zyrave [pasuri të paluajtshme], Mbledhja e qirave, Broker I pasurive të patundëshme, 

Emetimi i simboleve dalluese me vlerë, Factoring, Financim blerjesh me kredi, Financim i 

qira-blerje, Fonde të përbashkëta, Garanci, Hua [financiare], Hua me pagesë me këste, Hua 

përkundrejt sigurimit, Informacion financiar, Informacion Financiar, Informacion 

Sigurimesh, Informacion sigurimesh, Investim Kapitali, Investime fondesh, Investime 

kapitali, Karta krediti, Këmbim parash, Koleksione, Konsulencë(Financiare), Konsulencë 

financiare, Konsulencë sigurimesh, Konsulencë, Kryerje e veprimeve bankare nga shtëpia, 

Kujdestari, Kuotacione të shkëmbimit të fondeve, Lëshimi i çeqeve të udhëtarëve, Lëshimi 

i kartave të kreditit, Likuidim, financiar, Llogaritje fiskale, Mbledhje fondesh për bamirësi, 

Shërbime fiduciare, Shërbime financuese, Shërbime garancie, Shërbime kartash krediti, 

Shërbime likujdimi biznesi, financiare, Shërbime të agjentëve për fondet dhe obligacionet, 

Shërbime të agjentëve të sigurimeve, Shërbime të depozitave të sigurta, Shërbime të 

kartave debit, Shërbime të pagimit të pensioneve Transferim fondesh Elektronik, 

Transferimi I fondeve elektronike, Veprime bankare, Veprime bankare hipoteke, Veprime 

bankare nga shtëpia, Verifikim çeku, Agjensi të mbledhjes së borxheve, Vlerësim 

Antikitetesh, Vlerësim antikash, Vlerësim (Arti ), Vlerësim arti, Vlerësim Bizhuterish, 

Vlerësim (Financiar —) [sigurim, veprime bankare, pasuri të paluajtshme], Vlerësim 

financiar [sigurime, veprime bankare, pasuri të paluajtshme], Vlerësim i artikujve të çmuar, 

Vlerësim i bizhuterive, Vlerësim i kostos së riparimit [vlerësim financiar], Çeqe udhëtarësh 

(Lëshim I çeçeve), Vlerësim i pasurive të paluajtshme, Vlerësim (Kosto riparimi ) [vlerësim 

financiar], Vlerësim numizmatik, Vlerësim (Numizmatik ), Vlerësim (Pasurish të 

paluajtshme ), Vlerësim (Vula ), Vlerësim vulash, Vlerësime (Fiskale), Zyra kredie, Zyra 

shkëmbimi çeqesh, financiare. 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/30 

(220) 17/01/2017 

(731) DÜNYA FOOD İHRACAT 

İTHALAT SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Adalet Mah. Manas 

Bulvarı, No: 47 B, Kat: 40, İç Kapı: 4004, 

Bayraklı İZMİR, TR 

(591) E bardhë, e gjelbër 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Ullinj dhe vajra ulliri. Mish, shpendë;produkte të përpunuara mishi, mish i 

përpunuar shpendësh.  
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(210) KS/M/ 2017/35 

(220) 19/01/2017 

(731) ECDL Foundation an Irish Company 

of The Grange Stillorgan Road, Blackrock, 

Co. Dublin, IE 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  ICDL 

 

 
     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente mësimore dhe udhëzuese; softuerë kompjuterik; kompakt 

disqe; video dhe audio kaseta dhe disqe; softuerë kompjuterik dhe publikime në formë 

elektronike të ofruara nga databazat online apo nga mjetet e ofruara në Internet  

41  Shërbime edukimi dhe trajnimi, aranzhimi dhe udhëheqja e garave, seminareve, 

konferencave dhe punëtorive; publikimet e librave dhe teksteve; shërbime udhëzuese; 

shërbime ekzaminimi dhe certifikimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/36 

(220) 19/01/2017 

(731) ECDL Foundation an Irish Company 

of The Grange Stillorgan Road, Blackrock, 

Co. Dublin, IE 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)      

 

     

 

(511) 9  Aparate dhe instrumente mësimore dhe udhëzuese; softuerë kompjuterik; kompakt 

disqe; video dhe audio kaseta dhe disqe; softuerë kompjuterik dhe publikime në formë 

elektronike të ofruara nga databazat online apo nga mjetet e ofruara në Internet  

41  Shërbime edukimi dhe trajnimi, aranzhimi dhe udhëheqja e garave, seminareve, 

konferencave dhe punëtorive; publikimet e librave dhe teksteve; shërbime udhëzuese; 

shërbime ekzaminimi dhe certifikimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/37 

(220) 19/01/2017 

(731) Heinze Gruppe Verwaltungs GmbH 

Eupener Strasse 35 32051 Herford, DE 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 
 

(540)  COBIAX 

 

 
     

 

(511) 6  Materiale ndërtimore nga metali; materiale përforcuese nga metali për ndërtim, 

shufra dhe shufra që lidhen, rrjet, kallëp për beton; të gjitha mallërat e lartëcekura të bëra 

nga metali  

19  Materiale ndërtimore jo nga metali, materiale përforcuese për ndërtim, elemente të 

betonit ndërtimor, kallëp për beton, elemente lëvizëse nga plastika për hedhjen e betonit; të 
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gjitha mallërat e lartëcekura jo nga metali  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/65 

(220) 30/01/2017 

(731) NPT. FRESH-CO 

Rr. "Beteja e Loxhës" p.n., Pejë., KS 

(591) E kuqe, e bardh, e kalter, rozë. 

(740)  Kenan Katanolli Rr. Agim Radoniqi" 

Nr. 9, Pejë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Përfshin kryesisht farmaceutike dhe preparate të tjera për qëllime mjekësore ose 

veterinare.  

16  Përfshin kryesisht letër, mallrat e bërë nga ai materiale dhe rekuizita per zyre.  

24  Përfshin kryesisht tekstile (mallrave copë) dhe tekstilin për përdorim shtëpiak.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/100 

(220) 03/02/2017 

(731) “Fafii USA” L.L.C Isa Kastrati, p.n., 

KS 

(591) E kaltert, portokallet, e bardhë, e zezë. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Mundësimi i blerjeve online, shërbime këto të cilat mund të ofrohen nga mediat 

elektronike, për shembull faqet e internetit.  
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(210) KS/M/ 2017/101 

(220) 03/02/2017 

(731) “Fafii USA” L.L.C Isa Kastrati, p.n., 

KS 

(591) E kaltër, e verdhë. 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Mundësimi i blerjeve online, shërbime këto të cilat mund të ofrohen nga mediat 

elektronike, për shembull faqet e internetit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/109 

(220) 07/02/2017 

(731) ‘’CAPITAL  INVEST‘’ SHPK  

BRIGADA 123, SUHAREK, KS 

(740)  Ymer Kushaj Fsh.Samadrexhë, KK 

Suharekë 
 

(540) CAPITAL INVEST 

 

 

 
     

 

(511) 35  Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për 

shërbime të telekomunikimit për të tjerët; postim I faturave; konsulencë afarist; 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  Konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; menaxhim patundshmerishë; 

sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve (bamirësi); sigurime; 

marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për pronë të patundshme; 

këmbim parash.  

39  Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë.  
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(210) KS/M/ 2017/217 

(220) 28/02/2017 

(731) Veton Qipa Rr. Fetah Gega, nr. 14, 

Prizren, KS 

(591) E kuqe, e kaltër e mbyllur,e bardhë. 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Patate kercitese / çips patate, patate te ferguara, jogurt, croquettes (patate te 

mbeshtjellura me therrima te bukës), fruta te kristalizuar/ fruta te ngrire, fileto peshku, 

peshk jo I gjalle, peshk I ruajtur, peshk konzerve, peshku si ushqim per njerez, mish I ngrire 

– I thare, perime te ngirira – te thara, fruta te konzervuar, fruta te ngrira, pomfri me pak 

yndyre, prodhime te qumshtit, milk shakes (qumesht i perzier), peshk i kriposur, vaj palme 

ushqimor.  

30  Akullore, akull artifical ose natyral, çaj i ftohte, ketchup (keçap), majoneze, pizzas 

(pice), pite, pluhra per berje te akullores, pudding (puding), sherbet akull, pijet me baze te 

çajit, waffles (palepete e formezuar), jogurt i ftohte (i konfekcionuar).  

39  Huazim apo qiradhenje e frigorifereve/qiradhenje e frigoriferit te ushqimit.  

40  Ruajtje e ushqimit dhe pijeve, ngrirja e ushqimeve, perzierje frutash.  

43  Sherbime restaurant, sherbime restonati- vetesherbim, sherbime te snack bar (sherbime 

te ushqimeve te lehta-meze).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/222 

(220) 01/03/2017 

(300) US87/192,354  04/10/2016  US 

(731) JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey 

, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TRANESKA 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve gastro-

intestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve metabolike, 

sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve, dhe sëmundjeve respiratorë.     
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(210) KS/M/ 2017/223 

(220) 01/03/2017 

(300) Z-201671027  01/09/2016  SI 

(731) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, d.d.,  

Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo 

mesto, SI 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  MAGNESOL 

 

 
     

 

(511) 5  Substanca dietale për përdorim ne mjekësi;shtesa dietale për përdorim te 

njerëzit;nutriente-lëndë ushqyese për destinime te veçanta shëndetësore;nutriente- lëndë 

ushqyese dijetale për qëllime mjekësore;shtesa dietale për përdorim te njerëzit;shtesa 

dietale për përdorim ne mjekësi, posaçërisht ato te cilat përbehen nga substanca minerale, 

mikroelementeve dhe/ose vitaminave, individualisht ose ne çfarëdo   lloji 

kombinimi;vitamina  dhe/ose preparate  minerale;substanca dietale si shtesa ushqimore dhe 

shtesa dietale, posaçërisht ato te cilat përbehen  nga substancat minerale, mikroelementeve  

dhe/ose vitaminave, individualisht ose ne çfarëdo lloji te  kombinimit;uji mineral për 

destinime mjekësore.  

