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Kodet e shteteve
________________________________________________________________________
Afghanistan / Afganistani
Albania / Shqipëria
Algeria / Algjeria
Angola / Anguila
Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud
Argentina / Argjentina
Aruba / Aruba
Australia / Australia
Austria / Austria

AF
AL
DZ
AI
AG
AR
AW
AU
AT

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

BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO

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

KH
CM
CA
CV
KY

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

CF
TD
CL
CN

BA
BW
BV
BR
BN
BG
BF
MM
BI
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Colombia / Kolumbia
Comoros / Komoros
Congo / Kongo
Cook Islands / Ishujt Kuk
Costa Rica / Kosta Rika
Cote d’Invore / Bregu I Fildishte
Croatia / Kroacia
Cuba / Kuba
Cyprus / Qipro
Czech Republic / Republika Çeke

CO
KM
CG

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

DK
DJ
DM
DO

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

EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET

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

FK
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
DE
GH
GI

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

GR
GD
GT
GN
GW
GY

Haiti / Haiti
Honduras / Hondurasi
Hong Kong / Hong Kongu
Hungary / Hungaria

HT
HN
HK
HU

CR
CI
HR
CU
CY
CZ
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Iceland / Islanda
India / India
Indonezia / Indonezia
Iran / Irani
Iraq / Iraku
Ireland / Irlanda
Israel / Israeli
Italy / Italia

IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT

Jamaica / Xhamaika
Japan / Japonia

JM
JP

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

JO
KZ
KE
KI
KR
KG
KW

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

LA
LV
LB
LS
LR

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

MO
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MR
MU
MX
MC
MN
MS
MA
MZ
MM

Namibia / Namibia
Nauru / Nauru

NA
NR
6
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Nepal / Nepal
Netherlands / Hollanda
Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze
New Zealand / Zelanda e Re
Nicaragua / Nikaragua
Niger / Nigeri
Nigeria / Nigeria
Norway / Norvegjia
North Macedonia / Maqedonia Veriore

NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO
MK

Oman / Omani

OM

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

PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT

Qatar / Katari

QA

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

KS
MD
RS
RO
RU
RW

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

SH
KN
LC
VC

Samoa / Samoa
San Marino / San Marino

WS
SM

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

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

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

Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda

TW
TH

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

TG
TO
TT
TN

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

TR
TM
TC
TV

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

UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ

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

VU
VA
VE
VN
VG

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

YE
ZR
ZM
ZW
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APLIKIME MARKA TREGATRE
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(210) KS/M/ 2019/1171
(220) 11/09/2019
(731) ESSI SH.P.K LLAPUSHNIKGLLOGOVC-KOSOVA, KS

(540)

(511) 30 Kafja,çaji,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale;mielli dhe produktet
e drithërave,buka,brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret;Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për
pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat). Erëzat,akulli
31 Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në
klasat tjera;kafshët e gjalla ;pemët dhe perimet e freskëta ;farat,bimët dhe lulet natyrore
;ushqimet për kafshë;malta
35 Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore,prodhimeve të
hortikulturës,prodhimeve të pylltarisë,gjërave ushqimore,preparateve për larje,preparateve
për pastrim,prodhimeve të dedikuara për pastrim ,mjeteve për
dezinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave
ushqimore (suplementeve), fishekzjareve, aparateve dhe paiisjeve elektrike,aparateve
elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike ,kompkat
disqeve ,softuerit dhe harduerit kompjuterik,paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për
kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, pajisjeve për automobila,
orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe ekuizitave për zya, librave
dhe gjërave tjera të shtypura ,mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të interiereve
,mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato,
prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të
shtratit , tekstilit për përdorim ne amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve,
prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë,
gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes
me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltrarisë,
gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara
për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa
recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjareve, aparateve dhe pajisjeve elektrike,
aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike,
kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave,
aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për ato, pajisjeve për
automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave për
zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të
enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për
ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët,
10
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mbulesave të shtratit ,tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë,
këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim/në kohë
të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbime të shites
me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të
pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të
dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave
që jepen pa recetë, shtesave ushqimore (suplementave) , fishekzjareve, aparateve dhe
pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve
kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim,
veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për ato,
pajisjeve për automobila, orëve të murit,orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe
rekuizitave për zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura,mobiljeve dhe artikujve tjerë për
mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe
aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë,
këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në
kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbimeve të
udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të
shitjes me pakicë, sherbimeve të shpalljeve ,shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, për
palë të treta, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, gjegjësisht
informatave për prodhimet për konsumatorë, informata këshilluese për konsumatorë dhe
informatave shërbyese për konsumator; Shërbime të organizimit të transaksioneve
komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; Shërbime të menaxhimit të punës;
Shërbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit, rekrutim
kuadrit; Shërbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit. Shërbime të asistencës
në menaxhimin komercial dhe industrial. Ofrim të shërbimeve për palë të treta, blerje të
mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera

(210) KS/M/ 2020/104
(220) 21/01/2020
(731) The North Unicorn L.L.C.
Zona Industriale, Aziz Abrashi pn,
12000, Fushë Kosovë, KS
(591) E bardhë, e kalter, e kalter ( e mbyllt)

(540)

(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
39
Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore
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(210) KS/M/ 2020/105
(220) 21/01/2020
(731) The North Unicorn L.L.C.
Zona Industriale, Aziz Abrashi pn,
12000, Fushë Kosovë, KS
(591) E kuqe, e verdhë

(540)

(511) 35
Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
39 Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi
41
Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2020/106
(220) 21/01/2020
(731) The North Unicorn L.L.C.
Zona Industriale, Aziz Abrashi pn,
12000, Fushë Kosovë, KS
(591) E zezë

(540)

(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
39 Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2020/107
(220) 21/01/2020
(731) The North Unicorn L.L.C.
Zona Industriale, Aziz Abrashi pn,
12000, Fushë Kosovë, KS
(591) Vjollce

(540)

(511) 25 Ndërresa; mbathje që thithin djersën, veshje, këpucë, shami
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39 Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2020/108
(220) 21/01/2020
(731) The North Unicorn L.L.C.
Zona Industriale, Aziz Abrashi pn,
12000, Fushë Kosovë, KS
(591) E verdh, e kalter e mbyllt

(540)

(511) 35
Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
39 Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi
41
Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2020/109
(220) 21/01/2020
(731) The North Unicorn L.L.C.
Zona Industriale, Aziz Abrashi pn,
12000, Fushë Kosovë, KS
(591) E Kuqe, E Kalter

(540) Kent Boringer

(511) 30 Oriz, makarona dhe ereza
31 Fruta te fresket dhe ereza
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre

(210) KS/M/ 2020/110
(220) 21/01/2020
(731) The North Unicorn L.L.C.
Zona Industriale, Aziz Abrashi pn,
12000, Fushë Kosovë, KS
(591) E gjelbert, e zezë, e verdh

(540)
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(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
39 Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2020/111
(220) 21/01/2020
(731) The North Unicorn L.L.C.
Zona Industriale, Aziz Abrashi pn,
12000, Fushë Kosovë, KS
(591) E kaltër, e bardhë

(540)

(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
39 Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2020/112
(220) 21/01/2020
(731) The North Unicorn L.L.C. Kalabri,
Blloku B6 nr 3, 10000 Prishtinë, KS
(526) oda
(591) E Zez

(540) ODA

(511) 30 Kafe, kakao, çokollatë ose çaj bazë
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore
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(210) KS/M/ 2020/113
(220) 21/01/2020
(731) The North Unicorn L.L.C.
Zona Industriale, Aziz Abrashi pn,
12000, Fushë Kosovë, KS
(591) E Zeze, E Bardh

(540)

(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
39 Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2020/114
(220) 21/01/2020
(731) The North Unicorn L.L.C.
Zona Industriale, Aziz Abrashi pn,
12000, Fushë Kosovë, KS
(591) E Kuqe, e verdh, e bardhë

(540)

(511) 30 Oriz, makarona dhe ereza
31 Fruta te fresket dhe ereza
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre

(210) KS/M/ 2020/115
(220) 21/01/2020
(731) The North Unicorn L.L.C.
Zona Industriale, Aziz Abrashi pn,
12000, Fushë Kosovë, KS
(591) E kuqe, e bardhë

(540)
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(511) 1 Përgatitjet anti-sprouting për perimet
materiale filtruese të substancave bimore
albumin [kafshëve ose perimeve, lëndëve të para]
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2020/116
(220) 21/01/2020
(731) The North Unicorn L.L.C.
Zona Industriale, Aziz Abrashi pn,
12000, Fushë Kosovë, KS
(591) Vjollce, ZEZ

(540)

(511) 25 Ndërresa; mbathje që thithin djersën, veshje, këpucë, shami
39 Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2020/117
(220) 21/01/2020
(731) The North Unicorn L.L.C.
Zona Industriale, Aziz Abrashi pn,
12000, Fushë Kosovë, KS
(591) E Kuqe, E Bardh

(540)

(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
39 Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore
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(210) KS/M/ 2020/118
(220) 21/01/2020
(731) The North Unicorn L.L.C.
Zona Industriale, Aziz Abrashi pn,
12000, Fushë Kosovë, KS
(591) E Kaltërt, E Kuqe

(540)

(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
39
Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2020/119
(220) 21/01/2020
(731) The North Unicorn L.L.C.
Zona Industriale, Aziz Abrashi pn,
12000, Fushë Kosovë, KS
(591) E kuqe

(540)

(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre
39 Transporti, paketimi dhe magazinimi I mallrave; pergatitje udhetimi
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2020/1451
(220) 25/08/2020
(731) VICIAMA SPORTS CLUB L.L.C.
Bajrush Kajtazi Kalabri, Blloku B6 nr 3,
10000 Prishtine, Kosove, KS
(591) E kaltert, e bardhe, e hirte e mbyllt
(740) VICIANA SPORTS CLUB L.L.C.
Bajrush Kajtazi Kalabri, Blloku B6 nr 3,
10000 Prishtine, Kosove

(540)
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(511) 28 Lodra; Artikuj per sport
38 Sherbimet e telekomunikaciont: Revista, Radio, TV
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2020/1600
(220) 24/09/2020
(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci
nr.32, Prishtinë, KS

(540) ORRO

(511) 29 Mishi, peshku, shpezet dhe kafshet e gjahut, ekstraktet e mishit, pemet dhe
perimet e konzervuara, te ngrira, te thara, dhe te ziera, xhelatinat, reçelat, kopostot, vezet,
qumeshti dhe produktet e tije, vaji dhe yndyrat per ushqim
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale, mielli dhe produktte e
drithrave, buka, brumerat dhe embelsirat, akulloret, mjalta, melmesat, tharmi, pluhuri per
pjekje, kripa, mustarda, uthulla, salcat( melmesat) , ereza, akulli.
31 Produktet dhe kokrrat bujqesore, te kopshtarise dhe pylltarise qe nuk jan eperfshir ne
klasat tjera, kafshet e gjalla, pemet dhe perimet e fresketa, farat, bimet dhe lulet natyrore,
ushqimi per kafshe, malta

(210) KS/M/ 2021/177
(220) 08/02/2021
(731) Muarem Murtezani “ALMA” SH.P.K.
Rr.”Hasan Prishtina”, Konjuh, Lipjan, KS
(591) E kuqe me numër 049;
E kaltër me numër 017;
E kuqe me numër 42007602;
E kaltër me numër 5017;
E bardhë me numër 01
(740) Meriton Hoti “ALMA” SH.P.K.
Rr.”Hasan Prishtina”, Konjuh, Lipjan

(540)
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(511) 30 oriz, çokollatë, akullore, sheqerna, çamçakëz.
34 artikuj për duhanxhinj, shkrepëse.
39 transport (të mallrave dhe magazinimin e tyre).

(210) KS/M/ 2021/788
(220) 04/06/2021
(731) Bajrush Kajtazi The North Unicorn
L.L.C Zona Industriale. – Prishtine, KS
(591) E Bardhe, E kuqe
(740) Bajrush Kajtazi The North Unicorn
L.L.C Zona Industriale. – Prishtine

(540)

(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbim zyre
39 Transporti, paketimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2021/790
(220) 04/06/2021
(731) Bajrush Kajtazi The North Unicorn
L.L.C ZONA INDUSTRIALE. – Prishtine
, KS
(591) E Bardhe, E Kuqe, E Hirte
(740) Bajrush Kajtazi The North Unicorn
L.L.C ZONA INDUSTRIALE. – Prishtine

(540)
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(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbim zyre.
39 Transporti, paketimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2021/791
(220) 04/06/2021
(731) Bajrush Kajtazi The North Unicorn
L.L.C ZONA INDUSTRIALE. – Prishtine
, KS
(591) E Bardhe, E Zeze, E Hirte
(740) Bajrush Kajtazi The North Unicorn
L.L.C ZONA INDUSTRIALE. – Prishtine

(540)

(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbim zyre.
39 Transporti, paketimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2021/801
(220) 07/06/2021
(300) 04585/2021 klasa 44 23/03/2021 CH
;17779/2020 Klasa 5 14/12/2020 CH
(731) Myovant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8, 4051 Basel, Switzerland,
CH
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 5 “Preparate farmaceutike për përdorim tek njerëzit; preparate biologjike për qëllime
mjekësore dhe terapeutike; preparate farmaceutike për përdorim tek njerëzit për trajtimin e
sëmundjeve onkologjike, çrregullimeve dhe kushteve si dhe kancerit të prostatës; preparate
biologjike për qëllime mjekësore dhe terapeutike për trajtimin e sëmundjeve onkologjike,
çrregullimeve dhe kushteve si dhe kancerit të prostatës”.
44 “Ofrimi i informacionit shëndetësor dhe mjekësor; ofrimi i informacionit në lidhje me
vetitë diagnostike, profilaktike dhe terapeutike të preparateve farmaceutike dhe preparateve
biologjike për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve, çrregullimeve dhe kushteve;
mbështetja e konsumatorit të pacientit duke ofruar informacion në fushën e kujdesit
shëndetësor dhe farmaceutikës përmes webfaqes; shërbimet e mbështetjes së pacientit,
përkatësisht, ofrimi i informacionit shëndetësor dhe mjekësor, këshilla farmaceutike,
trajtimi dhe menaxhimi i sëmundjes dhe programe të ndihmës së pacientit përmes webfaqes
në internet ose rrjeteve telekomunikuese.
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(210) KS/M/ 2021/876
(220) 15/06/2021
(731) SQM Europe N.V. HoutdokNoordkaai 25ª 2030 Antwerpen, BE
(591) e gjelbërt, e bardhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 1 Kimikate të përdorura në industri dhe shkencë, si dhe në mbarështimin e peshkut,
bujqësi, hortikulturë dhe pylltari; plehra; preparate fekonduese.