32  Ujë mineral, pije jo alkoolike, pije frutash, lëngje frutash, limonadë shurupe, preparate 

për përgatitjen e pijeve jo alkoolike;pilula-hapa dhe  tableta për krijimin e gazit ne pije, 

pluhur për krijimin e gazit ne pije.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/240 

(220) 02/03/2017 

(731) BITTER SH.P.K. 

Gabriele Hildegard Maria Bitter, Rr. Antena 

pn. Fushe Kosove, KS  

(740)  Veton Sahiti Garibaldi Numer 51, 

Hyrja 3, 10000 Prishtina, KOSOVO 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; 

ngjyrues; acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për 

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët.  

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera;lendë plastike të presuara të përdorura në 

fabrikim;materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi;tuba elastikë, jo prej metali.  
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(210) KS/M/ 2017/241 

(220) 02/03/2017 

(731) BITTER SH.P.K. 

Gabriele Hildegard Maria Bitter, Rr. Antena 

pn. Fushe Kosove, KS 

(740)  Veton Sahiti, Shita & Associates 

LL.C Garibaldi Numer 51, Hyrja 3, 10000 

Prishtina 
 

(540)  Frankfurt - Super - Fassadenfrarbe 

 

 
     

 

(511) 2  Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; 

ngjyrues; acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për 

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët  

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara të përdorura në fabrikim; 

materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/242 

(220) 02/03/2017 

(731) BITTER SH.P.K. 

Gabriele Hildegard Maria Bitter, Rr. Antena 

pn. Fushe Kosove, KS 

(740)  Veton Sahiti, Shita & Associates 

LL.C Garibaldi Numer 51, Hyrja 3, 10000 

Prishtina 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Bojra, verniqe, llaqe;ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së 

drurit;ngjyrues;acide;rrëshira natyrore të papërpunuara;metale në formë fletësh dhe pluhuri 

për bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët.  

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara të përdorura në fabrikim; 

materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/243 

(220) 02/03/2017 

(731) BITTER SH.P.K. Gabriele Hildegard 

Maria Bitter, Rr. Antena pn. Fushe Kosove, 

KS 

(740)  Veton Sahiti, Shita & Associates 

LL.C Garibaldi Numer 51, Hyrje 3, 10000 

Prishtina 
 

(540)  Sttutgart - Acryl - Fassadenfarbe 

 

 
     

 

(511) 2  Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; 
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ngjyrues; acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për 

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët.  

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera; lendë plastike të presuara të përdorura në fabrikim; 

materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi; tuba elastikë, jo prej metali.  

 
 

(210) KS/M/ 2017/244 

(220) 02/03/2017 

(731) BITTER SH.P.K. Gabriele Hildegard 

Maria Bitter, Rr. Antena pn. Fushe Kosove, 

KS 

(740)  Veton Sahiti, Shita & Associates 

LL.C Garibaldi Numer 51, Hyrje 3, 10000 

Prishtina 
 

(540)  Berlin - weiss 

 

 
     

 

(511) 2  Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; 

ngjyrues; acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; metale në formë fletësh dhe pluhuri për 

bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët.  

17  Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mike dhe mallra të prodhuara nga këto materiale që 

nuk përfshihen në klasë të tjera;lendë plastike të presuara të përdorura në 

fabrikim;materiale paketimi, bllokimi dhe izolimi;tuba elastikë, jo prej metali.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/248 

(220) 03/03/2017 

(731) “MEDCARGO KOSOVO” L.L.C. 

Str. Mujo Ulqinaku 5/8, 10 000 Prishtina, 

KS 

(591) - E Zezë (Black) 

(740)  Ahmet Hasolli nga Avokat Ahmet 

Hasolli 

 
 

(540)  " MSC " MEDITERRANEAN 

SHIPPING 

 

 
     

 

(511) 39  Transport, paketim dhe magazionim i mallrave, arranzhmane udhëtimi.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/268 

(220) 06/03/2017 

(731) Random Monetization, LLC 700 N 

Valley st. Suite B80062 Anaheim, CA 

92801, US 

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

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

Prishtinë 

(540)  OnAir Media 
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(511) 38  Sherbime të transmetimit të programeve telivizive, transmetime të 

programacioneve të drejtpërdrejta apo ondemand (sipas kërkesës); sherbime 

telekomunikimi kabllor; sherbime të agjencive të lajmeve.  

41  Sherbime të prodhimit të filmave, videove dhe programeve televizive; sherbime të 

shpërndarjes së filmave, videove dhe programeve televizive; sherbime të inçizimit dhe 

reprodukimit të zërit; sherbime të publikimit të muzikës; sherbime tjera publikuese dhe 

botuese; sherbime argëtimi dhe rekreacioni.  

43  Sherbime të mbrojtejs së të drejatve të autorit dhe të pronësisië intelektuale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/341 

(220) 23/03/2017 

(731) Monus d.o.o. Aleksandra Dubčeka 14, 

11080 Zemun,, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  MONUS 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani;artikujt e duhanxhinjve;shkrepëse, respektivisht cigare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/342 

(220) 23/03/2017 

(731) Under Control Commercial Brokerage 

L.L.C Office 1202, owned by Al Sheikh 

Batty Al Maktom, Deira, Riqqat Al Buttain, 

Dubai, AE 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

"Malush Kosova" Ob IV-48/e, 10000 

Prishtinë 
 

(540)  BMJ napoli 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan;artikujt e duhanxhinjve, shkrepësa  
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(210) KS/M/ 2017/343 

(220) 23/03/2017 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë 

Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/344 

(220) 23/03/2017 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Ismet  Mustafa 

Gurëz-Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/345 

(220) 23/03/2017 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj ,Ismet Mustafa 

Gurëz-Ferizaj, KS 

 
 

(540)   
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(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/347 

(220) 23/03/2017 

(731) International Tobacco Plc 122-126 

Tooley Street London SE1 2TU, UK 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" 

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 34  Duhan, i papërpunuar ose i perpunuar, duke përfshirë puro, cigare, cigarillo, 

duhan për vetë mbështjelljë të cigareve tuaja, çibuk të duhanit, duhan për përtypje, burnot 

duhani, duhan për nargjile. Zëvendësues duhani (jo për qëllime mjekësore), artikuj për 

duhanëpirës, duke përfshirë letër të cigareve dhe çibuk, filtra të cigareve, kuti metalike të 

duhanit, kuti për cigare dhe taketuke jo nga metale të çmuara aliazhet e tyre apo me to të 

veshura; çibuk, aparate xhepi për mbështjelljen e cigareve, çakmak; shkrepësa  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/348 

(220) 23/03/2017 

(731) International Tobacco Plc 122-126 

Tooley Street London SE1 2TU, UK 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" 

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)     
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(511) 34  Duhan, i papërpunuar ose i perpunuar, duke përfshirë puro, cigare, cigarillo, 

duhan për vetë mbështjelljë të cigareve tuaja, çibuk të duhanit, duhan për përtypje, burnot 

duhani, duhan për nargjile. Zëvendësues duhani (jo për qëllime mjekësore), artikuj për 

duhanëpirës, duke përfshirë letër të cigareve dhe çibuk, filtra të cigareve, kuti metalike të 

duhanit, kuti për cigare dhe taketuke jo nga metale të çmuara aliazhet e tyre apo me to të 

veshura; çibuk, aparate xhepi për mbështjelljen e cigareve, çakmak; shkrepësa.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/349 

(220) 23/03/2017 

(731) Idealism Industries FZE 

P.O. Box 31291, Al Jazeera Al Hamra, Ras 

Al Khaimah, AE 

(740)  Arben Avdiu, �Ana� SH.P.K.  

Malush Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Qymyr druri, briketë me qymyr druri.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/350 

(220) 23/03/2017 

(731) Idealism Industries FZE 

P.O. Box 31291, Al Jazeera Al Hamra, Ras 

Al Khaimah, AE 

(740)  Arben Avdiu, �Ana� SH.P.K.  

Malush Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 
 

(540)  Co Coal 

 

 
     

 

(511) 4  Qymyr druri, briketë me qymyr druri  
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(210) KS/M/ 2017/351 

(220) 23/03/2017 

(731) Idealism Industries FZE 

P.O. Box 31291, Al Jazeera Al Hamra, Ras 

Al Khaimah, AE 

(740)  Arben Avdiu, �Ana� SH.P.K.  

Malush Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 4  Qymyr druri, briketë me qymyr druri.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/352 

(220) 23/03/2017 

(731) Idealism Industries FZE 

P.O. Box 31291, Al Jazeera Al Hamra, Ras 

Al Khaimah, AE 

(740)  Arben Avdiu, �Ana� SH.P.K.  

Malush Kosova ob.VI-48/e - Prishtinë 
 

(540)  COCOAL 

 

 
     

 

(511) 4  Qymyr druri, briketë me qymyr druri  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/353 

(220) 24/03/2017 

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, 6301 Zug, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  MILKA DARK MILK 

 

 
     

 

(511) 30  Qokolladë, bombona të qokolladës, bombona, ëmbëlsues jo medicinal; biskota, 

patispanjë, ëmbëlsira, pjekurina; akullore, ëmbëlsues të ngrirë  
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(210) KS/M/ 2017/357 

(220) 24/03/2017 

(731) N.T.P. " CO - TEX " 

Tregu me Shumicë te Amortizatorët, 

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

R" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  Pentex 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte higjienike për sekrecione trupore duke përfshire ato te shfrytëzuara 

inkontinentim (mospërmbajtje) dhe cikël menstrual, posaçërisht shtesa higjienike, tamponë, 

pelena, brekë; pajisje për aroma jo te kënaqshme për dhome, automjete dhe vende tjera, 

freskues ajri, deodorant përveç atyre për përdorim medicional; mjete tualeti antispektik 

(shkatërrimi i baktereve), detergjent për përdorim medicional; mjete tualeti dezinfektive  

16  Facoleta te letrës, salveta, facoleta te lagura nga letra, jastëk/facoleta për eliminimin e 

shminkes, letër tualeti, facoleta, pelena për foshnje, pelena për një përdorim.  

35  Dyqanet e shërbimeve të shitjes me pakicë dhe shumicë lidhur me produkte higjienike 

për sekrecione trupore duke përfshire ato te shfrytëzuara inkontinentim (mospërmbajtje) 

dhe cikël menstrual, posaçërisht shtesa higjienike, tamponë, pelena, brekë;mjete për aroma 

jo te kënaqshme për dhome, automjete dhe vende tjera, freskues ajri, deodorant përveç 

atyre për përdorim medicional;mjete tualeti antispektik (shkatërrimi i baktereve), detergjent 

për përdorim medicional;mjete tualeti dezinfektive;facoleta te letrës, salveta, facoleta te 

lagura nga letra, jastëk/facoleta për eliminimin e shminkes, letër tualeti, facoleta, pelena për 

foshnje, pelena për një përdorim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/358 

(220) 24/03/2017 

(731) N.T.P. " CO - TEX " Tregu me 

Shumicë te Amortizatorët, 10000 Prishtinë, 

KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

R" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Produkte higjienike për sekrecione trupore duke përfshire ato te shfrytëzuara 

inkontinentim (mospërmbajtje) dhe cikël menstrual, posaçërisht shtesa higjienike, tamponë, 

pelena, brekë; pajisje për aroma jo te kënaqshme për dhome, automjete dhe vende tjera, 

freskues ajri, deodorant përveç atyre për përdorim medicional; mjete tualeti antispektik 

(shkatërrimi i baktereve), detergjent për përdorim medicional; mjete tualeti dezinfektive  
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16  Facoleta te letrës, salveta, facoleta te lagura nga letra, jastëk/facoleta për eliminimin e 

shminkes, letër tualeti, facoleta, pelena për foshnje, pelena për një përdorim  

35  Dyqanet e shërbimeve të shitjes me pakicë dhe shumicë lidhur me produkte higjienike 

për sekrecione trupore duke përfshire ato te shfrytëzuara inkontinentim (mospërmbajtje) 

dhe cikël menstrual, posaçërisht shtesa higjienike, tamponë, pelena, brekë; mjete për aroma 

jo te kënaqshme për dhome, automjete dhe vende tjera, freskues ajri, deodorant përveç 

atyre për përdorim medicional; mjete tualeti antispektik (shkatërrimi i baktereve), 

detergjent për përdorim medicional; mjete tualeti dezinfektive; facoleta te letrës, salveta, 

facoleta te lagura nga letra, jastëk/facoleta për eliminimin e shminkes, letër tualeti, facoleta, 

pelena për foshnje, pelena për një përdorim  

 
 
 

 

(210) KS/M/ 2017/359 

(220) 24/03/2017 

(731) N.T.P. " CO - TEX " Tregu me 

Shumicë te Amortizatorët, 10000 Prishtinë, 

KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

R" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Produkte higjienike për sekrecione trupore duke përfshire ato te shfrytëzuara 

inkontinentim (mospërmbajtje) dhe cikël menstrual, posaçërisht shtesa higjienike, tamponë, 

pelena, brekë; pajisje për aroma jo te kënaqshme për dhome, automjete dhe vende tjera, 

freskues ajri, deodorant përveç atyre për përdorim medicional; mjete tualeti antispektik 

(shkatërrimi i baktereve), detergjent për përdorim medicional; mjete tualeti dezinfektive  

16  Facoleta te letrës, salveta, facoleta te lagura nga letra, jastëk/facoleta për eliminimin e 

shminkes, letër tualeti, facoleta, pelena për foshnje, pelena për një përdorim  

35  Dyqanet e shërbimeve të shitjes me pakicë dhe shumicë lidhur me produkte higjienike 

për sekrecione trupore duke përfshire ato te shfrytëzuara inkontinentim (mospërmbajtje) 

dhe cikël menstrual, posaçërisht shtesa higjienike, tamponë, pelena, brekë; mjete për aroma 

jo te kënaqshme për dhome, automjete dhe vende tjera, freskues ajri, deodorant përveç 

atyre për përdorim medicional; mjete tualeti antispektik (shkatërrimi i baktereve), 

detergjent për përdorim medicional; mjete tualeti dezinfektive; facoleta te letrës, salveta, 

facoleta te lagura nga letra, jastëk/facoleta për eliminimin e shminkes, letër tualeti, facoleta, 

pelena për foshnje, pelena për një përdorim  

 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 60 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

29 

 

 

(210) KS/M/ 2017/360 

(220) 24/03/2017 

(731) N.T.P. " CO - TEX " Tregu me 

Shumicë te Amortizatorët, 10000 Prishtinë, 

KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

R" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  Star Man 

 

 
     

 

(511) 25  Artikujt e veshjeve; artikujt e veshjeve për meshkuj, duke përfshirë pantallona, 

këmisha, xhupa, bluza me kapuç, kostume sportive, kostume sportive në formë të 

pantallonave;  bluza, xhins, pantallona të shkurtra, mbathje, çorape, kostume, xhaketa, 

jelek, pallto, mushama, veshje sportive, xhaketë sportive, veshje të sipërme, veshje për 

mbrëmje, veshje për punë dhe zyrë, veshje e përditshme, pizhame dhe veshje gjumi.  

35  Dyqanet e shërbimeve me pakicë dhe shumicë lidhur me shitjen e veshjeve për 

meshkuj, duke përfshirë pantallona, këmisha, xhupa, bluza me kapuç, kostume sportive, 

kostume sportive në formë të pantallonave;bluza, xhins, pantallona të shkurtra, mbathje, 

çorape, kostume, xhaketa, jelek, pallto, mushama, veshje sportive, xhaketë sportive, veshje 

të sipërme, veshje për mbrëmje, veshje për punë dhe zyrë, veshje e përditshme, pizhame 

dhe veshje gjumi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/361 

(220) 24/03/2017 

(731) N.T.P. " CO - TEX " Tregu me 

Shumicë te Amortizatorët, 10000 Prishtinë, 

KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

R" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Artikujt e veshjeve; artikujt e veshjeve për meshkuj, duke përfshirë pantallona, 

këmisha, xhupa, bluza me kapuç, kostume sportive, kostume sportive në formë të 

pantallonave;  bluza, xhins, pantallona të shkurtra, mbathje, çorape, kostume, xhaketa, 

jelek, pallto, mushama, veshje sportive, xhaketë sportive, veshje të sipërme, veshje për 

mbrëmje, veshje për punë dhe zyrë, veshje e përditshme, pizhame dhe veshje gjumi.  

35  Dyqanet e shërbimeve me pakicë dhe shumicë lidhur me shitjen e veshjeve për 

meshkuj, duke përfshirë pantallona, këmisha, xhupa, bluza me kapuç, kostume sportive, 

kostume sportive në formë të pantallonave;  bluza, xhins, pantallona të shkurtra, mbathje, 

çorape, kostume, xhaketa, jelek, pallto, mushama, veshje sportive, xhaketë sportive, veshje 

të sipërme, veshje për mbrëmje, veshje për punë dhe zyrë, veshje e përditshme, pizhame 

dhe veshje gjumi  
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(210) KS/M/ 2017/363 

(220) 27/03/2017 

(731) "AROMA" SH.P.K  

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj Laplje Selo, 

38101 Prishtinë, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

R" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Miell gruri, miell misri, miell soje, miell thekre,  miell tapiokë për ushqim,  

miell - produkte mulliri.  

  

35  Shpallje, udhëheqje të punëve, administrim biznesi: punë në zyrë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/366 

(220) 28/03/2017 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë 

Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara  
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(210) KS/M/ 2017/367 

(220) 28/03/2017 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Ismet Mustafa 

Gurëz-Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/368 

(220) 28/03/2017 

(731) T.N.Y. S.P.A. Viale Adua, 5/7, 51100 

Pistoia (PT), IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kafe, zëvendësues kafeje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/369 

(220) 28/03/2017 

(731) CELLTRION, INC.  

23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon, KR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Barna për qëllime mjekësore, ilaçe për qëllime mjekësore, përgatitje biologjikepër 

qëllime mjekësore, përgatitje farmaceutike për reumatizmin artitris, përgatitje farmaceutike 

për kancer, përgatitje farmaceutike për inflamacion, përgatitje farmaceutike për 

transplantim, përgatiotje farmaceutike për çregullime autoimune, përgatitje farmaceutike 

për sëmundje infektive  
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(210) KS/M/ 2017/370 

(220) 28/03/2017 

(731) "Emona" Sh.p.k. export-import 

Kongresi i Manastirit p.n., 42000 Vushtrri, 

KS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna  

30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale;miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire;mjaltë, 

melasë;maja, pluhur për pjekje;kripë, mustardë;uthull, salca (për shije);erëza;akull  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/371 

(220) 28/03/2017 

(731) Sefer Sinani, N.H “NOBEL” Poklek i 

Ri-Gllogoc, KS 

(740)  Arber Fazliu Rr “Azem Bejta" nr 28 

Skenderaj   
 

(540)  HOTEL NOBEL 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamat; menxhimi i bizneseve, administrimi i bizneseve; punë zyreje; shërbime 

të shitjes më pakicë; organizimi, operimi dhe mbikqyrja e skemve të besnikërisë dhe 

stimulimit.  