(210) KS/M/ 2021/930
(220) 03/06/2022
(731) DKV EURO SERVICE GmbH + Co.
KG, Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882
Ratingen, Germany , DE
(740) Mrika Gashi Tashko Pustina
Attorneys – Dega në Kosovë
Rr. Fehmi Agani, H.79, K.1, No.1

(540) DKV MOBILITY

(511) 4 Vajëra teknik; Yndyrëra teknike; lëndë të lëngshme djegëse; lëndë të gazta
djegëse; të gjitha Mallrat e lartëcekura si Pajisje të Automobilëve.
9 Programe kompjuterike (të ruajtura apo që shkarkohen) për Transport të Mallrave dhe
Logjistikë të Mallrave si dhe Menaxhim të Automjeteve; Programe kompjuterike për
Aplikacione për vozitje mundësisht ekonomike si dhe mbushje ekonomike me karburante
për reduktimin e shpenzimeve të Karburantëve; Programe kompjuterike për krijimin e
Raporteve javore të rezultateve në fushën e Transportit dhe Menaxhimit të Automjeteve,
Kartelave magnetike, Kartelave identifikuese magnetike; Kartat e memorjes dhe
Mikroprocesorit; Sisteme elektronike globale të lokacionit; Sisteme të përbëra nga Sensorë
dhe Softuer kompjuterik, për Gjeolokacion dhe për zbulimin e pozicionit apo për dallimin e
kalimit; aparatura elektronike dhe instrumentet e Gjeolokacionit përmes Satelitit me
Përshkrimin e GPS apo GPS –GPRS; Telematika dhe GPS- Sistemi për Orientimin e
Automjetit për lokalizimin e Automjeteve në të Vërtetë dhe për ndërmjetësimin e të
dhënave për shfrytëzimin dhe sjelljen gjatë vozitjes; Aparatrua të telekomunikimit dhe
Instrumente pa mbështetje të zërimit për bartjen e të dhënave për rrugë të shkrutëra në mes
të objekteve rrugore dhe njësive mobile; kartelave të të dhënave për rrjete të telefonave
celular të Gjeneratës së tretë; Kartelave të të dhënave të Tipit GSM me Normën për
Telefonat me brez të gjërë pa kabllo me përshkrimin e kartelave të paluajtshme të të
dhënave për GPRS ; pajisje për regjistrimin, bartjen dhe paraqitjen e zërit dhe fotografisë;
Softuer kopmjuterik dhe softuer për administrimin e Komunikacionit rrugor dhe të
Autostradës, përpunimit të tarifës së Autostradës dhe për krijimin e linjave të udhëtimit;
21

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

Softuer kompjuterik; instrumente dhe pajisje të matjes, njohjes dhe mbikëqyrjes; Sensorëve
të përshpejtimit për matjen e sjelljes së përshpejtimit dhe sjelljes së ndalimit, të pavarur nga
gjeopozita; pajisje të dërgimit dhe pranimit (On- Board- Units) për përdorimin e linjave të
tarifës rrugore; pajisje për Radioteknologji dhe të lajmeve të Telekomunikacionit si dhe
Pajisje për Navigacion, mbajtje dhe vendndoshje; pajisje për transmetues, dërgues dhe
pranim; Antena; Sensorë, Pajisje drejtuese dhe kontrolluese; Instrumente për Navigim
satelitor; Aparaturë për regjistrimin e Matjeve të largësive; pajisje për përpunimin e të
dhënave dhe kompjuter; pajisje të komunikimit; bartës të dhënash të të gjitha llojave të
pajisura me programe të lexueshme; pajisje navigimi për automjete (Bordcomputer);
Aplikacione mobile; Softuer të përdorimit për pajisje mobile, për Sisteme operative mobile,
për pajisje të navigimit, për telefona të mençur, për pajisje mobile, për shërbime CloudComputing; Softuere të përdorimit për pajisje mobile me sisteme të semaforëve për
pasqyrimin e çmimeve aktuale të prognozuara të derivateve; Aplikacione për vlerësimin e
Pompave të derivateve; Aplikacione për kushte individuale në fushën e transportit dhe
menaxhim i automjeteve dhe për reklamimin e rrjeteve të pompave të derivateve;
Aplikacione për krijimin e itinerareve; Aplikacione për reklamimin e stileve të drejtimit në
pjesën e frenave, shpejtësisë, nxtimit dhe matjes së shpejtësisë; Telefona të mençur,
kompjuter, Porta hyrëse për Internet të gjërave (IoT); Sensorë për Internet të gjërave (IoT);
Softuer të përdorimit të kompjuterëve për shfrytëzimin në implementimin e internetit të
gjërave (IdD); Modulet e harduerit kompjuterik për përdorimin në pajisje elektronike për
Internetin e gjërave (IdD); Aplikacione për pagesa mobile; Aplikacione për digjitalizimin e
kartelave të derivateve; Softueret e logjistikës; pajisjet telemetrike për automjete motorike
dhe për përdorimin e motorit; Softuer për dallimin e mesazheve të gabuara; Programe
kompjuterike për mirëmbajtjen në distancë për konfigurimin dhe mirëmbajtjen e
infrastrukturës së karikimit me qasje Rmote Control/Zugriff, p.sh. Re-Boot nga distanca,
Ri-konfigurimi, luajtja e Update; Programe kompjuterike për qasje -Remote për nisjen dhe
ndalimin e procedurave të karikimit; Softuerët e diagnostifikimit nga distanca për Nivelin e
dytë Support; Softuer kompjuterik për përdorimin e ndërfaqeve të programimit
(AP)=Application-Program-Interface=Ndërfaqja e programimit të përdorimit, dhe atë API
Ndërfaqe për sigurimin e të dhënave (statike/dinamike POI (Point Of Interest) të dhëna);
Softuer për CDR-Validimin (Charge Detail Record-Protokolli për Infrastrukturen e
karikimit të automjeteve elektrike për llogaritje) dhe përpunimi për qëllime të përdorimit si
dhe ofrimi i BDR dhe përpunimi për qëllime të llogaritjes (Billing Detail Record);
Ndërveprimi -Kyqja/Interface (pajisjet me ndërfaqe apo programet për kompjuter) via
OCPP/OCPI/OICP/soap/Json/OCPI=Open Charge Point Interface=Ndërfaqja në mes të
stacioneve të karikimit për automjete elektrike dhe Pajisjeve me E-Mobility/OICP=Open
Intercharge Protocol/Soap=Simple Object Access Protocol=Protokolli i
rrjetit/Json=JavaScript Object Notation=Programi për këmbim të dhënash për qëllime të
llogaritjes; Ofrimi i White Label Frontends; Kreditkartelave; Pjesë të mallërave të të gjitha
mallërave të lartëcekura ashtu siç është paraparë te Klasa e nëntë).
12 Pjesë dhe pajisje shtesë për automjete, që nuk janë të përfshira në klasa të tjera.
36 Shërbime të Pomës së derivateve dhe fushës së ndërlidhur me të të shitjes dhe ofrimit të
shërbimeve, dhe atë të krijimit me anë të kompjuterit dhe llogaritjes së taksave të tarifave
për pastrimin e vijës ndarëse (Punë në zyre); krimi me anë të kompjuterit i llogaritjes së
shpenzimeve të mallërave dhe shpenzimeve të ndërmjetësimit të mallërave (Punë në zyre);
llogaritje të ndarjes dhe ofrimit të shërbimit të tragetit, dhe atë të ndërmjetësimit të
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Kontratave për Palë të treta dhe dhënien e lejeve të qasjes për tarifa rrugore dhe tunel
përmes ndërmjetësimit të Kontratave për Palë të treta përmes Shitblerjes së Vinjetave dhe
ofrimin e shërbimeve të publikimit të të dhënave në pajisjet për përpunimin e të dhënave
(Punë në zyre); krijimi përmes kompjuterit i llogaritjes së tarifave të Tunelit (Punë në zyre);
krijimi përmes kompjuterit i llogaritjeve të shërbimeve të riparimit (Punët në zyre); krijimi
përmes kompjuterit i llogaritjes së derivateve (Punë në zyre); krijimi i tatimit të mineralevekompensimi në shtete të ndryshme (Punë në zyre); Zhvillimi i tatimit të energjisëkompensimi (Punë në zyre); Shërbime në fushën e furnizimit pa pagesë në lëvizje nga
ndërmarrjet kombëtare dhe ndërkombëtare të transportit të mallërave dhe personave, të
flotave të automjeteve nga automjetet dhe kamionët dhe në fushën e transportit dhe atë të
krijimit të llogaritjeve (në kuadër të kryerjes së transaksioneve të pagesave) të bazuara në
zhvillimin e programeve softuerike të orientuara për klientë, krijimi me kompjuter (në
kuadër të kornizës së kryerjes së komunikacionit të transaksioneve të kryerjes së pagesave
pa para të gatshme) të llogaritjeve të derivateve, të tarifave të tragetit, të tarifave të
autostradave, të tarifave rrugore dhe/apo tatimit mbi vlerën e shtuar; krijimi i faturave të
klientëve për palë të treta; Shërbimi në raste të aksidenteve, dhe atë ndërmjetësimin e
Kontratave për Palë të treta lidhur me Automjete rezervë dhe automjetet e bartjes si dhe
shërbimet e bartjes; shërbime të krahasimit të çmimeve, dhe atë dhënien e informacioneve
në lidhje me informacionet e çmimeve për çmimin e derivateve si brenda ashtu edhe jashtë
shtetit; menaxhmentin; administrimin e biznesit; këshilla rreth ndërmarrjes; punë
administrative; kontabilitet; Auditim; këshillim (Këshilla të Menaxhimit të Personelit) në
lidhje me çështje organizative dhe të personelit për palë të treta; Marketing (hulumtimin e
shitjes), hulumtim tregu, hulumtim mendimi, Marrëdhënie publike (Public Relations),
Ndërmjetësim Personeli dhe të Vendeve të punës, Rekrutim të Personelit; Listim të
analizave të shpenzimeve dhe çmimeve; Këshillim në rastin e organizimit dhe udhëheqjes
së Ndërmarrjeve; Këshillim në çështje të Menaxhimit të biznesit; Shërbime të Prokurimit
për Palë të treta (blerjen e mallërave dhe shërbimeve), veçanërisht furnizimin me materiale,
burime materiale; sistematizim dhe bashkim i të dhënave në databazat kompjuterike;
këshilla ekonomike biznesore dhe zhvillim në fushën e shërimeve të mbështetura softuerike
në fushën e shërbimit të llogaritjes, dhe atë këshilla ekonomike biznesore me rastin e
krijimit të llogaritjeve punë administrative, që janë të bazuara kryesisht në programet
softuerike të orientuara për klientë; dorëzimin e kërkesave për rimbursim përmes portaleve
elektrike të institucioneve financiare për klientë punë administrative; Reklama; Protokollim
punë administrative për të dhënat personale dhe atyre të automjeteve; krijimi me kompjuter,
vlerësim përmes krijimit të statistikave dhe analizave statistikore e të dhënave bazë të
automjeteve, të dhënave të pompave të derivateve, llogaritjeve, shpenzimeve të
automjeteve me gjeopozita të kartelave të vendosura; planifikimi i porosisë me kompjuter
duke përfshirë edhe azhurnimin sistematik të të dhënave në databazat kompjuterike për
planifikimin e organizimit të biznesit të disponueshmërisë së automjeteve dhe kërkesave si
dhe koordinimin dhe azhurnimin e planifikimit të porosive ; administrimit të adresave;
menaxhimin e biznesit të flotës për palë të treta, dhe atë të udhëheqjes së flotave dhe
menaxhimit të flotës së automjeteve dhe kamionëve, dhe atë të organizimit të administrimit
të flotës dhe p.sh. dorëzimin e dokumenteve të sigurimit apo dokumenteve të tjera (përveç
dokumentet e sigurimit shëndetsor), ndërmjetësimin e Sigurimeve, me përjashtim të fushës
së Sigurimit shëndetsor, p.sh. Sigurimin e Automjeteve, Ndërmjetësimin e Gomave;
Shërbime të informacioneve të Konsumatorëve, dhe atë Informatat dhe Këshillat për
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Konsumatorë për Çështje në fushën e furnizimit gjatë udhëtimit me transaksione të
pagesave pa para të gatshme në transportin e mallërae dhe personave; Bashkimin e
informatave për dërgimin e raporteve automatike, dhe atë punë administrative; bashkimin e
informatave të biznesit; Reklamim në fushën e infrastrukturës së tarifave rrugore dhe të
transportit; Reklamim duke përfshirë edhe reklamimin me Broshyra për qëllime të
reklamimit të biznesit; Informata në çështje biznesore, veçanërisht online përmes linjes
Hotline; shërbime të krahasimit të çmimeve, veçanërisht dhënien e informatave në lidhje
me informatat e çmimit për çmimin e derivateve si brenda ashtu edhe jashtë shtetit;
kryerjen, organizimin, krijimin e raporteve në fushën e komunikacionit tregtar kombëtar
dhe ndërkombëtar me mallëra dhe persona dhe atë krijimin dhe vlerësimin e raporteve dhe
statistikave për lokalizimin e automjeteve në kohë reale dhe të të dhënave për shfrytëzimin
e automjeteve dhe sjelljes gjatë vozitjes(si p.sh. Kohën e vozitjes, Shpejtësinë, Nxitimin);
Ndërmjetësimin e Kontratave për Palë të treta përmes ofrimit të automjeteve rezervë;
Administrimin dhe Mbikqyrjen e Programeve të premisave; Organizimin dhe administrimin
e programeve të orientimit të klientëve, gjithëashtu për qëllime ekonomike, qëllime të
zhvillimit të shitjes dhe reklamimit; Vlerësimin e Ndërmarrjeve (Pompa të derivateve);
shërbime biznesore të krahasimit; bashkimin e shërbimeve të ndryshme të pompave të
derivateve dhe ofertave të derivateve për Palë të treta, për lehtësimin e krahasimit dhe
blerjes së këtyre shërbimeve ; grumbullimin , sistematizimin, krijimin, azhurnimin dhe
mirëmbajtjen e të dhënave në databazat kompjuterike punë administrative; Ndërmjetësimin
e shërbimeve të telefonisë mobile; Menaxhimin e Qendrave telefonike të thirrjes për lidhjen
e Kontratave për qiramarrjen e automjeteve dhe kamionëve; Biznes të Numrit Hotline për
Informata, Ankesa dhe Raste urgjente, veçanërisht online; të gjitha shërbimet e lartëcekura
me ndihmën e një rrjeti kompjuterit botëror apo lokal dhe/apo me anë të Internetit;
Këshillimin në lidhje me llogaritjen e Pagës , të hyrave dhe strukturave të klasifikimit ,
deklarimin e pagës minimale në disa shtete të caktuara të BE-së, Mbështetjen dhe
këshillimin me rastin e dorëzimit të dokumenteve në Institucione në bazë të Rregullorës
96/71/EC; Vlerësimin e Ndërmarrjeve Pompave të derivateve; Shërbime biznesore të
krahasimit; bashkimin e shërbimeve të ndryshme të pompave të derivateve dhe ofertave të
derivateve për palë të treta për lehtësimin e krahasimit dhe blerjen e këtyre shërbimeve,
shërbime administrative për ndërmarrje si administrim të biletave/ telekomandë të stacionit
të karikimit edhe përmes tavolinave ndihmëse; administrim të klientëve, menaxhim grupor,
administrim të përdoruesve; publikim të at home/at work pikave karikuese për publikun
(mirëmbajtje individuale të çmimit dhe orarit të punës); administrim /monitorim të
infrastrukturës karikuese në lidhje me p.sh. konsumin mesatar, kohën karikuese, njoftimet
për pengesa, sasinë e energjisë; zhvillimin/ llogaritjen ad-hoc karikuese direct payment;
Administrimin dhe bashkimin e të dhënave kontaktuese për përdorimin mobil në databazat
kompjuterike , portalet e klientëve dhe ndërfaqet, për përdorimin e shërbimeve të
ndërlidhura; Analizë të dhënash./ Interpretim, Analizë të klientëve, Paralajmërim të sjelljes,
llogaritje të transaksioneve mobile punë administrative.
37 Shërbimet e Punëtorisë së riparimit të automjeteve: shërbime të pompës së derivateve
dhe fushës së ndërlidhur të shitjes dhe ofrimit të shërbimeve, dhe atë të pastrimit të
automjeteve, riparimin e automjeteve; ndihmave në rast të prishjeve, dhe atë riparime të
automjeteve në vend dhe në punëtori të rregullimit të automjeteve; mirëmbajtje të
automjeteve; riparim të gomave dhe automjeteve të sistemeve të ftohjes; mirëmbajtje të
gomave dhe automjeteve me sistem të ftohjes; menaxhimin e një qendreje për pranimin e
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thirrjeve emergjente përmes Hotline Numrit në Internet, dhe atë këshilla për specialistë të
fushës së automjeteve lidhur me riparimet në rast të Aksidenteve të automjeteve; instalimin
e krijimit të tarifave rrugore - dhe pajisjeve të llogaritjes së tarifave rrugore; mirëmbajtjen e
kapjes së tarifës rrugore dhe pajisjeve të llogaritjes së tarifës rrugore; instalimin dhe
mirëmbajtjen e shtëpizës me një sistem për gjeolokalizim dhe për përcaktim të pozitës apo
për njohje të kalimit; instalim dhe mirëmbajtje të pajisjeve elektronike dhe instrumenteve
për gjeolokalizim me satelit me përshkrimin GPS apo GPS –GPRS; instalim dhe
mirëmbajtje të telematikës dhe GPS Sistemeve orientuese të automjeteve për lokalizimin e
automjeteve në kohë reale dhe për ndërmjetësimin e të dhënave për shfrytëzimin e
automjeteve dhe sjelljen gjatë vozitjes si dhe menaxhimin e ofrimit të të dhënave lidhur me
dërgimin e mallrave; instalimin dhe mirëmbajtjen e aparaturave të telekomunikimi dhe
Instrumenteve pa mbështetje të zërit për bartjen e të dhënave për largësi të shkurtëra në mes
të pajisjeve rrugore dhe njësive mobile; instalimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve për
regjistrim, bartjen dhe regjistrimin e zërit dhe fotografisë; instalimin dhe mirëmbajtjen e
pajisjeve elektronike të dërgimit dhe pranimit On- Board- Units për përdorimin e tarifave
rrugore; instalimin , riparimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve për telekomunikacion, të
pajisjeve të teknikës së telefonisë mobile dhe të lajmeve si dhe të pajisjeve për navigim,
mbajtja dhe vendndodhja, e dërguesve, pranuesve të lajmit, pranuesve , antenave,
sensorëve, pajisjeve sensorike dhe të kontrollit; instalimin e kontrollit të qasjes via RFID
identifikimi automatik dhe lokalizimi i gjallesave dhe të dhënave me ndihmën e valëve
elektromagnetike via autorizimit të aplikacioneve dhe via QR-kodit ; kontrolli i limitit për
sasi maksimale të lidhjes dhe menaxhimi faud; Geofencin, dhe atë instalimi i kontrollave/
mbikëqyrjeve të automjeteve në fusha të definuara.
38 Telekomunikimi shërbime të telekomunikimit duke përfshirë edhe shërbime të
telefonisë mobile, dhe atë të lidhjes telefonike të automjeteve në tregtinë e automjeteve
rrugore; ndërmjetësimin e shërbimeve të telefonisë mobile ; Biznesi i shërbimit emergjent
në gjuhë të ndryshme, dhe atë të krijimit të qasjes për informacione me njohuri profesionale
teknike të automjeteve njerëzve të specializuar për shërbime të telekomunikimit në Internet,
Përgaditjen e qasjes dhe për ndërmjetësimin e lajmeve, të dhënave dhe informacioneve në
internet; shërbime të telekomunikimit për biznesin kombëtar dhe ndërkombëtar të
transportit të mallrave dhe personale; dhe atë të ndërmjetësimit të informatave për gjendjen
rrugore, për situatën në komunikacion, për vendin e parkingjeve, për çmimin e derivateve si
brenda ashtu edhe jashtë vendit përmes internetit përmes shërbimit të telefonisë mobile;
barten e të dhënave për serverin e përpunimit të të dhënave shërbime të lira të qasshme
telematike; shërbime telematike edhe për përcjelljen e transportit të mallrave dhe
menaxhimin e dëshmisë lidhur me dërgimin e mallrave; telematikës dhe atë të mbledhjes,
përpunimit dhe shfrytëzimit të të dhënave telematike; shërbime të telemetrisë dhe atë të
krijimit të gjeopozitave , të dhënat për motor dhe tahometer; shërbime të telemetrisë dhe atë
të telemetrisë dhe atë të krijimit të gjeopozitave , të dhënave të motorit dhe tahometrit;
bartjen dhe ndërrimin e bartësve multimedial; shërbimeve të telekomunikimit për
gjeolokalizim; përgaditjen e qasjes në një rrjet tjetër kompjuterik; përgaditjen e lidhjeve në
një rrjet tjetër kompjuterik me anë të telekomunikimit; Shërbime të IT-së , dhe atë të
krijimit të funksioneve të njoftimit dhe dërgimin e raporteve automatike dhe atë të
Shërbimit me E- Mail, përgaditjen e qasjes në të dhëna online Në rrjetin kompjuterik;
shërbime telefonike për Hotline; qiramarrjen e pajisjeve të telekomunikacionit për bartjen e
mesazheve dhe On-Board- Units ; këshilla profesionale në fushën e telekomunikacionit me
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veçanëti në raport me pajisjet e gjeolokalizimit në lidhje me kushtet e komunikacionit në
rrjetin rrugor dhe të autostradave dhe në lidhje me On- Board- Units; shërbime të
telekomunikacionit për qasjen Remote për On- Board- Units me qëllim të aktualizimit
dhe/apo zgjerimit për të dhënat e personalizimit; IoT Internet of Things të bazuara në GPS
Vendin dhe menaxhimin e logjistikës lehtësira bartjen e të dhënave të karikimit dhe të
shpenzimit; përgaditjen e qasjes në të dhënat qëndrore apo të dokumenteve për
diagnostifikim nga distanca Second Level Support; Menaxhimi i Lejeve për kontrollin e
kufizimeve të qasjes p.sh. në databaza; gjetjen e stacioneve të karikimit-përpunim të
dhënash /përgaditje për User- Frontend EOperate Portal/echarge App; Plug and Charge ISO
15119- automjete rrugore – ndërfaqe të komunikacionit në mes të automjetit dhe stacionit
të karikimit; shërbime të telekomunikacionit për connected car Shërbimet Automobile me
rrjete si brenda ashtu edhe jashtë automjetit përmes qasjes Remote qoftë përmes një modeli
statik të komunikacionit me kartelë të integruar SIM apo me një Hotspot- Funksion të një
pajisjeje të jashtme p.sh. një telefon të mençur, Geofencing dhe atë instalim i
kontrollave/mbikëqyrjeve të automjeteve në fusha të definuara.
39 Qiramarrja e automjeteve për fushën e ndërtimtarisë si dhe automjete speciale;
përcaktim të vendit të personave apo automjeteve për kompjuter apo për sisteme botërore të
përcaktimit të pozitës Informata të Transportit; Ndihma në rast të akdisenteve, dhe atë të
bartjes së automjeteve dhe bjeshkëve; shërbime në rast të aksidenteve dhe atë të
ndërmjetësimit të automjeteve zëvendësuese dhe atyre të bartjes si dhe shërbime të bartjes;
shërbime të bartjes për automjete; shërbime të qiramarrjes së automjeteve; shërbime të
qiramarrjes së automjeteve dhe atë ndërmjetësimit të automjeteve, kamionëve, autobusëve
dhe automjeteve për fushën e shpeditimit; qiramarrje e pajisjeve të automjeteve veçanërisht
të bartësve të valixheve, ulëses për sigurinë e fëmijëve, lidhëses së automjeteve, zinxhirëve
dimëror; transportin e automjeteve mr tren; promovim i kamionëve apo shalës për trenin,
dhe atë të sistemit të transportit për komunikacionin me dhe pa përcjellje në shina në formë
të rrugës lokale (transport intermedal) ; paketim i mallrave; ruajtje e mallrave; organizim i
udhëtimeve, ngarkimi dhe ringarkimi i ngarkesës transportuese; shërbime të ofrimit të
informacionit për tregun e transportit të mallrave dhe personave, në lidhje me gjendjen e
rrugës, për situatën e komunikacioni , për vendndodhjen e parkingjeve, për vendndodhjen e
automjeteve dhe për të dhënat tektnike të automjeteve; dhënien e informatave në lidhje me
informacionin e çmimit për çmimin e derivateve si brenda ashtu edhe jashtë shtetit;
përcaktimin e vendit për automjetet e mallrave të mbetura në vend përmes kompjuterit me
anë të sistemeve të mbështetura të kartelave si dhe me anë të pajisjeve elektronike të
navigimit dhe vendit; udhëzimi i rrugës përmes telefonisë mobile dhe atë të udhëheqjes së
flotave të kamionëve me anë të pajisjeve të navigimit si dhe me anë të telefonisë mobile;
fushës së transportit, veçanërisht shërbimeve të shpeditimit, me përjashtim të doganimit të
mallrave; përgaditjen vënien në funksion të një sistemi online të regjistrimit; këshillim
telefonik përmes qendrave telefonike të thirrjes për lidhjen e Kontratave për
ndërmjetësimin e automjeteve dhe kamionëve; këshilla në fushën e promovimit , të
zhvilluara me Hotline; dhënia e informatave dhe atë me informata të qytetit, udhëtimit dhe
komunikacionit; dhënia e ofertave teleshopping për palë të treta; rezervimi i udhëtimeve;
shërbimi i kërkimit të parkimit dhënia e informacioneve për disponueshmërinë dhe gjendja
e parkingjeve, oferta për parkingje të lira me anë të pajisjeve elektronike të navigimit dhe
përcaktimit të vendit; shërbime të këshillimit për linja të udhëtimit; planifikimi i linjave;
ndërmjetësimi i porosive të mallrave; pranimi i porosive të mallrave si nënkontraktor duke
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përfshirë edhe rreziqet e transportit.
41 Shërbime të përkthimiot në lidhje me urgjenca në disa gjuhë ; shërbime të informimit
për tregtinë kombëtare dhe ndërkombëtare të transportit të mallrave dhe personave, dhe atë
të dhënies së informatave përmes publikimit të dëftesave të shtypshkronjës për gjendjen
rrugore, për të dhënat teknike të automjeteve dhe në lidhje me çmimin e derivateve si
brenda ashtu edhe jashtë shtetit; rezervimi i kartelave të hyrjes; organizimi i garave; Kurse
me qëllim të ngritjes së motivimit të përdoruesve, përdoruesit, kryerje e ngjarjeve të
parakontratës për qëllime kulturore dhe Punëtori (Trajnim); Edukim, shkollim; Argëtim;
Zhvillim i koncepteve të shkollimit dhe zhvillimit profesional duke përfshirë edhe ngjarjeve
të shkollimit dhe zhvillimit profesional për trajnim të mëtejmë; organizim të ngjarjeve të
kohës së lirë; organizimi i ngjarjeve të konferencave; organizimi i ngjarjes së Kongreseve;
organizimi i ngjarjeve të Simpozuiumeve; organizimi dhe ngjarjet e kollokuimeve;
organizimi dhe mbajtja e ngjarjeve të edukimit profesional në lidhje me konceptin
franchising ; shkollim dhe edukim profesional në fushën franchising;
16 Publikimin dhe nxjerrjen në shtyp të librave, Broshurave me përjashtim të atyre për
qëllime komerciale dhe materialeve shkollore; ofrimin e informacioneve dinamike të
çmimeve për procedura të karikimit.
42 Instalimi dhe mirëmbajtja e softuerëve për kapjen e tarifave rrugore dhe pajisjeve për
matjen e tarifave si dhe sisteme për gjeolokalizim dhe përcaktim të pozitës apo për
përcaktim të kalimeve për aparatura elektronike dhe Instrumente për gjeolokalizim përmes
Satelitit për pajisje të dërgimit dhe pranimit On- Board- Units , për pajisje të navigimit;
krijimin e databazave; krijimin, azhurnimin dhe mirëmbajtjen e softuerve kompjuterik dhe
programeve për përpunimin e të dhënave, me përjashtim të Sigurimit shëndetësor;
qiramarrjen e kapaciteteve të IT-së në qendrat e IT-së; projektimin dhe planifikimin e
institucioneve për telekomunikim; këshilla teknike për Help- Desk dhe shërbime Hotline;
zhvillim teknik për kartela magnetike dhe të Chip- it dhe dëshmive të tjera për mbështetjen
kompjuterike; ruajtjen elektronike të të dhënave; dizajnimin e paraqitjeve në internet dhe
Webfaqet; krijimin e paraqitjeve në Internet dhe webfaqet; krijimin e raporteve të dëmeve
teknike; Shërbime të IT-së, dhe atë të krijimit të funksioneve të lajmërimit për dërgimin e
raporteve automatike; hulumtimin dhe krijimin e raporteve në fushën e komunikacionit
tregtisë kombëtare dhe ndërkombëtare me mallra dhe persona, dhe atë të krijimit dhe
vlerësimit të Raporteve dhe Statistikave për lokalizimin e automjeteve në kohë reale dhe të
të dhënave për shfrytëzimin e automjeteve dhe sjelljes gjatë vozitjes p.sh. koha e vozitjes,
shpejtësia, nxitimi si dhe krahasimi dhe vlerësimi i gjeo- pozitave të automjeteve me gjeopozita me kartelat e vendosura; programimin e softuerëve për dërgimin e raporteve
automatike; krijimin e softuerëve për qasjen Remote në On- Board – Unit për qëllim të
azhurnimit dhe/apo zgjerimin e të dhënave për personalizim për azhurnimin e versionit
softuerik të sistemit operativ të on- Board- Unit si dhe për azhurnimin e materialit të
kartelave apo të dhënave të tjera që janë relevante për kapjen e tarifës rrugore; zhvillimin e
instalimit dhe përshtatjen e softuerëve të përdorimit për përgaditjen e përmbajtjeve
multimedia si dhe për softuer specifik për klientë për pajisje të navigimit, Telefona të
mençur, kompjuter, me përjashtim të fushës së Sigurimit shëndetësor ; krijimi dhe zhvillimi
i softuerëve kompjuterik për logjistikë, menaxhimi i zinxhirit liferues dhe portalet EBusiness; krijimin e softuerëve kompjuterik dhe programeve për përpunimin e të dhënave,
veçanërisht në fushën e sigurimeve , financave dhe fushës së patundshmërive me
përjashtim të Sigurimit shëndetësor ; hulumtimet dhe zbulimet në databaza për shkencë dhe
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hulumtim;

(210) KS/M/ 2021/1426
(220) 05/10/2021
(300) 36432 30/09/2021 AD
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) BLACK YELLOW

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

(210) KS/M/ 2022/131
(220) 28/01/2022
(731) ESSI SHPK LLAPUSHNIKGLLOGOVC, KS
(591) E kuqe, e zeze, ngjyre ari, e verdhe, e
kalter, e hirit, portokalli, e bardhë, e gjelbër.