45  Restaurante, kafiteri, bare dhe shërbime të ofrimit të ushqimit të shpejtë; furnizimi me 

ushqim; dhënja e akomodimit të përkohshëm; shërbimet e rezervimit të akomodimit; 

shërbimet e konsulencës të përfshira në këtë klasë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/372 

(220) 29/03/2017 

(731) Intercom Ventures, LLC 47 W, Polk 

St. Suite 100-220 Chicago, IL 60605, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Intercom Ventures Kosovo 

 

 
     

 

(511) 9  Teknologjia informative.  
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35  Tregëtia me shumicë e paisjeve elektronike dhe telekomunikimit, si dhe pjesëve të tyre; 

tregëtia me shumicë e kompjuterëve, paisjeve periferike të kompjuterëve, dhe softverëve; 

teknologjia tjetër informative dhe aktivitetet sherbyese kompjuterike;     

sherbime tjera për mbështetje të bizneseve; sherbime ndërmjetësimi për shitjen e 

produkteve të veçanta.  

38  Aktivitete telekomunikuese si dhe aktivitete transmetuese.  

41  Përpunimi i të dhënave, hostimi i informacionit dhe aktivitete tjera të lidhura me 

to;publikimi i softuerëve, dhe të tjerë publikime;sherbime të teknologjisë informative dhe 

aktivitete sherbyese kompjuterike.  

42  Hostimi i informacioneve dhe aktiviteteve që lidhen me to;sherbime të inxhinjerisë dhe 

këshillime teknike, konsulencë në teknologjinë informative, sherbime të këshillimeve për 

biznese dhe këshillime tjera për managjim.  

 
 

(210) KS/M/ 2017/373 

(220) 29/03/2017 

(731) Flizza, LLC Rr. Muharrem Fejza p.n. 

Prishtinë, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Flizza 

 

 
     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago, zëvendësime të kafes; produkte të 

miellit dhe produkte nga drithërat, buk, kejka, ëmbëlsira; akullore; tharmë buke, pluhur për 

pjekurina; krip, melmesa (senf); ajkë, salcë, erëza.  

34  Ujë mineral dhe pije tjera joalkoholike, pije freskuese frutash dhe lëngje frutash.  

43  Aktivitete sherbyese të pijeve;sherbime restorantesh dhe aktivitete sherbyese lëvizëse të 

ushqimit, aktivitete tjera sherbyese të ushqimit, furnizim me ushqim sipas porosisë për 

raste;pika shitëse të ushqimit, prodhim dhe sherbime të salcave dhe ushqimeve të 

ndryshme, prodhim i ushqimeve të freskëta dhe të ngrira;prodhim dhe shitje të ushqimit me 

pagesë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/374 

(220) 29/03/2017 

(731) Flizza, LLC Rr. Muharrem Fejza p.n. 

Prishtinë, KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago, zëvendësime të kafes; produkte të 

miellit dhe produkte nga drithërat, buk, kejka, ëmbëlsira; akullore; tharmë buke, pluhur për 

pjekurina; krip, melmesa (senf); ajkë, salcë, erëza.  

32  Ujë mineral dhe pije tjera joalkoholike, pije freskuese frutash dhe lëngje frutash.  

43  Aktivitete sherbyese të pijeve; sherbime restorantesh dhe aktivitete sherbyese lëvizëse 

të ushqimit, aktivitete tjera sherbyese të ushqimit, furnizim me ushqim sipas porosisë për 

raste; pika shitëse të ushqimit, prodhim dhe sherbime të salcave dhe ushqimeve të 

ndryshme, prodhim i ushqimeve të freskëta dhe të ngrira; prodhim dhe shitje të ushqimit 

me pagesë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/375 

(220) 29/03/2017 

(731) Random Monetization, LLC 

700 N Valley St. Suite B80062 

Anaheim, CA 92801, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Stupcat 

 

 
     

 

(511) 35  Aktivitete marketingu, aktivitete promocioni, dhe publikimi;agjenci për 

publicitet.  

38  Aktivitete të transmetimit të programeve televizive.  

39  Aktivitete të  paketimit (amballazhimit).  

41  Aktivitete fotografimi;aktivitete të prodhimit të filmave, videove dhe programeve 

televizive;aktivitete projektimi të filmit, aktivitete të shpërndarjes së filmave, videove dhe  

programeve televizive;aktivitete aktrimi;aktivitete tjera argëtimi dhe 

rekreacioni;funksionimi i objekteve të artit.  

45  Aktivitete të shoqatave profesionale.  
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(210) KS/M/ 2017/376 

(220) 29/03/2017 

(731) Random Monetization, LLC 700 N 

Valley St. Suite B80062 Anaheim, CA 

92801, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Stupcat Group 

 

 
     

 

(511) 35  Aktivitete marketingu, aktivitete promocioni, dhe publikimi;agjenci për 

publicitet.  

38  Aktivitete të transmetimit të programeve televizive.  

39  Aktivitete të  paketimit (amballazhimit).  

41  Aktivitete fotografimi; aktivitete të prodhimit të filmave, videove dhe programeve 

televizive; aktivitete projektimi të filmit, aktivitete të shpërndarjes së filmave, videove dhe  

programeve televizive; aktivitete aktrimi; aktivitete tjera argëtimi dhe rekreacioni; 

funksionimi i objekteve të artit.  

45  Aktivitete të shoqatave profesionale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/377 

(220) 29/03/2017 

(731) Random Monetization, LLC 700 N 

Valley St. Suite B80062 Anaheim, CA 

92801, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Aktivitete marketingu, aktivitete promocioni, dhe publikimi; agjenci për 

publicitet.  

38  Aktivitete të transmetimit të programeve televizive.  

39  Aktivitete të  paketimit (amballazhimit).  

41  Aktivitete fotografimi;aktivitete të prodhimit të filmave, videove dhe programeve 

televizive;aktivitete projektimi të filmit, aktivitete të shpërndarjes së filmave, videove dhe  

programeve televizive;aktivitete aktrimi;aktivitete tjera argëtimi dhe 

rekreacioni;funksionimi i objekteve të artit.  

45  Aktivitete të shoqatave profesionale.  
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(210) KS/M/ 2017/378 

(220) 29/03/2017 

(731) Bashkim Fazliu, BFM SH.P.K. 

12 Qershori, 70000 Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Karikues baterish për paisje elektronike.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/379 

(220) 29/03/2017 

(731) BAJGORA GROUP SH.P.K. 

Rruga MIC SOKOLI  pa nr. PRISHTINE, 

KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari;rrëshira artificiale të papërpunuara, lëndë plastike të 

papërpunuara;plehra organike;përbërje për fikjen e zjarrit;preparate për zbutje dhe 

lidhje;lëndë kimike për ruajtjen e mallrave ushqimore;lëndë rregjëse;ngjitës që përdoren në 

industri.  

3  Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie;prepararte pastrues, 

llustrues, krrues dhe gërryes;sapunë;parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione 

flokësh;pluhur dhëmbësh.  

5  Preparate farmacautike dhe veterinare;preparate sanitare për qëllime mjekësore;lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat;allçi, materiale për 

fashatim, materiale për mbushjen e dhëmbëve, parafinë dentare;dizinfektantë;preparate për 

shkatërrimin e parazitëve;fungicide, herbicideve.  
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(210) KS/M/ 2017/380 

(220) 29/03/2017 

(731) World Alliance of YMCAs 12 Clos 

Belmont 1208 Geneva, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  Young Men’s Christian Association 

 

 
     

 

(511) 41  Edukim, Zbavitje, Argëtim, Riprodukim  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm  

45  Shërbime personale dhe sociale të kryera nga të tjerët për të përmbushur nevojat e 

individëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/381 

(220) 29/03/2017 

(731) World Alliance of YMCAs 12 Clos 

Belmont 1208 Geneva, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 
 

(540)  YMCA 

 

 
     

 

(511) 41  Edukim, Zbavitje, Argëtim, Riprodukim.  

43  Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve;akomodim i përkohshëm.  

45  Shërbime personale dhe sociale të kryera nga të tjerët për të përmbushur nevojat e 

individëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/382 

(220) 29/03/2017 

(731) DITA D.D. TUZLA HUSINSKIH 

RUDARA BB, 75000 TUZLA, BA 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  ARIX 

 

 
     

 

(511) 3  Pajisje zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi;preparate për 

pastrim, lustrim, fërkim dhe preparate gërryese;sapun;detergjent.  

35  Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë të produkteve në vijim: Pajisje zbardhuese 

dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi;preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe 

preparate gërryese;sapun;detergjent.  
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(210) KS/M/ 2017/383 

(220) 30/03/2017 

(731) Random Monetization, LLC 

700 N Valley St. Suite B80062 Anaheim, 

CA 92801, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Aktivitete marketingu, aktivitete promocioni, dhe publikimi;agjenci për 

publicitet.  

38  Aktivitete të transmetimit të programeve televizive.  

39  Aktivitete të  paketimit (amballazhimit).  

41  Aktivitete fotografimi;aktivitete të prodhimit të filmave, videove dhe programeve 

televizive;aktivitete projektimi të filmit, aktivitete të shpërndarjes së filmave, videove dhe  

programeve televizive;aktivitete aktrimi;aktivitete tjera argëtimi dhe 

rekreacioni;funksionimi i objekteve të artit.  

45  Aktivitete të shoqatave profesionale.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/384 

(220) 30/03/2017 

(731) Sokol Thaci, D.P.H. GIZZI GRILL  

Veternik p.n., Prishtine, KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Sherbime te restoranit, sherbime te kafiterise, ushqim dhe pije.  
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(210) KS/M/ 2017/385 

(220) 30/03/2017 

(731) Sokol Thaci, D.P.H. GIZZI GRILL 

Veternik p.n., Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Sherbime te restoranit, sherbime te kafiterise, ushqim dhe pije.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/386 

(220) 30/03/2017 

(731) Sokol Thaci, D.P.H. GIZZI GRILL  

Veternik p.n., Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43  Sherbime te restoranit, sherbime te kafiterise, ushqim dhe pije.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/389 

(220) 31/03/2017 

(300) DZ-T-2016-004066  02/10/2016  FR 

(731) L'Air Liquide, Société Anonyme pour 

l'Etude et l'Exploitation des Procédés 

Georges Claude 75 Quai d'Orsay,  

75007, Paris, FR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, 

Prishtinë  
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 1  Produkte kimike, gaz dhe përzierje nga gazi, në formë të lënget ose formë plini, të 

destinuar për industri,e posaçërisht për industrinë e kozmetikës, kozmetologji, elektronikë, 

optoelektronikë, industrinë e fijeve optike, ushqim për njerëz, ushqim dietik dhe ushqim për 

kafshë, industri farmaceutike dhe veterinere, industrinë e letrës dhe kartuçit, industrinë e 

ambalazhit dhe tekstilit, industrinë e metalurgjisë, industrinë e qelqit, çimentos, industrinë e 
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ndertimtarisë, industrinë për saldim, prerje, kimike, petrokimike dhe industrinë e 

naftës;Produkteve kimike, plin dhe përzierje plini, në formë të lënget ose formë plini, lëngje 

të destinuara gjatë shpuarjës, shkencë, hulumtime, fotografi, si dhe bujqësi, hortikulturë, 

pylltari, mbrojtjen e ambientit, përpunimin e ujit dhe materialit;Oksigjen, dioksidkarboni, 

azot, argon, hidrogjen, helium, gazra të rallë, të gjitha këto gazra të cilat mund të jenë në 

formë të gazrave të zakonshëm apo përzierje gazërash. Plin industrial në formë të lëngët 

ose formë plini i cili transportohet dhe magazinohet pa paketim;Plini industrial në formë të 

lëngët ose formë plini i cili magazinohet, transportohet dhe distribuohet në bombola dhe 

distributorë të plinit industrial;Plin për nxerrjen (hedhjen) e aerosolit;Plin mbrojtës për 

saldim;Plin, i ashpër për industri;Plin dhe përzierje plini te pastërtisë së lartë te cilët 

përdoren në industri, hulumtime, shkencë, fotografi si dhe në bujqesi, hortikulturë dhe 

pylltari;Produkte kimike, plin dhe perzierje plini të destinuara për përgaditjen dhe ruajtjen e 

zarzavateve;Plini laboratorik;Katalizatorë për prodhimin e shkumës uretane, plasaritje dhe 

rafinimin e dioksidit të karbonit;Preparate për kalitje, saldim dhe grimësim-

blurje;Katalizatorët kimik për prodhimin e plinit sintetik dhe për punën në dyqane të plinit 

sintetik;Katalizatorë kimik për pastrimin e plinit sintetik dhe olefinit;Katalizatorë kimik për 

pastrimin e lëngjeve, plinit, plinit natyral, vajit industrial dhe produkteve 

petrokimike;Katalizatorë dhe sinteza të plinit për përdorim dhe prodhimin e amoniakut dhe 

administrimin me qark;Absorbues katalitik dhe absorbues të përseritur për pastrimin e 

lëngjeve, plinit, plinit natyral, vajit industrial dhe produkteve petrokimike;Plin (produkte 

për pastrimin e plinit);Reagense kimike  (nuk janë për perdorim medicinal apo 

veterinere];Plin, helmues (mjete për neutralizimin e plineve helmues);Sprej për zbulimin e 

rrjedhjes së plinit;Produkte petrokimike dhe oleokimike.  

5  Produkte farmaceutike, veterinere dhe higjienike, veçanërisht plin dhe përzierje plini për 

përdorim medicinal, terapeutik, veterinar dhe higjienik;Plini medicinal;Preparate kimike 

për përdorim medicinal apo farmaceutik, anestetik dhe analgjetik;Agjense për 

sterilizim;Mjete dezinfektive;Freskues dhe pastrues të ajrit;Fungicide, herbicide;Produkte 

për tymosje të cilat shitën ndaras ose të përziera me duhan, për përdorim medicinal apo 

terapi;Zëvendësues të duhanit për përdorim medicinal apo terapi.  

6  Tabaka (shërbyese), kontejner dhe enë nga metali për prodhimin, magazinimin dhe 

transportimin e produkteve kimike dhe plinit nën presion ose në formë të lënget;Bombola 

metalike për plin;Paleta për bombola plini, dhe ato paleta metalike për manipulim me dorë 

me bombola plini dhe paleta nga metali për transportin e bombolave të plinit dhe paleta 

metalike (plato) për ngarkesën e bombolave të plinit;Ventil nga metalet e 

zakonshme;Bombola plini metalike me rregullues të shtypjes;Shërbes (tabaka) metalike me 

lëngje kriogenike, veçanërisht për raketa dhe automjete për transport  jasht atmosferës 

tokësore;Produkte metalike të cilat nuk janë përfshirë në klasë tjera, përkatesisht aparate 

për distribuimin e lëngjeve, matjen e rrjedhjes, manometra, pjesë për gypa-

rubinet;Rregullator metali dhe ventila të pakthyeshëm, si pjesë të instalacioneve për gazra 

dhe kriogjen. Metale të cilat shfrytëzohen te saldimi, tela dhe shufra metalike për saldim, 

metalizim, imtësim dhe saldim;Aparate për ompresion. Mallëra metalike. Gypa metalike 

dhe enë.  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodete, fotografike, kinematografike, 

optike, për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (inspektim), shpëtim dhe mësim (të cilët 

nuk janë për përdorim medicinal);aparate dhe instrumente shkencore, për peshim dhe për 

kontrollim dhe sigurim dhe distribuim të kemikaleve, gazërave dhe përzierjeve të gazrave  
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në gjendje të lëngët ose në gjendje gazi;pajisje për analiza mikrobiologjike të gazrave 

medicinale dhe industriale;makina, aparate dhe pajisje mekanike për matjen e gazrave dhe 

përzirjeve të gazit;rregullatorë, matesit, nivele kontrollues për mbushje, magazinim dhe 

distribuim të gazit në formë të kompresuar dhe atë të lëngët;e gazit të lengët;matëse të 

shtypjes;aparate dhe instrumente për detektimin e gazrave;indikatorë/metesit 

jonizues;vakum metra;spektrometra;manometra;pajisje per pershpejtimin e jonit duke 

perfshirë pajisje per zbutjen e supstratit;analizues dhe detektorë te rrjedhjes;kromatograf 

gazi;aparate per matjen e ozonit;analizuesit spektral te gazit;regullatorë te 

shtypjes;kriostate;instalacione per prodhimin e ozonit;aparate kimike  me gaz per punime 

ne inertimin (fshierjen/pastrimin), dhe pjesë dhe pajisje per te gjitha mallerat e cekura me 

lartë. Aparate dhe instrumente për prerje dhe saldimin me qarkun elektrik, pompe për 

saldimin elektrik, elektroda për saldim;pajisje për mbushjen elektrike të qendrave për 

saldimin elektronik dhe tela të mbushur  të elektrodave;pajisje për matje dhe vijimin e 

teknikave të saldimit dhe prerjeve;ndezës për prerje dhe saldim me qarkun elektrik;aparate 

dhe instrumente për prerje  dhe / ose saldim me qarkun elektrik, duke përfshirë edhe 

pistoleta;aparate për saldim me plazma, duke përfshirë pistoleta;pompa për saldim me qark 

me rregullimin e rrjedhjes me flakadan dhe flakë të fortë;aparate elektrike për 

prerje;rregullatorë me rregullimin tiristor të saldimit me rrymë. Aparate dhe instrumente për 

transferim, distribuim, transformim, akumulim, rregullim dhe kontrollim të energjisë 

elektrike;transformues, akumulues elektrik;qeliza ndezëse dhe komponente të tyre: anoda, 

katoda, membrana për ndarjen elektrokimike dhe pllaka për mbledhjen e energjisë 

elektrike. Aparate kimike për likfefaktimin  dhe gazifikimin, posaërisht të thëngjillit dhe 

masave bio;Aparate kimike për prodhimin e preparateve farmaceutike. Aparate për analizen 

e ajrit;respirator për filtrimin e ajrit;senzor të temperaturës së ajrit;pajisje sigurie dhe rroba 

mbrojtëse, posaçërisht maska për saldues, mbrojtëse dhe siguruese, rroba për mbrojtje nga 

fatkeqësitë, radiacioni dhe zjarri, dorashka për mbrojtje nga fatkeqësitë p.sh për 

frymëmarrje, aparat zhytësish për frymëmarrje, rregullator i gazit për zhytësa, nënujorë 

(ujërezistuese) telefona, pajisje për përcjelljen e lokacionit, syza për zhytës dhe syza 

noti;kombinezona, veshje, dorashka ose maska për zhytje. Makina automatike për 

distribuimin e balonave të heliumit. Softuer;bartësit e të dhënave për leximin automatik dhe 

softueri përcjellës;pajisje dhe kompjutera për përpunimin e të dhënave;qendra për 

programimin të cilat përbëhen nga kompjuter dhe  bartësit e të dhënave posaçërisht për 

aplikime lidhur me saldimin dhe prerjen mekanike. Aparate dhe instrumente elektroteknike 

dhe elektrike për përcjelljen dhe kontrollin e procesit, mbledhjen e të dhënave, përpunimin 

e të dhënave dhe daljen e të dhënave;shëndrrues;kartela dhe shenja të cilat përbëjnë 

sistemin e identifikimit (optike dhe /ose magnetike  dhe /ose mekanike dhe /ose përmes 

radio-frekuencave) dhe lexuesit të kartelave të lartë përmendura dhe shenjave;pajisje për 

qasje dhe kontrollim të qasjës në aparate dhe pajisje për përpunimin e të dhënave.  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale, stomatologjike dhe veterinere, 

posaçërisht për përdorimin e plinit, apnea përgjatë fjetjes, frymëmarrje me të lehtë; 

ventilator; pajisje për krioterapi dhe terapi me oksigjen.  