(540)

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

(210) KS/M/ 2022/229
(220) 10/02/2022
(731) GenTwo AG Brandschenkestrasse 45,
8002 Zurich, CH
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540) ASSETRUSH

(511) 35 Marketingun e ngjarjeve; Reklamim dhe marketing në internet; Organizimi dhe
kryerja e tregtimit, ngjarjeve dhe konfigurimeve për qëllime komerciale dhe reklamuese;
Organizimi i Evenimenteve Reklamuese; Kërkimi i sponsorëve; Marketingu i
vendndodhjes; Shkrimi i teksteve reklamuese; Promovimin e shitjes; Promovimi i shitjeve
për mallra dhe shërbime për të tretët; Sigurimi i zonave të reklamimit për të tretët;
Shpërndarja e Materialeve Reklamuese.
36 Ofrimi i informacionit financiar; ofrimi i informacionit financiar për një faqe interneti;
ofrimi i informacionit në domenin financiar dhe të investimeve; ofrimi i informacioneve të
tregut me letra me vlerë.
41 Shërbime këshillimore dhe informative në lidhje me përgatitjen, kryerjen dhe
organizimin e seminareve; stërvitje; kryerja e seminareve trajnuese; performimi i puntorive
(trajnimeve); organizimi, prodhimi dhe performanca e shfaqjeve dhe ngjarjeve të
drejtpërdrejta; organizimi dhe realizimi i seminareve, konferencave, kurseve të
pandërprera; organizimi dhe kryerja e punëve; shërbimet e spedicionit.

(210) KS/M/ 2022/230
(220) 10/02/2022
(731) GenTwo AG Brandschenkestrasse 45,
8002 Zurich, CH
(740) Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC
Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë

(540)
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(511) 9 Programe kompjuterike dhe programe kompjuterike për tregti elektronike me letra
me vlerë; pajisje për regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe imazhit; CD,
DVD dhe mediume të tjera regjistrimi dixhitale; mekanizma për aparate që operojnë me
monedha; kasa regjistrash, makina kompjuterike, harduerë për procesim të dhënave,
kompjuter; softuer kompjuterik.
36 Sigurimi i informacionit për tregun e aksioneve; ofrimi i informacionit për t'u abonuar
për aksione; dhënia e informacionit në lidhje me letrat me vlerë dhe transaksionet e
ardhshme në tregjet nacionale dhe ato të huaja; Trajtimi i letrave të sigurisë dhe shërbimet e
investimit për palët e treta nëpërmjet internetit; Menaxhimi i letrave të sigurisë të kuotuara;
sigurimi i aseteve; Tregtia me letra me vlerë; Index Futures, Opsionet e letrave të sigurisë
dhe kontratat e të ardhmes së letrave të sigurisë; Menaxhimi i Aseteve dhe Portofolit;
ofrimin e informacionit dhe konsultimit në lidhje me vlerësimin financiar; ekzekutimi
online i transaksioneve financiare; çështjet financiare, monetare dhe të pasurive të
paluajtshme; planifikimi financiar dhe konsultimi për investime; Këshillim financiar për
letrat me vlerë, derivatet dhe produktet e tjera financiare; analiza dhe hulumtime financiare;
furnizimi i informacionit financiar; krijimi i raporteve financiare; ekzekutimi i
transaksioneve financiare; shërbime financiare me kompjuter; ofrimi i informacionit
financiar për një faqe interneti; ofrimi i platformave online; konsultimi, hulumtimi dhe
sigurimi i informacionit në lidhje me transaksionet financiare; konsultimi në lidhje me
planifikimin financiar; menaxhimin e pajisjeve financiare dhe kapitale, si dhe menaxhimin
e pasurive të paluajtshme; këshilla financiare për menaxhimin e aseteve.
42 ofrimi i platformave të internetit (softuer); dhënja e platformave në internet; analiza e
sasive të mëdha të të dhënave në lidhje me marrëdhëniet e të dhënave ndërmjet tyre,
kërkimi i synuar i të dhënave; shërbimet shkencore dhe teknologjike, si dhe shërbimet e
kërkimit dhe projektuesit përkatës; shërbimet e analizës industriale dhe kërkimit.