11  Pajisje, aparate dhe pajisje për ndezje, ndriqim, ngrohje, ndezje, zierje, tharje, thithje, 

prodhimin e avullit, ventilim, ftohje për qëllime ftohëse;pajisje, aparate dhe pajisje për 

distribuimin e lëngut;flakadar dhe stufa ndezëse, posaçërisht stufa ndezëse për industrinë e 

stufave, pajisje, aparate dhe pajisje për prodhimin, likvefakimin, ndarjën, tharjën, pastrimin, 

kapjën, magazinimin dhe distribuimin e kemikaljeve, gazërave dhe përzierjeve të gazit në 
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formë gazi ose lengu;gjenerator gazi dhe përzierje të gazit në formë të lëngët ose 

gazi;aparate për transport, magazinim, ftohje, përpunim, pastrim dhe eliminimin e 

materjaleve të forta , lëngëta ose të gazit;separator të ajrit;aparate të cilat mundësojnë 

ekspanzionin e e gazit të kompresuar ose të lëngët;aparate për likfefatim;ventila për 

kontrollim të nivelit në tanke;qendra servisimi për distribuimin e hidrogjenit;kapak dhe 

rregullues të shtypjes për bombola gazi;aparate për kompresion. Pajisje për kontrollim, 

mirëmbajtje dhe rregullim të atmosferës inerte;instalacione dhe gjeneratorë atmosferik për 

përpunimin e hapësirave-siperfaqeve;pajisje dhe aparate për shkaktimin dhe punimin e 

shtypjeve me vakum. Aparate elektrike përkatësisht llampa rezistente ndaj ujit dhe pjesë 

për të njëjtat. Sisteme me temperaturë të ulet, makina me temperaturë të ulët, pajisje për  

kriogjenizimin në kalim, pajisje për  kriogjenizimin e eliminimit-heqje të cinkut. Pajisje për 

ngrirje të cilët përdorin gazin ose përzierje të gazit si burim i të ftohtit. Pajisje dhe 

instalacione për përpunimin e ujërave të zeza mbetjeve. Membrana për ndarjen e 

produkteve kimike dhe gazrave;aparate për lagëje, pastrim, sterilizim dhe reciklim të 

ajrit;filtra për ajër;instalacione për instalim, filtrim dhe përpunim të ajrit.  

42  Këshillime, përpunimi i ekspertizave teknike dhe atyre të specializuara, evoluime, 

vlerësime dhe kërkime-hulumtime në shkencë;në lëminë e informatikës dhe teknologjisë të 

cilën e kryejn ingjinierët, posaçërisht për aplikimin e produkteve kimike, plinit dhe 

përzierjeve të plinit në formën e lëngët ose formën e plinit;Konstatimi i planeve për 

aplikimin e plinit në lëminë e shkencës dhe teknikës;idet e menduara për metoda industriale 

dhe shërbime inzhinjere për llogari të personave të tretë;Dizajni, zhvillimi teknik dhe 

studime të projekteve ndërtimore dhe dizajni i makinave dhe aparateve 

industriale;konsultime për mbrojtjën e ambientit;Shërbime të analizave kimike;Kërkime 

dhe zhvillim të produkteve të reja  dhe metoda për persona të tretë;Studime projektimi 

(teknike);Koncepcione dhe zhvillim  kompjuteri, hardueri dhe softueri kompjuterik. 

Mësimi  i shërbimeve profesionale në lëminë e teknologjisë informative;Zhvillimi, 

instalacione, mirëmbajtja, rindërtimi, huazimi dhe licencimi i softuerit dhe bazës së të 

dhënave.  

44  Shërbime medicinale dhe veterinere;Ndihma medicinale në shtëpi;Shërbimet e 

fotografimit-inçizimit medicinal;Spitale;Institucione shëruese (sanatoriume);Shërbimet e 

përcjelljes së pacientëve  (shërbime medicinale);huazimi i pajisjeve medicinale;Shërbime të 

këshillimit dhe informimit në lëminë e medicinës dhe farmacisë. Huazimi i bombolave dhe 

kontinjerëve për magazinimin e gazit medicinal.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/391 

(220) 03/04/2017 

(731) Ferring B.V. Polarisavenue 144, 2132 

JX Hoofddorp, NL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

R" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  DECAPEPTYL 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe substanca.  
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(210) KS/M/ 2017/392 

(220) 03/04/2017 

(731) Ferring B.V. Polarisavenue 144, 2132 

JX Hoofddorp, NL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

R" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   FERRING 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; ushqim diete dhe substanca të përshtatura për përdorim 

mjekësor;shtojca dietike për njerëzit;preparate mjekësore.  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale dhe mjekësore.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/393 

(220) 03/04/2017 

(731) Ferring B.V. Polarisavenue 144, 2132 

JX Hoofddorp, NL 

(591) E bardhë, e kaltër, e zezë. 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

R" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike;ushqim diete dhe substanca të përshtatura për përdorim 

mjekësor;shtojca dietike për njerëzit;preparate mjekësore.  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale dhe mjekësore.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe dizajn të lidhura me 

to;shërbime kërkimore;projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike dhe softuer.  

44  Shërbimet mjekësore; shërbimet e kujdesit shëndetësor të njeriut.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/394 

(220) 03/04/2017 

(731) Ferring B.V. Polarisavenue 144, 2132 

JX Hoofddorp, NL 

(591) E bardhë, e zezë 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

R" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike; ushqim diete dhe substanca të përshtatura për përdorim 

mjekësor; shtojca dietike për njerëzit; preparate mjekësore.  

10  Aparate dhe instrumente kirurgjikale dhe mjekësore.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe dizajn të lidhura me 
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to;shërbime kërkimore;projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike dhe softuer.  

44  Shërbimet mjekësore;shërbimet e kujdesit shëndetësor të njeriut.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/395 

(220) 03/04/2017 

(731) Ferring B.V. Polarisavenue 144, 2132 

JX Hoofddorp, NL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

R" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  MENOGON 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe substanca.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/396 

(220) 03/04/2017 

(731) Ferring B.V. Polarisavenue 144, 2132 

JX Hoofddorp, NL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

R" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  MISODEL 

 

 
     

 

(511) 5  Medikamente për përdorim në gjinekologji dhe obstetri;medikamente për 

mjekimin e  grave gjatë shtatzënisë dhe lindjes.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/397 

(220) 03/04/2017 

(731) Ferring B.V. 

Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, NL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

R" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(540)  NOCDURNA 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike dhe preparate.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/398 

(220) 03/04/2017 

(731) Ferring B.V. Polarisavenue 144, 2132 

JX Hoofddorp, NL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

(540)  PROPESS 
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R" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe substanca.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/399 

(220) 03/04/2017 

(731) L'ORÉAL 14 rue Royale, 75008 Paris 

, FR 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  BOTANIC THERAPY 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për kujdes te lëkurës dhe flokëve.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/400 

(220) 03/04/2017 

(731) LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK 

HİZMETLERİ TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Evren Mahallesi, Gülbahar 

Caddesi, No: 96 Bağcılar – Istanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  LCW HOME 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për zbardhje dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, gryerje dhe abraziv;sapun jo mjekësor;parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo mjekësore, losione flokësh jo mjekësor;dentifricë jo mjekësor.  

4  Vajra dhe graso industriale;lubrifikues;absorbues pluhuri, komopzime për lidhje dhe 

lagie;karburant (përfshi karburantë alkoolik për motorë) dhe ndriçues;kandila dhe qirinj për 

ndriqim.  

5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare;preparate sanitare për qëllime 

mjekësore;ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për bebe;shtesa ushqimi dhe diete për njerëz dhe kafshë;leukoplast, materiale për 

fashim;materiale për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar;dezinfektantë;preparate për 

shkatërimin e dëmtuesve; fungicide, herbicide.  

16  Letër dhe karton;gjëra të shtypura;materiale libër lidhës;fotografi;materiale zyre dhe 

stacionari, pos mobiljeve;ngjitës për nevoja zyre ose shtëpiake;materiale artistësh dhe 

vizatimesh;brusha për pikturim;materiale për trajnim dhe mësimdhënije;materiale plastike 

(fletë), film plastike, najllon (film) dhe çese për mbështjellje dhe paketim;shkronja shtypi 

bloqe printimi.  

18  Lëkurë dhe imitime nga lëkura;lëkura dhe gëzofë kafshës;koferë dhe çanta 

udhëtimi;çadra dhe çadra dielli;bastunë;kamzhik, pajime kuajsh dhe shala;kollare, rripa dhe 

veshje për kafshë.  

20  Mobilie, pasqyra, korniza për piktura;kontejnerë, jo nga metali, për rruajtje dhe 
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transport;kockë, brina, kockë balene ose sedef i papërpunuar ose gjysëm i 

përpunuar;guaska;shkumë deti;qilibar i verdhë.  

21  Enë dhe kontejnerë për kuzhinë ose amvisëri: krehër dhe sfungjerë; brusha, pos 

brushave për pikturim; material për bërjen e brushave; artikuj për qëllime pastrimi; qelq i 

papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, pos qelqit për ndërtimtari; qelqurina, pocelan dhe 

argjilë.  

24  Tekstil dhe zëvendësues për tekstil;qarqafë për shtëpi;perde nga tekstili ose plastika.  

25  Veshje, mbadhje, mbulesa koke.  

27  Qilim, rogoz, udhëza dhe shtroje, linoleum dhe materiale tjera për mbulimin e 

dyshmeve;varëse muri (jo tekstile).  