(210) KS/M/ 2022/269
(220) 18/02/2022
(731) Lucella Limited Spyrou Kyprianou 20
Chapo Central, 3rd floor 1075 Nicosia
Cyprus, CY
(591) Zezë, bardhë dhe kuqe
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 39 Transporti; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; organizimi i udhëtimit;
Administrimi i flotës së makinave; shërbime këshilluese në lidhje me transportin; shërbimet
e agjencisë për rregullimin e transportit të mallrave; shërbimet e korrierëve ajror; transporti
ajror i mallrave; Transport ajror; aranzhimi për dërgimin e koleksioneve të sendeve të
mështjellura në letër, për t'u dërguar me postë, me rrugë detare dhe ajrore; aranzhimi për
transportin e mallrave; aranzhimi i vizave, pasaportave dhe dokumenteve të udhëtimit për
personat që udhëtojnë jashtë vendit; organizimi i pushimeve; organizimi i tureve të
udhëtimit; rregullimi i grumbullimit të paketave; rregullimi i transportit të mallrave dhe
orendive me mjete motorike (tokësore, ajrore dhe detare); organizimi i transportit me
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aranzhimi për dërgimin e koleksioneve të sendeve të mështjellura në letër, për t'u dërguar
me postë rrugë ajrore; rregullimi i transportit të koleksioneve të sendeve me rrugë tokësore;
rregullimi i transportit të koleksioneve të sendeve në rrugë detare; rregullimi i transportit
dhe aranzhimi për dërgimin e koleksioneve të sendeve të mështjellura në letër, për t'u
dërguar me postë ; organizimi i transportit me qëllim të shkëmbimit të ekuipazheve të
anijeve; asistencë për kompanitë industriale dhe tregtare në lidhje me logjistikën e tyre të
transportit; agjencitë e ankorimit, përkatësisht, sigurimi i objekteve të ankorimit të anijeve;
shërbimet dhe agjencitë e tërheqjes dhe shpëtimit të anijeve dhe detare; ndërmjetësim
(mallra -); ndërmjetësimi dhe dërgimi i ngarkesave; ndërmjetësimi dhe dërgesa e
ngarkesave; makina me qira; transport makinash; transporti i mallrave; shërbimet e
shkarkimit të ngarkesave; transporti i mallrave dhe orendive me automjete; shërbime të
veçanta (charter) (rregullimi i dërgesave); marrja me qira e transportit, duke përfshirë
qiradhënien e automjeteve, anijeve detare dhe avionëve; shërbime të veçanta (charter);
paketimin dhe ripaketimin e produkteve dhe mallit; marrja me qira e autobusit;
grumbullimi, transporti dhe dorëzimi i mallrave, veçanërisht dokumenteve, koleksionit të
dokumenteve, pakove, letrave dhe paletave; grumbullimi dhe dërgimi i mallrave me mjete
tokësore dhe përmes mjeteve ajrore; grumbullimi, transporti dhe dorëzimi i mallrave,
veçanërisht dokumenteve, parcelave, letrave dhe paletave; grumbullimi, transporti dhe
dërgimi i mallrave, në veçanti dokumentet, paketat, koleksionet e sendeve, letrat dhe
paletat; grumbullimi, transporti dhe dërgimi i mallrave, në veçanti dokumentet, paketat,
parcelat, letrat dhe paletat; konsulencë në lidhje me logjistikën e transportit; shërbime
konsulence në lidhje me transportin; konsulencë, informacion në lidhje me logjistikën e
transportit për të gjitha mallrat dhe mallrat; shërbime konsulence në çështjet logjistike;
shërbime korriere (mesazhe ose mallra); shërbime korriere [mesazhe ose mallra]; shërbime
korriere [lajme ose mallra]; shërbime korriere për mallra; shërbime korriere për dërgimin e
koleksioneve te sendeve të mbështjellura për tu bartur me postë; shërbimet e korrierit,
përkatësisht, dërgimi i mesazheve ose mallrave; sherbime korriere; zhdoganimi në lidhje
me transportin dhe dërgimin e mallrave; shërbime përcjellëse të dërgesave; dërgimi i
korrespondencës; dërgimi i mallrave me porosi me postë; dërgimi i mallrave me kamion,
tren, anije, mjete ajrore dhe motorike; dërgimi i mallrave; dërgimi i postës me korrier;
dorëzimi i koleksioneve të sendeve me rrugë ajrore; dorëzimi i koleksioneve të sendeve me
korrier; dorëzimi i koleksioneve të sendeve me rrugë tokësore; dërgimi i koleksioneve të
sendeve, letrave, mesazheve ose mallrave; shërbimet e përcjelljes së dërgesave; dërgimi,
shpërndarja dhe transporti i mallrave, duke përfshirë marrjen dhe trajtimin e mallrave;
trajtimi dhe ekzekutimi i dispeçimit; trajtimi/kryerja e dërgesave, të përfshira në këtë klasë;
dërgimi i letrave dhe i mallrave me dërgesë të shpejtë; shpërndarja dhe dërgimi i shpejtë i
postës dhe parcelave; shpërndarja e mallrave (transporti); shpërndarja, transporti,
magazinimi i lëndëve të djegshme, karburantit, karburantit motorik, benzinës, yndyrave,
lubrifikantëve, aditivëve jokimikë për lëndë djegëse, karburantit dhe lubrifikantëve dhe
energjisë elektrike; dorëzimi i dokumentit; shërbime furgonash lëvizëse vendase dhe
ndërkombëtare dhe ruajtje mobiljesh për individë dhe biznese; hartimin e të gjitha
dokumenteve të tranzitit në kuadër të transportit; gjurmimi elektronik i mallrave dhe
artikujve, në veçanti dokumenteve, parcelave, paketave letra dhe paleta (gjurmimi dhe
gjurmimi); dërgimi i shprehur i letrave; shpërndarja dhe dorëzimi i shpejtë i postës dhe
koleksionit te dokumenteve; çmontimi në terren, përkatësisht heqja e strukturave dhe
pajisjeve të puseve të naftës dhe gazit për të tjerët; menaxhimi i flotës së automjeteve me
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anë të pajisjeve elektronike të navigimit dhe pozicionimit; dorëzimi i luleve; vërtetim dhe
vulosje e dokumenteve të mallrave, në veçanti letrat, koleksion dokumentesh, duke
përfshirë online; transporti i mallrave (transportimi i mallrave), shpedicioni, ndërmjetësimi
i mallrave dhe transporti i mallrave; mallra (transportimi i mallrave); shërbimet e
ndërmjetësimit të mallrave; shërbim biznesi i mallrave [shpedicioni (jam); shërbimet e
ndërmjetësimit të mallrave; ndërmjetësimi i mallrave, shkarkimi i mallrave; ndërmjetësimi i
mallrave; mallra me anije, aeroplan, hekurudhë, automjete, kamionë; shërbimet e
shpedicionit të mallrave; shpedicioni i mallrave me rrugë ajrore; shpedicion i mallrave me
rrugë tokësore; shpedicion i mallrave me rrugë detare; shërbimet e shpedicionit [transporti i
mallrave]; shërbimet e shpedicionit të mallrave në formë të trajtimit dhe dërgimit të letrave
dhe mallrave, si dhe organizimi i mallrave dhe të dhënave në atë lidhje; shpedicion i
mallrave; shërbimet e transportit të mallrave, përkatësisht, transporti i mallrave, transporti i
mallrave, ndërmjetësimi i mallrave dhe shërbimet e transportit të lehtë; shërbimet e
transportit të mallrave; transport mallrash me kamion, tren, anije, mjete ajrore dhe
motorike; shërbimet e transportit të mallrave; transporti i mallrave në ajër; transporti i
mallrave në vend; transport mallrash në ujë; lëvizja e mallrave, zyrave dhe industriale;
shërbimet e transportit të mallrave; transporti i mallrave (rregullimi i ngarkesave të
anijeve); transporti i mallrave me anije, aeroplan, hekurudhë, automjet dhe kamion;
transporti i anijeve, ajror, hekurudhave, automobilave, automjeteve, kamionëve; shërbimet
e transportit të mallrave; transporti i mallrave; shërbimet e furnizimit me karburant për
varkat, përkatësisht, transporti i karburantit me mjete detare dhe shpërndarja e karburantit
në anije dhe varka në natyrën e transferimit nga anije në anije; shërbimet e furnizimit me
karburant për varkat, shërbimet e largimit të mbeturinave, shërbimet postare dhe
informacioni për vendndodhjet e varkave; transporti global i mallrave për të tjerët me të
gjitha mjetet e disponueshme; vjelja e mallrave; informacion për çështjet e transportit;
informacion në lidhje me ruajtjen; shërbimet e informacionit në lidhje me transportin,
ruajtjen dhe shpërndarjen e mallrave; shërbimet e informacionit në lidhje me transportin;
shërbimet e transportit ndërkombëtar të mallrave me ajër, kamion, tren dhe anije dhe
shërbime magazinimi, për individë dhe biznese; transporti dhe tranziti ndërkombëtar;
shërbimet e heqjes së mbeturinave për të tjerët, përkatësisht transporti i mbeturinave;
transport tokësor; shërbimet e transportit me letra, mallra dhe ekspres; ngarkimi dhe
shkarkimi i ngarkesave; ngarkimi dhe shkarkimi i mallrave; ngarkimi dhe shkarkimi i
anijeve për palët e treta; ngarkimi dhe shkarkimi i anijeve tek të tjerët; lokalizimi i mallrave
për klientët me anë të pozicionimit elektronik, veçanërisht dokumenteve, parcelave, letrave
dhe paletave; shërbimet logjistike në fushën e transportit; shërbimet logjistike në sektorin e
transportit; konsulencë logjistike në sektorin e transportit; logjistikë në sektorin e
transportit; shërbimet logjistike në sektorin e transportit; dorëzimi i postës dhe shërbimet e
korrierit; dërgesa me postë; shërbimet e postës, përkatësisht, shërbimet e postës postare në
natyrën e paravendosjes, mbushjes, vulosjes, matjes së postës, grumbullimit dhe dërgimit të
postës në zyrën postare; shërbime postare, mallrash dhe ekspres; sherbime menaxhimi dhe
konsulence per transportin e mallit; menaxhimi i flotës së automjeteve; transporti detar;
shërbimet e agjencisë së transportit detar; shpedicioni (magazinimi) detar, ajror dhe tokësor
i mallrave dhe mjeteve; ndërmjetësimi dhe zbatimi i shërbimeve të riparimit dhe
mirëmbajtjes për anijet, veçanërisht pastrimi nënujor i bykut, planifikimi, përkatësisht
monitorimi i vendndodhjes dhe gjendjes së ngarkesës dhe planifikimi i kontejnerëve të
ngarkesave; ndërmjetësimi dhe vetë-furnizimi i anijeve me furnizime dhe lëndë djegëse,
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dhe deponimi i mbeturinave (transport); dërgimi i mesazhit; shërbimet e korrierëve të
mesazheve; shërbimet e lëvizjes dhe magazinimit, përkatësisht shërbimet e transportit
ndërkombëtar të mallrave me ajër, kamion, tren dhe anije, si dhe shërbime magazinimi për
individë dhe biznese; shërbimet e lëvizjes dhe ruajtjes; lëvizja e mobiljeve, sendeve
shtëpiake dhe kafshëve shtëpiake të të tjerëve; organizimi dhe trajtimi i dërgesave të
kthyera (menaxhimi i kthimeve); organizimi i transportit të mallrave dhe mallrave nga deti,
lumi, ajri, toka; transporti gjatë natës i letrave me rrugë ajrore; transport gjatë natës i letrave
me rrugë; paketimin dhe ruajtjen e mallrave dhe mallrave; paketimin dhe ruajtjen e
mallrave; transportin e mallrave, në veçanti koleksionet e letrave, koleksionet e
dokumenteve, letrat; artikuj paketimi për transport; mallra paketimi; ambalazhimi i
mallrave për transport; ambalazhimi i mallrave të të tjerëve për qëllime transporti,
përkatësisht paketimi i artikujve për transport; ambalazhimi i mallrave; shërbimet e
paketimit dhe ruajtjen e mallrave dhe mallrave; artikuj për paketim për transport;
ambalazhimi i mallrave për transport; shërbimet e paketimit, grumbullimit dhe
magazinimit; dorëzimi i koleksionit të letrave; shërbimet e pranimit të koleksionit të lerave;
ruajtja fizike e të dhënave dhe dokumenteve të ruajtura në mënyrë elektronike; vjelja e
mallrave; marrja e koleksionit te dokumenteve, letrave, mesazheve ose mallrave; marrja,
ruajtja, transporti dhe dërgimi i dokumenteve, paketave dhe mallrave nëpërmjet tokës dhe
ajrit; marrja, transportimi, dërgimi dhe ruajtja e dokumenteve, paketave dhe ngarkesave në
rrugë tokësore dhe ajrore; marrja, transporti, dërgimi, gjurmimi dhe ruajtja e dokumenteve,
paketave dhe ngarkesave; pilotim; vendosja dhe përfundimi i sigurimit të ngarkesave dhe
anijeve për kompanitë e transportit; trajtimi i portit; operatorët portualë që përdorin
ekskluzivitet; operatorët e portit, përkatësisht, menaxhimi i trafikut detar dhe i ngarkimit
dhe shkarkimit të mallrave, si pjesë e koncesioneve; portiere, pilotim, riflotë të anijeve;
portier; shërbimet postare; përgatitja e raporteve në lidhje me transportin; prokurimi dhe
zbatimi i shërbimeve të tërheqjes dhe shpëtimit; prokurimi i zhdoganimit të anijes në
doganë, port, pasaportë dhe shëndetësi; ofrimi i informacionit në lidhje me vendndodhjet e
anijeve dhe ngarkesave në lidhje me transportin me varkë dhe trajtimin e ngarkesave;
ofrimin e informacionit në fushën e transportit, paketimit dhe magazinimit të mallrave;
sigurimin e informacionit në lidhje me trajtimin, transportin dhe logjistikën në sektorin e
transportit, në veçanti trajtimin e dokumenteve, letrave, paketave, koleksionit te letrave dhe
paletave; ofrimi i informacionit dhe të dhënave për bazat e të dhënave dhe/ose internetin,
veçanërisht në fushën e postës letrare, të paketave dhe shërbimeve ekspres, shpërndarjen e
gazetave dhe revistave, dërgimin dhe dërgimin e postës, përpunimin dhe frankimin e
postës; sigurimi i informacionit për deponimin; ofrimin e informacionit në lidhje me
transportin dhe logjistikën e transportit, veçanërisht në lidhje me trajtimin e dokumenteve,
letrave, koleksionit të dokumenteve dhe paletave; sigurimi i informacionit për stoqet;
sigurimi i informacionit për magazinimin; sigurimi i informacionit në lidhje me transportin
e mallrave; sigurimi i informacionit në lidhje me transportin; ofrimi i shërbimeve të
pilotimit; transporti hekurudhor, transporti me mjete motorike, transporti në aeroplan,
transporti me mjete lundruese; transporti hekurudhor, transporti me mjete motorike,
transporti në aeroplan, transporti me mjete lundruese; marrja e postës dhe mesazheve për
anijet si biznes për të tjerët; lundrimi i anijeve; shërbimet e largimit; marrja me qira dhe
qiraja e anijeve; marrja me qira e kontejnerëve për ruajtje; marrja me qira e kontejnerëve;
dhënia me qira e mjeteve motorike; marrja me qira e kontejnerëve të magazinimit; marrja
me qira e automjeteve; dhënia me qira e hapësirës së depove; dhënia me qira e depove;
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shërbimet e rezervimit për transportin e mallrave; transport detar; shërbimet e shpedicionit
detar; transport detar; shitja e shërbimeve të transportit si transportues mallrash në rrugë
tokësore, ajrore dhe detare dhe shërbime magazinimi; shërbime për shpedicion mallrash;
shërbime për paketimin e mallrave dhe mallrave; shërbime për ruajtjen e kontejnerëve;
shërbime për rregullimin e transportit; shërbime për transportin e mallrave dhe mallrave;
shërbime për shkarkimin dhe ngarkimin e kontejnerëve; shërbimet e një agjenti
shpedicioner; shërbimet e një shoqërie shpedicionere; shërbimet e një ndërmjetësi mallrash;
shërbimet e transportuesit (mallrave); shërbimet e një kompanie transporti (transport
mallrash); shërbimet e një agjenti të transportit detar, domethënë, blerja dhe mbyllja e
biznesit të transportit detar të mallrave; shërbimet e një ndërmjetësi transporti; shërbimet e
një ndërmjetësi transporti; shërbimet e ndërmjetësimit të mallrave; shërbimet e shpedicionit
të mallrave; shërbimet e agjentëve të komisionit të transportit; shërbimet e kryera në
transportin e mallrave nga një vend në tjetrin me rrugë tokësore dhe ajrore që përbëhen nga
marrja, transporti, dërgimi, gjurmimi dhe ruajtja e dokumenteve, paketave dhe ngarkesave;
shërbimet e kryera në transportin e mallrave nga një vend në tjetrin me rrugë tokësore dhe
ajrore që përbëhen nga marrja, transporti, dërgimi, gjurmimi dhe ruajtja e dokumenteve,
paketave dhe ngarkesave; shërbime ndërmjetësimi i transportit; shërbimet, për palët e treta,
për marrjen e postës dhe informacionin për anijet, përkatësisht, shërbimet e dërgesës së
postës; shërbimet e ndërmjetësimit të anijeve, ndërmjetësimi i mallrave, ndërmjetësimi i
transportit; shërbime të ndërmjetësimit të anijeve; ndërmjetësimi i anijeve; përcjellja e
dërgesave të letrave dhe parcelave; shërbimet e transportit dhe dërgesës, përkatësisht
marrja, transporti, ruajtja, gjurmimi dhe shpërndarja e paketave nga ajri dhe toka; dërgimi i
dokumenteve; shërbimet e portit të transportit (ankorim, ankorim, trajtimi i mallrave dhe
kontejnerëve, magazinimi dhe transporti); ndërmjetësimi i anijeve, marrja me qira dhe
qiraja e anijeve, organizimi i kroçerave, rezervimi i transportit dhe rezervimi i udhëtimeve;
ndërmjetësimi i anijeve; ruajtjen dhe dërgimin e magazinimit të mallrave dhe mobiljeve;
shërbimet e kontejnerëve të magazinimit; informacion për ruajtjen; magazinimi i mallrave
dhe mobiljeve; magazinimi i mallrave; shërbimet e magazinimit dhe agjencitë për ruajtjen e
mallrave në natyrën e lëndëve të para, mallrave të gatshme dhe mobiljeve; shërbimet e
magazinimit, organizimi i transportit dhe trajtimi i mallrave të kthyera; shërbimet e ruajtjes;
magazinimi, shpërndarja dhe ndërmjetësimi i mallrave dhe mobiljeve; shërbimet e ruajtjes,
dërgimit dhe dërgesës së ngarkesave dhe postës; magazinimi, dërgimi i mallrave dhe
dërgimi i mallrave dhe postës; ruajtja, transporti dhe dorëzimi i dokumenteve, paketave,
artikujve, lëndëve të para dhe mallrave të tjera për të tjerët me rrugë ajrore, hekurudhore,
anije, kamionë dhe automjete; agjencitë e furnizimit dhe shërbimet për furnizimin e anijeve,
përkatësisht, shërbimet e furnizimit dhe shpërndarjes së ujit dhe karburantit; shërbime
terminale për menaxhimin e transportit të kontejnerëve në një zonë portuale; shërbime
terminale për menaxhimin e transportit të kontejnerëve në një zonë porti; shërbimet e
udhërrëfyesve turistikë, përkatësisht turne orientimi; shërbimet e tërheqjes dhe shpëtimit të
varkave; gjurmimi dhe gjurmimi me anë të përcjelljes elektronike të mallrave, në veçanti
dokumenteve, paketave, pakove, letrave dhe paletave; shërbimet e gjurmimit dhe gjurmimit
për letra dhe parcela; gjurmimi sipas vendndodhjes elektronike të mallrave dhe mallrave, në
veçanti dokumentet, koleksionet e dokumenteve, koleksionet, letrat dhe paletat, të përfshira
në klasën 39; tranziti (magazinimi) i mallrave dhe mallrave nga deti, ajri dhe toka;
transportin dhe agjencitë për transportin e mallrave me mjete motorike, hekurudhore, anije
dhe aeroplan; aranzhimi i transportit për mallra dhe mallra nga deti, lumi, ajri, toka;
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ndërmjetësimi i transportit; transport me mjete hekurudhore, mjete transporti, avionë
transportues, mjete transporti; shërbimet e informacionit të transportit; logjistika e
transportit; transporti i mallrave dhe mallrave me anije, hekurudha, rrugë dhe aeroplanë;
transporti i mallrave dhe mallrave; transporti i mallrave dhe udhëtarëve me rrugë rrugore,
hekurudhore, detare dhe ajrore, ngarkimi dhe shkarkimi i anijeve, shkarkimi i mallrave;
transporti i mallrave dhe udhëtarëve me rrugë, hekurudhore, detare dhe ajrore,[ ngarkimi
dhe shkarkimi i anijeve,] shkarkimi i ngarkesave; transporti i mallrave me rrugë dhe/ose
ajror, duke përfshirë marrjen, trajtimin dhe dërgimin e mallrave; transportin e mallrave, në
veçanti paketat, parcelat, letrat; informacione për transportin; transporti i mallrave;
transporti i parcelave; transporti i sendeve me vlerë; rezervimi i transportit dhe rezervimi i
biletave të udhëtimit; shërbimet e transportit për makineritë dhe aksesorët e nevojshëm për
marrjen dhe nxjerrjen e naftës; shërbimet e transportit për makineritë dhe aksesorët e
nevojshëm për miniera dhe nxjerrjen e naftës; shërbime transporti për mallra dhe mallra me
anije, hekurudha, rrugë, aeroplanë; shërbimet e menaxhimit dhe këshillimi për transportin e
mallit; shërbimet e transportit, veçanërisht transporti i mallrave me automjete, kamionë,
hekurudha, anije dhe avionë; shërbimet e transportit, veçanërisht transporti i mallrave me
mjete motorike, kamion, hekurudhë, anije dhe aeroplan; shërbimet e transportit; transporti,
veçanërisht transporti i mallrave me mjete motorike, kamionë, hekurudha, anije, aeroplanë;
transporti, në veçanti transporti i mallrave dhe mallrave me automjete, kamionë, hekurudhë,
anije, aeroplan; transporti, në veçanti transporti i mallrave dhe mallrave nëpërmjet mjeteve
motorike, automobilave, kamionëve, hekurudhave, anijeve, aeroplanëve; transporti, në
veçanti transporti i mallrave me mjete motorike, kamion, hekurudhë, anije dhe aeroplan;
transporti, paketimi dhe ruajtja e mallrave; transporti; transportin dhe rregullimin e
transportit të mallrave me mjete motorike, hekurudha, anije dhe avionë; transporti dhe
dërgimi i mallrave; transporti ajror; transporti me korrier; transporti me rrugë tokësore;
transporti me hekurudhë; transporti me rrugë; transporti me rrugë detare; transporti për
largimin e mbetjeve mjekësore dhe mbetjeve speciale; informacione për transportin;
informacione për transportin; logjistika e transportit në natyrën e logjistikës së zinxhirit të
furnizimit dhe shërbimeve të logjistikës së kundërt, domethënë, magazinimi, transporti dhe
shpërndarja e mallrave për të tjerët me rrugë ajrore, hekurudhore, anije ose kamion;
logjistika e transportit në natyrën e logjistikës së zinxhirit të furnizimit dhe shërbimeve të
logjistikës së kundërt, domethënë, magazinimi, transporti dhe shpërndarja e mallrave për të
tjerët me rrugë ajrore, hekurudhore, anije ose kamion; logjistika e transportit; transporti i
mallrave; transporti i kontejnerëve; transporti i mallrave; transporti i parcelave gjatë natës;
transporti i njerëzve; shërbimet e transportit; transportimin, ruajtjen dhe dërgimin e
dokumenteve, paketave dhe ngarkesave, të gjitha në rrugë tokësore dhe ajrore; transporti;
transportimi i mallrave nga një vend në tjetrin me rrugë tokësore dhe ajrore; aranzhimi i
udhëtimit duke përfshirë agjencinë për zhdoganimin e anijeve me autoritetet doganore,
port, pasaportë dhe shëndetësore; organizimi i udhëtimit; sherbime korriere udhetimi;
shërbimet e informacionit të udhëtimit që paraqesin informacion mbi doganat dhe
imigracionin; kamion me qira; shkarkimi dhe ngarkimi i kontejnerëve; shkarkimi i
ngarkesave; shkarkimi i mallrave; shkarkimi i mallrave; shërbimet e shkarkimit të mallrave;
kontrolli i flotës së automjeteve duke përdorur pajisje elektronike të navigimit dhe gjetës të
pozicionit; marrja me qira e automjeteve; menaxhimi i magazinës, organizimi dhe trajtimi i
mallrave të kthyera, të përfshira në këtë klasë (menaxhimi i kthimit); informacione për
magazinimin; shërbimet e magazinimit, përkatësisht, magazinimi, shpërndarja, marrja dhe
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paketimi për dërgimin e dokumenteve, paketave, lëndëve të para dhe mallrave të tjera për të
tjerët; shërbimet e magazinimit; magazina; heqja e rrënojave dhe çmontimi në terren; heqja
e rrënojave; shërbimet e informacionit, konsulencës dhe këshillimit në lidhje me sa më
sipër; shërbime këshillimi dhe konsulence në lidhje me shërbimet e sipërpërmendura.
41 Arsimi dhe trajnimi; shërbime arsimore në fushat e lëvizshmërisë së punonjësve,
zhvillimit global të fuqisë punëtore dhe trajnimit ndërkulturor dhe gjuhësor dhe
shpërndarjen e materialeve të kursit në lidhje me to; ofrimi i informacionit arsimor në
fushat e zhvendosjes, lëvizshmërisë së punonjësve, zhvillimit global të fuqisë punëtore dhe
trajnimit ndërkulturor dhe gjuhësor; ofrimi i informacionit arsimor; ofrimi i trajnimit;
ofrimi i publikimeve elektronike on-line, të pashkarkueshme; shërbime informacioni,
konsulence dhe këshillimore në lidhje me shërbimet e sipërpërmendura.
42 Shërbime konsulence në fushën e udhëtimit, doganave dhe imigracionit; konsulencë në
lidhje me softuerët dhe paketat softuerike; projektimi, zhvillimi i aparateve elektronike për
përcjelljen e mallrave të transportuara; projektimin, zhvillimin, menaxhimin dhe
përditësimin (mirëmbajtjen) e softuerit dhe paketave softuerike në fushën e logjistikës dhe
transportit; dizajnimin, zhvillimin, menaxhimin dhe përditësimin (mirëmbajtjen) e softuerit
dhe paketave softuerike; shërbimet globale të vizave dhe imigracionit për korporatat dhe
individët; duke përfshirë të gjitha shërbimet e sipërpërmendura të ofruara on-line nga një
bazë të dhënash kompjuterike dhe/ose intranet dhe/ose ekstranet dhe/ose internet; analiza
industriale dhe shërbime kërkimore në fushën e logjistikës dhe transportit; instalimi i
softuerit dhe paketave softuerike; shërbimet ligjore në lidhje me vizat dhe imigracionin;
shërbimet ligjore, përkatësisht shërbimet globale të vizave dhe imigracionit për korporatat
dhe individët; Shërbime ligjore; programim për kompjuterë; ofrimi i një aplikacioni
softuerik on-line, të pashkarkueshëm, të bazuar në internet për verifikimin e punësimit për
kompanitë; sigurimin e informacionit mbi rregulloret, procedurat dhe referimet për
imigracionin dhe doganat për agjencitë qeveritare në udhëzuesit e destinacionit të vendeve
të huaja, procedurat e imigracionit dhe doganave; ofrimi i aplikacioneve softuerike on-line,
të pashkarkueshme, të bazuara në internet për pajtueshmërinë me viza, vizë biznesi, vizitorë
biznesi dhe leje pune për kompanitë dhe individët; kontrollin e cilësisë dhe auditimin në
fushën e transportit dhe logjistikës së transportit; shërbime që kanë të bëjnë me çështje
ligjore, duke përfshirë konsulencën, mbrojtjen, çështjet gjyqësore dhe trajtimin e
formaliteteve të vizave dhe imigracionit; shërbime informacioni, konsulence dhe
këshillimore në lidhje me shërbimet e sipërpërmendura.
45 Shërbime ligjore; shërbimet ligjore në lidhje me çështjet ligjore, duke përfshirë
konsulencën, avokatinë, çështjet gjyqësore dhe trajtimin e formaliteteve të vizave dhe
imigracionit; shërbimet ligjore në lidhje me vizat dhe imigracionin; ofrimi i një baze të
dhënash të kërkueshme në internet në fushat e ligjit të vizave dhe imigracionit; ofrimi i
informacionit ligjor nëpërmjet një rrjeti kompjuterik mbarëbotëror dhe literaturës së
shkruar; shërbimet e depozitimit të dokumenteve publike, konkretisht depozitimi i
aplikimeve në lidhje me lejet e qëndrimit, vizat dhe/ose natyralizimin, rregullat dhe
procedurat e hyrjes dhe daljes, si dhe marrja e dokumenteve si certifikatat e lindjes,
certifikatat e sjelljes së mirë dhe lejet e punës dhe shërbimet publike noteriale. ,
përkatësisht, noterizimi i dokumenteve ligjore dhe shërbimeve të konsulencës ligjore në
mbarë botën për korporatat dhe personat e lidhur me to; shërbime që kanë të bëjnë me
çështje ligjore, duke përfshirë konsulencën, mbrojtjen, çështjet gjyqësore dhe trajtimin e
formaliteteve të vizave dhe imigracionit; shërbime informacioni, konsulence dhe
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këshillimore në lidhje me shërbimet e sipërpërmendura

(210) KS/M/ 2022/270
(220) 18/02/2022
(300) 018572664 06/11/2021 EU
(731) KIA CORPORATION
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea, KR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 35 Shërbime të ndërmjetësimit të biznesit për shitjen dhe blerjen e mallrave dhe
shërbimeve; ndërmjetësimi i kontratave për blerje dhe shitje të produkteve; ndërmjetësimet
për blerjen dhe shitjen e mallrave; menaxhimi i biznesit të objekteve të parkimit të
veturave; negocimin dhe përfundimin e transaksioneve tregtare për palët e treta nëpërmjet
sistemeve të telekomunikacionit; administrimi i programeve të çmimeve stimuluese për të
promovuar shitjen e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; shërbimet e publicitetit,
promovimit dhe marketingut në lidhje me automjetet; reklamimi; Publicitet; shërbimet e
marketingut; aranzhimi i shërbimeve kontraktuale (tregtare) me palët e treta; shërbime
kërkimore në lidhje me reklamat dhe marketingun; reklamat dhe shërbimet e informacionit
komercial; shërbime informacioni, këshillimi dhe konsulence në lidhje me biznesin dhe
menaxhimin ose administrimin e biznesit, duke përfshirë shërbime të tilla të ofruara në
internet ose nëpërmjet internetit; administrim biznesi në fushën e transportit dhe dërgesës;
shërbimet e administrimit të biznesit në fushën e transportit; aranzhimi i kontratave të
blerjes dhe shitjes për palët e treta; prokurimi i kontratave për blerjen dhe shitjen e
mallrave.

(210) KS/M/ 2022/272
(220) 18/02/2022
(300) 018563890 21/09/2021 EU
(731) PreZero Lizenz GmbH
Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm
Germany, DE
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)
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(511) 16 Letër dhe karton; letër kopjimi (zyre); kontejnerë kartoni; materialet e paketimit;
materiale paketimi prej kartoni; qese mbeturinash prej letre ose plastike; qese dhe artikuj
për paketimin, ambalazhim dhe ruajtjen e letrës, kartonit ose plastikës; qese paketimi nga
letra; kuti paketimi nga letra; kontejnerë paketimi prej letre; materiale të shtypura; letër
ushqimore; mbështjellës ushqimi; fletë për kontroll të lagështisë letre ose plastike për
paketimin e produkteve ushqimore; fletë thithëse letre ose plastike për paketimin e
produkteve ushqimore; letër ambalazhi; letër me fibra; posterë; flamuj (baner) prej letre;
flamuj (baner) të dukshëm të bëra prej kartoni; materiale mësimore (përveç aparateve);
libra; libreza; manuale për qëllime mësimore; pamflete; revista; fletëpalosje; fletushka;
revista; katalogë; kartela; modele të printuara; material libërlidhës; fotografitë (të shtypura);
materiale zyre; kalendarë; libra shënimesh; libra shkrimi ose vizatimi; libra takimesh; dosje
të skedarëve; albume fotografish dhe albume koleksionistësh; libra me autograf; letër
lidhëse e ricikluar; material artistësh
45 Shërbime ligjore; shërbimet e licencimit; licencimi i markave tregtare; licencimi i
teknologjisë; licencimi i të drejtave të pronësisë industriale; licencimi i pronësisë
intelektuale; konsulencë në lidhje me shërbimet ligjore, shërbimet e licencimit, licencimin e
markave tregtare, licencimi i teknologjisë, licencimi i të drejtave të pronësisë industriale,
licencimi i pronësisë intelektuale.

(210) KS/M/ 2022/275
(220) 21/02/2022
(731) Cybertek LLC 7925 Jones Branch Dr.
Suite 3300, McLean, VA 22102 United
States, US
(591) E zezë
(740) Ahmet Hasolli Rr. Mujo Ulqinaku
5/1, 10000 Prishtine

(540)

(511) 35 Shërbimet e vendosjes në karrierë.
41 Programi kompjuterik “Bootcamps”; shërbime arsimore, përkatësisht, ofrimi i
mësimeve të drejtpërdrejta dhe online, seminareve, punëtorive dhe leksioneve në fushat e
teknologjisë së informacionit, zhvillimit të softuerit/programeve kompjuterike dhe sigurisë
kibernetike.
42 Softueri/programi kompjuterik si shërbim (SAAS) shërbime që paraqesin
softuer/program kompjuterik për trajnimin e aftësive për punë në fushën e Menaxhimit të
Mësimit; softueri/programi kompjuterik si shërbim (SAAS) shërbime që paraqesin softuer
për rekrutim në fushën e Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin
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(210) KS/M/ 2022/276
(220) 21/02/2022
(731) Cybertek LLC 7925 Jones Branch Dr.
Suite 3300, McLean, VA 22102 United
States, US
(591) e zeze
(740) Ahmet Hasolli Rr. Mujo Ulqinaku
5/1, 10000 Prishtine

(540) CYDEO

(511) 35 Shërbimet e vendosjes në karrierë.
41 Programi kompjuterik “Bootcamps”; shërbime arsimore, përkatësisht, ofrimi i
mësimeve të drejtpërdrejta dhe online, seminareve, punëtorive dhe leksioneve në fushat e
teknologjisë së informacionit, zhvillimit të softuerit/programeve kompjuterike dhe sigurisë
kibernetike
42 Softueri/programi kompjuterik si shërbim (SAAS) shërbime që paraqesin
softuer/program kompjuterik për trajnimin e aftësive për punë në fushën e Menaxhimit të
Mësimit; softueri/programi kompjuterik si shërbim (SAAS) shërbime që paraqesin softuer
për rekrutim në fushën e Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin

(210) KS/M/ 2022/277
(220) 21/02/2022
(731) Cybertek LLC 7925 Jones Branch Dr.
Suite 3300, McLean, VA 22102 United
States, US
(591) E zezë
(740) Ahmet Hasolli Rr. Mujo Ulqinaku
5/1, 10000 Prishtine

(540)

(511) 35 Shërbimet e vendosjes në karrierë.
41 Programi kompjuterik “Bootcamps”; shërbime arsimore, përkatësisht, ofrimi i
mësimeve të drejtpërdrejta dhe online, seminareve, punëtorive dhe leksioneve në fushat e
teknologjisë së informacionit, zhvillimit të softuerit/programeve kompjuterike dhe sigurisë
kibernetike
42 Softueri/programi kompjuterik si shërbim (SAAS) shërbime që paraqesin
softuer/program kompjuterik për trajnimin e aftësive për punë në fushën e Menaxhimit të
Mësimit; softueri/programi kompjuterik si shërbim (SAAS) shërbime që paraqesin softuer
për rekrutim në fushën e Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin
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(210) KS/M/ 2022/287
(220) 21/02/2022
(731) Ahmet Zeqiri Livoq /Gjilan, KS
(591) - E Kaltert e mbyllur
(740) Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540)

(511) 24 Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe
tavoline.
25 Veshje, këpucë, kapele.
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.

(210) KS/M/ 2022/311
(540) BD
(220) 25/02/2022
(731) “BD ESTATE” Sh.p.k.
Bekim Deshishku rr.”Lidhja e Pejës” nr.221
- Prishtinë, Kosovë, KS
(591) ngjyra e zeze
(740) Ardi Sheholli rr.''Sylejman Vuciterna''
kompl.''BLERTI'' ob nr.3
(511) 1 Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari dhe
pylltari; rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e papërpunuara prej plastike; plehrat
organikë; përzierjet për shuarjen e zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat
kimike për konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit industrialë
2 Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit;
ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; metalet në formë petash dhe
pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë.
3 Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për pastrim,
shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet kozmetike,
losionet për flokë, pasta per dhembe.
4 Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime thithëse, lagur dhe lidhëse
pluhuri; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për ndriçim.
5 Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për qëllime
mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnje;
emplastër , materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar;
dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet
6 Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehe; materiale metalike për ndërtim dhe
ndërtim; ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllot jo-elektrike dhe telat prej metali të
zakonshëm; sende të vogla të pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose
transport; kasaforta.
7 Makina, vegla makinerish, vegla me fuqi; motorët dhe motorët, me përjashtim të mjeteve
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tokësore; bashkim makinerish dhe komponente transmisioni, me perjashtim te mjeteve
tokesore; mjete bujqësore, të ndryshme nga veglat e dorës që përdoren me dorë; inkubatorë
për vezë; makinat automatike shitëse
8 Vegla dhe pajisje dore, të operuara me dorë; takëm; krahët anësore, përveç armëve të
zjarrit; brisqe
9 aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, lundruese, anketuese, fotografike,
kinematografike, audiovizuale, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, testuese,
inspektuese, shpëtimtare dhe mësimore; aparate dhe instrumente për përcjelljen, ndërrimin,
transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të
energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose
përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme,
softuer kompjuterik, media bosh dixhitale ose analoge për regjistrim dhe ruajtje;
mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; arka, aparate llogaritëse; kompjuterë
dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska për zhytës, tapa veshi për
zhytës, kapëse për hundë për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate frymëmarrjeje
për not nënujor; aparate për shuarjen e zjarrit.
10 Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë
artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepje; pajisje terapeutike dhe
ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparat masazhi; aparate, pajisje
dhe artikuj për gjidhënien e foshnjave; aparate, pajisje dhe artikuj për aktivitetin seksual
11 Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim avulli, gatim, tharje,
ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.