35  Shpallje; adminisrim biznesi; administrim biznesi; fuksione zyre; të bërit bashkë, për 

përfitim të tjerëve të preparateve për zbardhje dhe substancave tjera për përdorim në 

lavanderi, të preparateve për pastrim, lustrim, gryerje dhe abraziv, sapunit jo mjekësor, 

parfumerisë, vajrave esenciale, kozmetikës jo mjekësore, losioneve të flokëve jo mjekësor, 

dentifricëve jo mjekësor, vajrave dhe grasove industriale, lubrifikuesve, absorbuesve të 

pluhurit, komopozimeve për lidhje dhe lagije, karburantëve (përfshi karburantët alkoolik) 

dhe ndriçuesve, kandilave dhe qirinjve për ndriqim, preparateve farmaceutike, preparateve 

mjekësore dhe veterinare, preparateve sanitare për qëllime mjekësore, ushqimit dietik dhe 

substancave të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqimit për bebe, shtesave 

ushqimore dhe dietike për njerëz dhe kafshë, leukoplasteve, materialeve për fashim, 

materialeve për mbushje të dhëmbëve, dyllit dentar, dezinfektantëve, preparateve për 

shkatërimin e dëmtuesve, fungicideve, herbicideve, letrës dhe kartonit, gjërave të shtypura, 

materialeve libër lidhës, fotografive, materialeve për zyre dhe stacionari, pos mobiljeve, 

ngjitësve për nevoja zyre ose shtëpiake, materialeve për artistësh dhe për vizatime, 

brushave për pikturim, materialeve për trajnim dhe mësimdhënije, fletëve të plastikës, 

najllonit (filmit) dhe çeseve për mbështjellje dhe paketim, shkronjave të shtypit, bloqeve të 

printimit, lëkurës dhe imitimeve nga lëkura, lëkurave dhe gëzofëve të kafshëve, koferëve 

dhe çantave të udhëtimit, çadrave dhe çadrave të diellit, bastunëve, kamzhikëve, pajimeve 

për kuaj dhe shalave, kollareve, rripave dhe veshjeve për kafshë, mobilieve, pasqyrave, 

kornizave për piktura, kontejnerëve, jo nga metali, për rruajtje dhe transport, kockës, 

brinave, kockës së balenës ose sedef të papërpunuar ose gjysëm të përpunuar, guaskave,  

shkumës së detit, qilibarit të verdhë, enëve dhe kontejnerëve për kuzhinë ose amvisëri, 

krehërve dhe sfungjerëve, brushave, pos brushave për pikturim, materialve për bërjen e 

brushave, artikujve për qëllime pastrimi, qelqit të papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, pos 

qelqit për ndërtimtari, qelqurinave, porcelanit dhe argjilës, tekstilit dhe zëvendësuesve për 

tekstil, qarqafëve për shtëpi, perdeve nga tekstili ose plastika, veshjeve, mbadhjeve, 

mbulesave për kokë, qilimave, rogozëve, udhëzave dhe shtrojeve, linoleumit dhe 

materialeve tjera për mbulimin e dyshmeve; varëseve të murit (jo tekstile), duke ju 

mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra. 
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(210) KS/M/ 2017/401 

(220) 03/04/2017 

(731) EDISON S.P.A. Foro Buonaparte, 31, 

20121 Milano, IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)  EDISON 

 

 
     

 

(511) 4  Energji elektrike, vaj, karburant, karburant hidrokarburi, gazra të djegshëm, gaz 

metani, gaz propani, gaz natyral, gaz për ndriçim, qymyr, derivate karburanti nga katrani, 

gazolinë, kerozinë, naftë, dizel karburant, aditiv për karburant, benzinë, benzol, qymyr për 

gatim, fluid për prerje, etanol, vaj gazi, lanolin, vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; 

kompozime për absorbim pluhuri, lagështim dhe lidhje; karburantë (përfshi alkoolin për 

motor) dhe ndriçuesit; kandila, qirinj (ndriçues).  

7  Alternatorë; pluhurthithëse, rripa për motor dhe makina, dinamo biçiklete, makina për 

përzierje, kompresor ajri, makina për kompresim, thithje dhe fryrje të gazit, makina 

cetrifuge, shara që operojnë me rrymë, eksavatorë të motorizuar, prerës, makina goditëse, 

aparate saldimi, ekstraktorë (nxjerës) për miniera, pompa karburanti, pompa për konvertim 

të karburantit, kursyes karburanti, gazifikues (ndezës), rripa për makina, buldozherë; 

centrifuga (makina); makina për prerje të qymyrit; mikser betoni (makina); instalime 

kondenzimi; kontrollues kabllosh për makina ose motorë; makina për trajim të materialeve; 

makina thyerëse; dhëmbëza, kulla shpimi, makina drenazhimi; makina shpimi; dinamo; 

makina për heqje dheu; Çekiç elektrik; rripa elevatorësh; elevatorë (ashensorë); motor dhe 

makina (pos për automjete toksore); ekskavatorë; ekstravatorë (nxjerësh) minierash; 

makina filtrimi; makina fonderie; aparate për konvertim të karburantit për motorët me 

diegije të brendshme; kompresor për kompresim, thithje dhe transport të gazrave; 

gjeneratorë (të zakonshëm); gjeneratorë elektrik; makinë për grirje të mishit; larës me 

presion të lartë; motor dhe makina hidraulike; turbina hidraulike; magnet inicues; vegla 

makinash; makina për pëpunim të metalit; makina për bluarje; kufij miniere; makina për 

derdhje; makina për pastrim të vajit; makia për trajtim të xehes; çekiç pneumatik; presa 

makinash; mekanizma shtytjeje të ndryshëm nga ata për automjete tokësore; makara (pjesë 

e makinës); pompa; robot (makina); kushineta sferike; separatorë; pulverizues i 

kanalizimeve (ujrave te zeza), separatorë avulli/vaji; makina për punim të gurit; zinxhir 

transmisioni të ndryshëm nga ato për automjete toksore; tuba bartëse pneumatike; turbina 

hidraulike; turbokompresorë; valvula (pjesë të makinave); makina kompakte për mbeturina 

(plehra); coptues plehrash (mbeturinsash); generatorë solar që përdorin qeli solare  

9  Panele solare.  

11  Kolektor solar për nxehje, akumulator nxehtësie, akumulatorë avulli, grumbuj atomik; 

Reaktorë nuklear, autoklavë, tenxhere elektrike me presion për gatim; instalime banje, 

makina për bërje buke; djegës, qyngj, aparate kromatografike për qëllime industriale, bërës 

elektrik kafeje, filtra për kafe, kondenzues gazi, aparate dhe instalime për ftohje, parate për 

tharje të mbeturinave të ushqimit, instalime për desalinizim, aparate shkatrimi, aparate 

destilimi, paisje për tharje, ekonomizer (kursyes) karburanti, aparate dhe instalime për 

ngrohje, fen (fryrës) për kondicioner ajri; aksesorë banje; oxhak vendor (kamin), qynxh, 

ngrirës, stufa, jo për përdorim laboratorik, bojler gazi, pompa ngrohëse, lagështues, hidrant, 

aparate hidromasazhe, kuti akulli, furë djegije, aparate jonizuese për trajtim të ajrit, tharës, 

bojler, instalime trajtimi për karburant dhe material nuklear, instalime për përpunim të 

kaburantit nuklear dhe materialit nuklear, instlime për purifikim (pastrim) të ujrave të zeza, 
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radiatorë elektrik, kulla rafinimi për destilim, aparate dhe makina për ngrirje, ngrirës, 

regjeneratorë nxehtësie, rosterë, aksesorë sigurie për aparate gazi ose uji dhe tuba, dushe, 

basene për larje, fura solare, koletkor solar termal për nxehje, bojler avulli, instalime për 

gjenerim avulli, sterilizues, stufa, instalime për ventilim dhe kondicionim, çezma 

(rubineta), valvula termostati (pjesë të instalimeve për nxehje), tualet (klozet uji), 

prozhektorë, panele solare termale për nxehje, instalime dhe aparate për furnizim me ujë, 

isntalime për distribuim të ujit; aparate për filtrim të ujit, aparate për thithje uji, aksesorë 

për regullim për ujë ose aparateve të gazit dhe tubave, aksesore sigurie për ujë ose aparate 

gazi dhe tuba, instalime purifikimi (pastrimi) të ujit, makina për vaditje dhe për qëllime 

bujqësie, tuba dhe gypa për instalime sanitare, panele solare termale  

16  Letër, karton dhe mallra nga këto materiale, të cilat nuk janë të përfshira në klast tjera; 

materiale të printuara; materiale libër lidhës; fotografi; materiale zyre; adeziv për nevoja 

zyre ose shtëpiake; materiale artistësh; brusha piktorësh; tastiere dhe rekuizita zyre (pos 

mobiljeve); materiale instruksioni dhe mësimdhënie (pos aparateve); printerë; bloqe 

printimi  

35  Agjenci eksport-importi në lëmin e energjisë; mbështejte menaxhmenti dhe konsulta në 

lëmin e sektorit energjetik  

36  Sigurime, qështje finasiare; qështje monetare; qështje të pa tundëhmërisë lidhur me 

instalimet industriale.  