(210) KS/M/ 2022/332
(220) 01/03/2022
(300) 97005826 09/01/2021 US
(731) AMYT Energy Holdings, LLC
8140 McCormick Blvd. #141, Skokie,
Illinois 60076, USA, US
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë,

(540) SUNSTYLE

(511) 9 Module diellore fotovoltaike për prodhimin e energjisë elektrike; module diellore
fotovoltaike me ngjyra për prodhimin e energjisë elektrike; pajisje për energjinë diellore,
përkatësisht module diellore fotovoltaike në formë panelesh ose pllakash çatie për kthimin
e rrezatimit elektromagnetik në energji elektrike; aparate dhe instrumente për përcjelljen,
shpërndarjen, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e rrymës elektrike.
19 Mbulesa çatie, jo prej metali, me panele celulash diellore; tjegulla pllake katerkendore
për çati jo metalike.
42 Projektimi i sistemeve fotovoltaike diellore; shërbime për çati; mbikëqyrjen e punëve
që lidhen me instalimin, riparimin, mirëmbajtjen, mbikëqyrjen, rinovimin e instalimeve
diellore fotovoltaike dhe pajisjeve për prodhimin e energjisë elektrike
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(210) KS/M/ 2022/338
(220) 02/03/2022
(731) TDM GLOBAL L.L.C.
AGRON MUSTAFA Aziz Abrashi nr.66,
10000, Prishtine, Kosovë, KS
(740) Valon Basha Aziz Abrashi nr.66,
10000, Prishtine, Kosovë

(540) AQUA SAN LORENZO

(511) 32 Uji natyral dhe i gazuar.

(210) KS/M/ 2022/346
(220) 04/03/2022
(731) RENAULT BOULOGNEBILLANCOURT, FR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) CLIP & TOOL

(511) 12 Automjete, aparate për lëvizje në tokë, motor automjeti, pjesët për ato, gjegjësisht
amortizatorësh me pezullues për automjete; Amortizatorë për automobila; Mbështetës koke
për sediljet e automjeteve; Boshte transmisioni për automjetet tokësore; Kuti ingranazhesh
për automjete tokësore; Kapak për motorin e automjeteve; Kapat për motrin e
automobilave; Mbulesa për motorët e automjeteve; Trupa automobilash; Rripa sigurie për
sediljet e automjeteve; Shasi automobilash; Qarqe hidraulike për automjete; Disqe frenash
të automjeteve; kumplung për mjetet tokësore; Bucellë rrote; Frena për automjete; Disqe
për rrotat e automjeteve; Shkallë në trupin e automjetit; Motorë për automjete tokësore;
Qelq i përparmë i automjeteve; Parakolp për automobila; Goma; Bartës bagazhesh për
automjete; Dyer për automjete; Rrota automjetesh; Pasqyra të pasme; Sedilje automjetesh;
Dritare për automjete; Timoni për automjete; Mbulesa automjetesh (të formësuara)
përjashtuar makineritë bujqësore dhe fshirrëset e xhamave.

(210) KS/M/ 2022/348
(220) 07/03/2022
(731) FRESH-C.O. SH.P.K.
Ruzhdi Haxhijaj p.n. 30000, Pejë, Kosovë,
KS
(591) Zezë - CMYK (000000)
(740) Kenan Katanolli Ruzhdi Haxhijaj p.n
Pejë

(540)
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(511) 3 përfshin kryesisht preparate për tualetin jo-mjekësor, si dhe preparate pastrimi për
përdorim në shtëpi dhe mjedise të tjera.
5 përfshin kryesisht produkte farmaceutike dhe preparate të tjera për qëllime mjekësore ose
veterinare.
16 përfshin kryesisht letrën, kartonin dhe mallrat e caktuara të bëra nga ato materiale, si
dhe pajisjet e zyrës.
24 përfshin kryesisht pëlhura dhe mbulesa prej pëlhure për përdorim shtëpiak.

(210) KS/M/ 2022/351
(220) 07/03/2022
(731) FRESH-C.O. SH.P.K. Ruzhdi
Haxhijaj p.n. 30000, Pejë, Kosovë, KS
(591) Kaltër mbyllët “teget” –CMYK
(26245E)
(740) Kenan Katanolli
Ruzhdi Haxhijaj p.n . Pejë

(540)

(511) 3 përfshin kryesisht preparate për tualetin jo-mjekësor, si dhe preparate pastrimi për
përdorim në shtëpi dhe mjedise të tjera.
5 - përfshin kryesisht produkte farmaceutike dhe preparate të tjera për qëllime mjekësore
ose veterinare.
16 përfshin kryesisht letrën, kartonin dhe mallrat e caktuara të bëra nga ato materiale, si
dhe pajisjet e zyrës.
24 përfshin kryesisht pëlhura dhe mbulesa prej pëlhure për përdorim shtëpiak.

44

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(210) KS/M/ 2022/361
(220) 08/03/2022
(731) Mewah Brands (S) Pte Ltd
5 International Business Park 05-00 Mewah
Building Singapore 609914, SG
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) OKI

(511) 29 Vajra dhe yndyrna ushqimore dhe të gjitha emulsionet e tyre; vaj palme për
ushqim; vaj ulliri për ushqim; Shortening (yndyrë që është e ngurtë në temperaturën e
dhomës dhe përdoret për të bërë pasta të thërrmuara dhe produkte të tjera ushqimore) dhe
margarinë., lyres (gjem), gjalpë; yndyrë e intereterifikuar (Intereterifikimi është një proces
që riorganizon acidet yndyrore të një produkti yndyror, zakonisht një përzierje e
triglicerideve…); zëvendësuesit e vajit të gjalpit; qumësht dhe produkte të qumështit,
qumësht pluhur, Qumështi i përpunuar me temperaturë ultra të lartë (UHT), hirrë pluhur,
qumesht i avulluar, qumësht I kondenzuar, produkte btë qumështit; krem (ajkë) i-e
kondensuar i-e ëmbëlsuar, kremrat për pije; krem pa qumësht; krem i ëmbëlsuar; krem për
pije të ëmbla; krem i avulluar; qumësht me aromë, pije qumështi, qumësht mbizotërues dhe
kos (jogurt); kos (jogurt) i pijshëm; zëvendësuesit e yndyrës së qumështit; yndyrë kosi
(jogurti); krem për shkumë (shllag) në formë pluhuri; Qumësht me proteina; pije qumështi
me përmbajtje të lartë qumështi; pije dhe preparate me bazë qumështi; zëvendësuesit e
qumështit; krem dhe ëmbëlsira me bazë qumështi; krem [produkte qumështi]; mish, peshk,
shpendë dhe shtazë gjahu, ekstrakte mishi;gjelatine; fruta dhe perime të ngrira, rujtura,
thara dhe ziera; përzierje supash, lëng perimesh, lëng pule; arra të përgatitura; arra të
përpunuara; vezë, pelte, gjeme-reçel; domate të konservuara, domate të kondensuar,
ushqime me bazë domate të gatuara paraprakisht, supa domate të gatuara paraprakisht,
domate të konservuara, koncentrate domate (pure), lëngje domate për gatim, konserva
domate, pure domate, paste domate, domate (të gatuara), domate (të thata); përgatitja e
djathit; djathë dhe djathë analog, djathë i përpunuar, yndyrë djathi; salcë për zhytjen e
djathit; Krem djathi; djathë i përzier; zëvendësues djathi; pluhur djathi; zbardhues kafeje që
përbëhen kryesisht nga produkte qumështi; krem kafeje (produkte të qumështit); zbardhues
kafeje me bazë perimesh; krem; djathë; produkte djathi; gjalpë; gjizë, kumësht; qumësht i
fermentuar; ushqime- grimësira me bazë perimesh; ushqime të lehta- grimësira me bazë
frutave të arrave; ushqime- grimësira me bazë mishi; gjalp kikiriku.

(210) KS/M/ 2022/362
(220) 08/03/2022
(731) NEOINFO d.o.o. Trg Drage Iblera 7
10 000 Zagreb, Hrvatska, HR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Adeo POS
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(511) 9 Arka fiskale; arka fiskale mobile; arka fiskale mobile me tablet dhe shtypës të
integruar; hardver dhe softver për lëshimin e faturave; hardver dhe softver për fiskalizim;
softver për lëshimin e e-faturave; hardver dhe softver për systemin point of sale (POS);
hardver dhe softver për transakcione të pagesave; hardver dhe softver për transakcione të
pagesave përmes paisjeve mobile; paisje elektrike për transakcion të pagesave; skener me
bar-kod; fioka metalike për para; lexues të kartelave.
36 Sherbime finaciare; shërbime të transakcioneve financiare, duke përfshi bartjen
elektronike të mjeteve; shërbime elektronike të bartjes së mjeteve në point of sale (POS) në
terminale/sistem; shërbime të këmbimit; shërbimi i ndrrimit të kriptovalutes në FIAT valuta
dhe anasjelltas; shërbime konsultative dhe shërbime informatike (duke përfshi shërbimet e
cekura).
42 Zhvillimi i softverit kompjuterik për fiskalizim, dhënja e fatures, dhënja e e-fatures;
integrimi i softuerit kompjuterik me ERP sistemin; softueri kompjuterik si shërbim
(SAAS); dhënja me qera të softuerit; ofrimi i shërbimeve të aplikimit softuerik; shërbimet e
mbështetjes teknike lidhur me softuerin kompjuterik.

(210) KS/M/ 2022/366
(220) 09/03/2022
(731) British American Tobacco (Brands)
Limited Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 34 Cigare,duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan i mbeshtjellur( rrotulloni
duhanin tuaj); llulla duhani; produktet e duhanit; zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime
mjekësore); puro; tampuz; çakmakë për duhanpirës; çakmakë për duhanpirës; shkrepese;
artikuj për duhanpirësit; letër cigareje; tuba cigaresh; filtra cigaresh; aparate xhepi për
rrotullimin e cigareve; makina dore për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare
elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes.

(210) KS/M/ 2022/379
(220) 11/03/2022
(300) 018573723 11/10/2021 EU
(731) Lidl Stiftung& Co. KG
STIFSBERGSTRABE 1 74172 Neckarsulm
Germany, DE
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) El Tequito
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(511) 29 Peshk, ushqim deti dhe molusqe; lyerje peshku; peshk në vaj ulliri; lëng i
peshkut; kreker peshku; kek (gurabie) peshku; xhele (pelte) peshku; kroketa peshku; salcice
peshku; krustace, jo të gjalla; vezë peshku, të përgatitura; kallamar (i përgatitur); gaforre;
karavidhe me gjemba; ushqim deti i përpunuar; eskargot; peshk i përpunuar; mish; lyerje
mishi; zëvendësues të mishit; shpendë; gjah, jo i gjalë; supa dhe lëng, ekstrakte mishi;
insekte dhe larva të përgatitura; darka të para-paketuara që përbëhen kryesisht nga ushqime
deti; sallata antipastë; ushqime të përgatitura nga mishi (me dominim të mishit); ushqime të
përgatitura nga shpendët (dominim të mishit të shpendëve); ushqime të përgatitura që
përmbajnë (kryesisht) vezë; ushqime të përgatitura që përbëhen kryesisht nga perime;
ushqime të përgatitura që përmbajnë (kryesisht) proshutë (pastërm deri); ushqime të
përgatitura që përbëhen kryesisht nga ushqime deti; ushqime të përgatitura që përbëhen
kryesisht nga gjahu; ushqime të përgatitura që përbëhen kryesisht nga zëvendësues të
mishit; supë e çastit; supa; supë (supë me lëng mishi); kube për ushqim; bujon; lëng i pulës;
lëng i viçit; konzome (supë); ekstrakte për supa; lëng (i përgatitur); fruta të përpunuara,
kërpudha dhe perime (përfshirë arroret dhe bishtajoret); produkte perimesh të përgatitura;
frutat e përgatitura; sallata me perime; lëng perimesh; lyerje perimesh; perime të ngrira;
perime, të thara; perime të pjekura në skarë; perime të fermentuara; deserte frutash; ushqim
i lehtë (meze) me bazë frutash; sallata të përgatitura; fruta të aromatizuara; fruta të
aromatizuara; kumbulla të thata; çips patate (patatina); çips nga bananja; çips nga perimet;
frutat turshi; perime turshi; frutat turshi; çips frutash; xhel (pelte) frutash; pulpë frutash;
sallate frutash; perime, të gatuara; fruta, të ziera; kikirikë të pjekur; arrore të pjekura; arrore
të kripura; fruta të prera; perime të prera; alga të thata të ngrënshme; kërpudha të thata të
ngrënshme; produkte të frutave të thata; fruta të thata; fruta të kristalizuara; arra të
ëmbëlsuara; çips nga patatja; fjolla patatesh; njoki (brumëza) me bazë patate; qofte me bazë
patate; petulla me patate; patate të skuqura; pure nga patatet; sallatë me patate; meze me
patate; fruta, të konservuara; perime, të konservuara; fruta, të konservuara; turshi të
përziera; ushqime të lehta (meze) me bazë arroresh; patate të skuqura (pomfit); shufra
rostiçerie me bazë frutash dhe arroresh; meze me bazë kokosi; ushqime të lehta (meze) me
bazë perimesh; ushqime meze me bazë bishtajoresh; ushqime të lehta me bazë arroresh;
meze me bazë qumështi; meze me bazë tofu; meze me alga deti të ngrënshëm; perime të
ngrira; fruta të ngrira; domate të konservuara; ekstrakte të domates; meze me bazë frutash
të thara; pelte (xhel) për ushqim; reçel; lyerje të përbërë kryesisht nga fruta; lyerës nga
frutat; fruta marmelatë; marmelatë; komposto; vezë; e verdha e vezëve; vezë pluhur;
albumina për qëllime gatimi; e bardha e vezëve; qumësht; produkte qumështi; gjalpë;
djathë; produkte djathi; krem (produkte qumështi); krem pana; kos; kuark; pije të bëra nga
produktet e qumështit; qumesht arre kokosi; qumësht pluhur për qëllime ushqimore;
zëvendësues qumështi; hirrë; puding nga qumështi; ëmbëlsira të bëra nga produktet e
qumështit; dips (tarator); tzatziki; vajra dhe yndyrna; gjalpë e koncentruar; vaj gjalpi; gjalpë
e kulluar; yndyr kokosi; vaj kokosi për ushqim; vaj misri për ushqim; vajra arroresh; vaj
kanola.
30 Kafe artificiale; kakao; kafe; çaj; oriz; tapiokë; sago; miell; preparate nga drithërat;
drithëra të përpunuara, niseshte, dhe prodhime prej tyre, preparate për pjekje dhe maja;
mallra furrës, ëmbëlsira, çokollata dhe deserte; bukë; bagete (bukë); simite; gjevrek; kuleç;
simite reçeli me fasule; pasta; simite reçeli me fasule; pasta, kek (tortë), tarta dhe biskota
(biskota); përzierje për ëmbëlsira; miell ëmbëlsirash; ushqime të përgatitura me bazë orizi;
enë të gatshme që përmbajnë makarona; ushqime të përgatitura në formë picash; brumë
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picash; kore picash; bazë për pica; pica (të përgatitura); salca për pica; flammkuchen (lloj
pice gjermane); quiches (tartë e pjekur me një mbushje të shijshme të trashur me vezë);
pasta të freskëta; pasta që përmbajnë mbushje; pasta që përmbajnë mbushje; jufka të thata;
jufka; ravioli; pasta; pasta të përgatitura; tortelloni; makaroni; spätzle (brume); ravioli
gjermane (maultaschen); lazanja; lazanja; enë makaronash; salcë pastash; pesto (salcë);
salca të shijshme, chutney (salcë) dhe pasta; ketchup (salcë); majonezë; salcë e ëmbël dhe e
thartë; salca me kerri; sanduiçe; sanduiçe; baguete të mbushura; sallatë bulguri; ushqime
(meze) të shijshme me bazë misri; ushqim (meze) e lehtë me bazë drithërash; ushqim i lehtë
(meze) me bazë orizi; produkte ushqimore meze të bëra nga mielli i patates; gnocchi
(brume patateje); qofte patatesh; qofte (brume të mbushura); mbështjellës; brumë torte;
glazurë e tortës (glazura); preparate për bërjen e portave (tortave); brumë pastiçerie; krepa;
brum për simite; produkte ushqimore për ushqim të lehtë (meze) të përbëra nga produkte
drithërash; ushqime të lehta (meze) të përgatitura nga misri; meze të prodhuara nga muesli
(drithra); dreka në kuti të përbëra nga orizi, mishi, peshku ose perimet; pâtés en croûte
(byrek); pasta që përmbajnë perime dhe mish; pasta që përmbajnë perime dhe shpendë;
pasta që përmbajnë kremra dhe fruta; ushqime meze të bëra nga misri; ushqime meze të
bëra nga gruri; ushqime të lehta (meze) drithërash të aromatizuara me djathë; kokoshka;
çipse nga drithërat; çipse me bazë mielli; çipse tortilla; tortilla; akuj të ngrënshëm; sherbete
(akulli); sherbet (akull uji); jogurt i ngrirë (ëmbëlsira akulli); karamele; çamçakëz; shufra
çokollate; çokollata; deserte; puding orizi; puding me bollgur, pelte (xhel) me fruta të kuqe;
shufra drithrash (muesli); sheqer, mjaltë, melasë; glazurë dhe mbushje të ëmbla dhe
produkte bletësh për ushqim; pluhur për pjekje; maja; kripë; mustardë; uthull; salca (erëza);
erëza; aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për pije; akull (ujë i ngrirë); salcë për
sallatë.
31 Kultura bujqësore dhe akuakulturore, produkte hortikulture dhe pyjore; mbjellja e
farave; farëra për mbjellje; fruta të freskëta, arrore, perime dhe barishte; kafshë të gjalla;
malt dhe drithëra të papërpunuara
32 Birra dhe produktet e birrës; ujë mineral (pije); ujë i gazuar; pije joalkoolike; pije
frutash; lëngje; shurupe për limonadë; kunguj frutash; shurupe për pije; përgatitjet për
bërjen e pijeve.
33 Pije alkoolike (përveç birrave); preparate për prodhimin e pijeve alkoolike; ekstrakte
frutash, alkoolike; esenca alkoolike; ekstrakte alkoolike.