37  Konstruksion, riparim dhe instalime të instalimeve industriale për gjenerim dhe 

distribuim të energjisë elektrike; konstruksion, riparim dhe instalim të instalimeve 

industriale për nxjerje (ekstraktim), përmirsim dhe distribuim të karburanteve; 

konstruksion, riparim dhe instalim të instalimeve industriale për nxjerje (ekstraktim), 

përmirsim dhe distribuim të ujit  

39  Distribuim të energjisë; distribuim të gazit, elektricitetit dhe karburantëve; distribuim 

dhe furnizim me ujit; trasport; transport i plehrave; sherbime të magazinimit dhe ruajtejes; 

ruajtje dhe magazinim i elektricitetit, gazit, karburantit dhe ujit; magazinim dhe ruajtje e 

plehrave; dhënje me qera të instlimeve të energjisë për të tjerët; dhënje me qera të rrjetit 

energjetik dhe linjave për të tjerët; dhënje me qera të instalacioneve për dikstribuim të ujit; 

dhënje me qera të rrjetit dhe tubave për elektricitet, gaz, karburant dhe ujë; dhënje me qera 

të njësive për ruajtje; transport i hidrokarbureve  

40  Prodhim i enrgisë; gjenerim dhe prodhim i elektricitetit; prodhim dhe gjenerim i gazit, 

karburantit, karburantit për motorë, petroleumit dhe hidrokarbureve; trajtim i gazit, 

karburantit, petroleumit, plehrave dhe ujit; rafinimi gazit, karburantit, karburantit për 

motorë, petroleumit dhe hidrokarbureve; rikuperim mjedisi dhe rikuperim toke; 

dekontaminim;  

shërbime të trajtimit të ujit dhe plehrave; trajtim i materialeve për gjenerim të elektricitetit, 

gazit ntyror dhe karburantëve për motorë; shpim i puseve vajore; shpim në lëmin e gazit 

natyror; dhënje me qera të paisjeve për trajtim të gazit, karburantit, petroleumit, plehrave 

dhe ujit; dhënje me qera të paisjeve për shpim në lëmin e gazit natyror ose puseve vajore  

41  Arsimim; organizim i konferencave si dhe seminareve, puntorive; ofrim i shërbimeve 

rekreative; aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Hulumtin në lëmin kontruksionit, riparim dhe instalim të instalimeve industriale për 

gjenerim dhe distribuim të energjisë elektrike dhe të instalimeve industriale për nxjerje, 

rafinim dhe distribuim të karburanteve;kërkime të hidrokarbureve, gazit, petroleumit dhe 

ujit.  
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(210) KS/M/ 2017/402 

(220) 03/04/2017 

(731) Base London Limited 

4-6 Buckingham Court, Rectory Lane, 

Loughton, Essex IG10 2QZ, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshje;mbathje;mbulesa për kokë;çizme, Këpucë dhe pantofla.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2017/403 

(220) 03/04/2017 

(300) 201770046  18/01/2017  SI 

(731) GORENJE gospodinjski aparati, d.d. 

artizanska cesta 12, 3320 Velenje, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Aparatura shtëpiake, që i përkasin kësaj klase; pajisje elektroshtëpiake që i 

përkasin  kësaj  klase; makina dhe aparatura elektrike shtëpiake dhe të kuzhinës që i 

përkasin kësaj klase; makineri përzierse; përzierës elektrikë kuzhine; përzierësa elektrikë; 

prerësa (makineri); makineri për prerje buke; thika elektrike kuzhine; copëtuesa; copëtuesa 

mishi (makineri); makineri për grirje mishi; përpunuesa elektrikë ushqimi; makineri grirëse 

për perime; makineri shtrydhëse për përdorim në kuzhinë; hapëse elektrike për kuti 

teneqeje; shtrydhëse elektrike frutash për qëllime shtëpiake; përgatitëse lëngu frutash; 

shtrydhëse elektrike për lëng agrumesh; përzierësa dhe lëngëzuesa elektrikë për qëllime 

shtëpiake; shtrydhësa elektrikë për fruta; mullinj (makineri); mullinj kafeje, të ndryshëm 

nga ata manualë; mullinj për piper, të ndryshëm nga ata manualë; makineri për bërje mielli; 

gurë mulliri për bërje miell; makineri për të bërë makarona; makineri për zhvoshkje; 

makineri për shoshitje; robotë për kuzhinë; robotë (makineri); rrahësa elektrikë;  rrahëse 

elektrike vezësh për qëllime shtëpiake; makineri rrahëse; makineri trazimi (makineri 

elektrike kuzhine); makineri elektromekanike për përgatitje ushqimi; makineri 

elektromekanike për përgatitje pije; pajisje elektrike për ngjitje për mbështjellje; makineri 

paketimi me vakum; aparatura elektike për ngjitje të plastikave (amballazhim); aparatura 

për larje dhe tharje; makineri për larje; makineri për larje për lavanderi; makineri tharëse; 

makineri që kanë të bashkuara makina larëse-tharëse dhe tharësa me nxehtësi; tharësa me 

rrotullim; makina centrifugale; makineri shtrydhëse për lavanderi; makina dhe aparatura 
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elektrike për pastrim;  tamburë (pjesë makinerish); pastruesa që i përkasin kësaj klase; 

fshesa elektrike; makineri pastrimi me vakum për përdorim në shtëpi; pastruesa me vakum 

për qëllime industriale; pastruesa me vakum pa tel; pastruesa me vakum robotikë; pastruesa 

me vakum; qese për pastrues me vakum; instalime qendrore pastrimi me vakum; instalime 

për heqje pluhuri me vakum për qëllime pastrimi; instalime për pluhurnxerrje për qëllime 

pastrimi; tubo për pastruesa me vakum; pjesë shtesë për pastrues me vakum për përhapje 

parfumi dhe dezifektantësh; pastruesa me avull; pastruesa me avull për shumë qëllime; 

makineri dhe aparatura elektrike për larje tapetësh; makineri elektrike për hekurosje 

veshjesh; makineri hekurosje; makineri për hekurosje veshjesh; makineri dhe aparatura 

elektrike për shkëlqim me dyll; makineri dhe aparatura për shkëlqim (elektrike); makina 

qepëse; pjesë dhe pajisje të mallrave të sipërpërmendur që i përkasin kësaj klase.  

9  Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të jetës dhe 

mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparatura për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave; bartës magnetik të dhënash, disqe për 

regjistrim; disqe kompakte, DVD dhe mjete të tjera regjistrimi dixhitale; peshore; peshore 

për peshim në kuzhinë; peshore për në banjë; peshore elektronike për përdorim në kuzhinë; 

peshore elektronike për përdorim personal; tregues temperature; detektorë tymi; zile 

elektrike për derë; kuti degëzimi (elektricitet); aparatura jonizimi jo për trajtimin e ajrit dhe 

ujit; karta inteligjente (karta për qarqe të integruar); Aparatura për Sistemin e Pozicionimit 

Global (GPS); pjesë dhe pajisje të mallrave të sipërpërmendur që i përkasin kësaj klase.  

11  Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim avullim, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime higjenike;pajisje elektroshtëpiake që i përkasin kësaj 

klase;aparatura për ftohje dhe ngrirje që i përkasin kësaj klase;aparatura dhe makineri për 

ngrirje;frigoriferë;dollapë për ngrirje;dollapë ekspozimi ngrirës (kuti 

ekspozimi);magazinuesa vere dhe ftohësa për pije, ftohësa për verë;ngrirësa;sënduk 

ngrirës;kuti frigoriferike, ngrirës vertikalë;ngrirësa frigorifer, një kombinim ngrirësi 

frigoriferik;makineri për prodhim akulli;sëndukë për akull;kuti ftohëse elektrike;aparatura 

dhe instalime gatimi;furra gatimi, soba, furra shtëpiake;soba me shumë vatra;pllaka 

gatimi;soba kuzhine;soba kuzhine (furra);soba elektrike, gazi dhe të kombinuara;furra;furra 

të montuara brenda;furra të ajrit të ngrohtë;furra avulli;pllaka strukture për furra, karkasa 

prej metali për furra;rrathë, vatra gatimi, pjata gatimi;vatra induksioni, qeramike qelqi dhe 

të kombinuara për gatim;vatra induksioni të mbartshme;gatuesa me avull;syrtarë për të 

mbajtur të ngrohtë ushqimin;furra me mikrovalë (aparatura gatimi);gatuesa për 

vezë;tymëthithësa për kuzhinë;tymëthithësa;kapak për ventilim;pjektore;tava të 

sheshta;barbekju;skara (pajisje gatimi), tava (pajisje gatimi);skara me pjesë;tostera, tostera 

për bukë;aparatura për ardhje buke, makineri për bërje buke;aparatura për pjekje;pajisje 

elektrike për pite;tenxhere gatimi me presion, elektrike;tiganë të thellë 

elektrikë;tava;makineri kafeje;aparat elektrik kafeje;makineri elektrike për kafe me 

filter;tharëse ushqimi;presa elektrike vaji;pajisje elektrike për të bërë kos;tharëse elektrike 

për lavanderi, tharëse me nxehtësi (tharëse të nxehta);aparatura për tharje;aparatura tharje 

me lëndë tharëse;tharëse flokësh;aparatura tharëse dore për banjo;boilierë elektrikë;ibrikë 

elektrikë;ngrohësa uji (aparatura);ngrohësa elektrikë uji;ngrohësa uji me djegie  me 

gaz;boilierë gazi;boilierë;boilierë për instalime për furnizim me ujë të ngrohtë;kazanë të ujit 

të ngrohtë;boilierë ndryshe nga pjesët e makinave;boilierë me pelet;boilierë me dru;pompa 
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nxehtësie;aparatura për kondicionim ajri;freskuse për ventilim;ventilatorë (pjesë të  

instalimeve të kondicionimit të ajrit);freskuese (kondicionim ajri);aparatura dhe makineri 

për pastrim ajri;sterilizuesa ajri;aparatura dhe makineri për pastrim uji;sterilizuesa 

uji;instalime për lagështim të ajrit;lagështuesa ajri (jonizuesa);çlagështuesa;grumbulluesa të 

energjisë diellore (për ngrohje), panelë diellorë për ngrohje;radiatorë (për ngrohje);radiatorë 

elektrikë;radiatorë me tuba për banjë;ngrohësa me fryrje;tualete (WC);poçe nate;ulëse në 

banjë;shurrëtore (instalime higjenike);lavamanë për larje duarsh (pjesë të instalimeve 

higjenike), sahan për larje duarsh (pjesë të instalimeve elektrike);bidetë;vaska;kade e 

vaskës;instalime banjoje për masazh, vaska të spa (enë);ndarëse për në vaskë, pjesë shtesë 

për vaska;dushe;baza për dushe;pjesë shtesë për dushe, kabina dushi;kabina dushi për 

masash, dushe për masash (panelë dushi për masazh);rubineta (rakorderi);pajisje për 

banjo;veshje për banjo;pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendur që i përkasin 

kësaj klase.  
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(511) 29  Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet prej 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.  
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(511) 29  Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre.  

30  Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe gatitjet prej 

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat  

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

 
 
 
 

 

 
 