(210) KS/M/ 2022/382
(220) 14/03/2022
(300) LI 2021-732 13/10/2021 US
(731) Apple Inc. One Apple Part Way,
Cupertino, California 95014, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) MAC STUDIO

(511) 9 Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet;
kompjuterë që mbahen në dorë; kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi;
telefona; telefona mobil; telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për
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transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale;
aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë
në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e
telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; pajisje elektronike dixhitale
që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin,
pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; ora
të mënçura (smartuaç); përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur
[instrumente matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik
për instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e pajisjeve mobile, telefonave
mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, kutive
për instalim (setap boks), televizionit, dhe audio e video pllejerëve; softuer për zhvillimin e
aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar dhe e
shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike;
pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje
elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh,
kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që mund të vishen;
pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, pajisje
elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi dhe audio e
video pllejerë si dhe incizues; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e
distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për
matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe
kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje
elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, dhe audio e
video pllejerë si dhe incizues; syza të mënçura; syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze;
xham optik; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera;
ekrane për kompjuter, telefona mobil, pajisje mobile elektronike, pajisje elektronike që
mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura, televizione dhe audio dhe video pllejer
dhe regjistrues; tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard
drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe
riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues;
audio përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e
zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të
televizioneve; set top kuti; radio; radio transmetues dhe pranues; sisteme të pozicionimit
global (pajisje GPS); instrumente navigimi; pajisje kontrollimi nga distanca për
kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve
elektronike që mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video
pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit
shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e kompjuterëve,
telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve mobile elektronike që mund të
vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video pllejerëve dhe incizuesve,
televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të
argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; kodimin e kredit kartelave dhe
lexues të kartelave; pagesa elektronike dhe pikat e terminaleve të transakcionit; bateri;
mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës,
labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me tw gjitha mallerat e lartpermendura;
ndërfaqe veprimi për kompjuterë, pjese periferke per kompjuter, telefona mobil, pajisje
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elektronike mobile digjitale, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të
mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio e video pllejerë dhe incizues;
shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri; mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska,
shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike
mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje,
dëgjuese të veshit, kuti të instalimit e konfigurimit, dhe audio e video pllejerë dhe incizues;
shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për
trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së
postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina
diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për
mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente
për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni];
qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin
e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për kontrollimin nga distanca të funksioneve
industriale; parandalues të vetëtimës; elektrolizatorë; aparate për shuarjen e zjarrit; aparate
radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme fishkëlluese;
karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; fishkëllima për qenë;
magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ dhe të kontrolluar nga
distanca për automjete; qorape që ngrohen me rrymë; aparate për njohjen e zërit dhe
dhënien e urdhërit për kontrollimin e operacioneve për pajisjet elektronike të
konsumatorëve dhe sistemet e banimit; asistent personal dixhital; aparate për rregullimin e
nxehtësisë; termostat; ekran, senzorë dhe kontroller për kondicionuesit e ajrit, nxehtësisë
dhe sistemet dhe pajisjet e ventilimit; aparate për rregullimin elektrik; rregullatorët e dritave
elektrike (me dritë të zbehtë); aparate për kontrollimin e ndriçimit; prizë elektrike;
ndërprerës eklektrikë dhe elektronik; alarme, senzorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt
të alarmeve; detektorë për tym dhe karbon monoksid; brava elektrike dhe elektronike dhe
zinxhirë për dyer dhe dritare; kontrollimet elektrike dhe elektronike për dyert e garazhdave;
sistemet e sigurisë dhe survejimit të banimeve.”

(210) KS/M/ 2022/386
(220) 15/03/2022
(731) ESSA GRUP DIS.TIC.LTD.STI
15 TEMMUZ MAH.1498 SOK.NO.28-11
BAGCILAR, ISTANBUL, TURKIZE, TR
(740) Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10,
nr.3, Mati 1, Prishtinë

(540) MASCIONNI

(511) 9 Këllëf për celular, kutia, çanta mbrojtëse, çanta mbartëse për celular, tablet (
kompjuter i hollë pa tastierë dhe pa kapa), kompjuter dhe/ose pajisje tjera elektronike,
aksesorë për celular, tablet ( kompjuter i hollë pa tastierë dhe pa kapa), kompjuter dhe/ose
pajisje tjera elektronike me kapak, kufje,kufje celulari, bateri, pajisje mbushëse e baterive
me korrent nga rrjeti, pajisje mbushëse e baterive me korrent nga makina, altoparlant,
përforcuesit e zërit, altoparlant, mikrofona, stilolapsa kompjuterikë, kamera, alarme, orë
alarmi, terminal wireless( pa tela), mi, tastierë, printer; barcelets (pajisje) komunikuese e të
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dhënave për shikim me telefonat e mençur
14 Artikujt e orës dhe përbërësve të orës, përkatësisht orët, orët e dorës, pjesët përbërëse
për artikujt e orës dhe prodhimit të orëve dhe aksesorët për artikujt e orës dhe prodhimit të
orës që nuk përfshihen në klasat e tjera, orët dhe instrumentet e tjerë kronometrikë,
kronometrat, kronografët (orët dhe orët), rrathët e orës, rripat e orës, numrat (orë dhe
prodhuesit e orës), kuti dhe mbështjellëse për orë, prodhuesit e orëve dhe bizhuteri, pjesët
lëvizëse të orës dhe pjesët përbërëse të tyre; stoli; gurë të çmuar dhe gurë gjysëm të çmuar;
metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; kunjat (stoli).
18 Lëkure dhe imitim lëkure;koferë dhe valixhe;çanta udhëtimi, çanta sportive;çanta dore,
çanta shpine;çanta plazhi, çanta shkollore, çanta, çanta për pazar;valixhe udhëtimi;çanta
udhëtimi për veshje dhe këpucë;mbajtëse ngjitëse dhe mbajtësit e dokumenteve, mbajtëse e
dokumenteve, valixhe (mallrat e lëkurës);çanta dore, kuletat, mbajtës të kartelave (kuletat),
kuletat e monedhave jo prej metalit të çmuar, mbajtëse të qelësave (mallra lëkure);kuti prej
lëkure ose imitim lëkure;set udhëtimi (mallra lëkure), kuti të destinuara për artikuj higjiene
të njohura si "mbajtëse të vaniteteve";çanta lëkurë, çanta dore (çanta e
mbrëmjes);parasols;obrella shiu dhe obrella për mbrojtje nga dielli;veshje për kafshë, çanta
për mbajtjen e kafshëve

(210) KS/M/ 2022/408
(220) 16/03/2022
(300) AM 10478/22 08/03/2022 AT
(731) SKE Holding GmbH
Am Bahnhof 47 Luftenberg an der, AT
(740) Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr.
32, 20000 Prizren

(540) SKE

(511) 9 Invertorët [energjia elektrike]; Invertere per furnizim me energji elektrike; Bateritë;
ruajtja e baterive; Aparatet dhe instrumentet për akumulimin dhe ruajtjen e energjisë
elektrike; pajisje elektrike dhe elektronike të kontrollit; Aparatet dhe instalimet fotovoltaike
për prodhimin e energjisë diellore
35 Reklamim;Marketingu;Shërbimet e konsulencës dhe këshillimit të biznesit;Shërbime
përfaqësuese të biznesit;Menaxhimi i të dhënave të biznesit;Përpilimi dhe sistemimi i
informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike;Administrim biznesi;konsulencë për
organizimin e biznesit;konsulencë për menaxhimin e biznesit;Konsulencë për
personelin;Konsulencë profesionale biznesi;Menaxhimi i skedarëve të biznesit;Organizata e
menaxhimit të biznesit;Rregullimi i kontakteve komerciale dhe afariste;Organizimi i
prezantimeve të biznesit;mbështetje për marketing;Shërbime me shumicë dhe pakicë për
invertorët, sistemet fotovoltaike, modulet fotovoltaike, bateritë, ruajtjen e baterive dhe
pajisjet e kontrollit elektrik dhe elektronik
37 instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i inverterëve, baterive dhe aparateve për lidhje
elektrike për sistemet e energjisë diellore; Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve
elektrike dhe elektronike të kontrollit; instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e qelizave
dhe moduleve fotovoltaike
41 Trajnim; Trajnim; shërbime argëtimi; funksionimi i një akademie; Planifikimi,
organizimi dhe zbatimi i kurseve të trajnimit, punëtorive, seminareve dhe kongreseve;
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Publikimi i teksteve

(210) KS/M/ 2022/419
(220) 17/03/2022
(731) Arrbi SH.P.K., KS
(740) Avokat Kushtrim Bytyqi
Rr. Isa Boletini nr. 59, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 12 Karrige per femije, per makina, rripa per femije, per makina:mbulesa per karroca
per femije,karroca per femije,bicikleta me tre rrota; shetitese; kapela dhe mbulesa per
karroca bebesh; qanta te pershtatura per shetitese; mbulesa per shetitese, kapela per karroca
shtytese,karrige sigurie per foshnje dhe femije ( per vetura);bicikleta per femije
20 Rrethoja lojerash per bebe; shtroje per rrethoja lojerash per foshnje; djep; lloje djepi;
karige shtrirewse per bebe; karrige bebesh per te ushqyer; krevat portativ; jastek; dyshek
per krevat portativ; shtroje per nderrimim te bebeve; dubak femijesh; etj
28 Lojerat dhe lodrat; artikujt per gjimnastike dhe sport qe nuk jane perfshire ne klasat
tjera; dekorimet per drunjet e krishlindjeve

(210) KS/M/ 2022/420
(220) 17/03/2022
(731) ProMARS L.L.C. Rr.Dardania 1/4
,Gjilan, KS
(591) Kuqe, zeze, bardhe
(740) Avokat Kushtrim Bytyqi
Rr. Isa Boletini nr. 59, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet;
kompjuterë që mbahen në dorë; kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente
telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të mençur; pajisje komunikimi pa tela
(vireles) për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, si dhe përmbajtjeve audio, video
dhe atyre multimediale; aparate të rrjetit të komunikimit; pajisje digjitale elektronike që
mbahen në dorë të afta për të siguruar qasje në internet dhe për të dërguar, pranuar, dhe
ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera digjitale; pajisje digjitale
elektronike që vishe që janë të afta për të siguruar qasje në internet, për të dërguar, pranuar,
dhe ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera digjitale; ora të mençura;
gjurmues aktivitetesh që vishet; byzylyk i lidhur [instrument matës]; lexues i librave
elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për përdorim në organizimin,
konfigurimin, operimin apo kontrollimin e pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që
vishen, kompjuterëve, pjesëve periferike kompjuterike, kuti instalimi, televizione, dhe
audio dhe veideopllejer; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat
kompjuterike; shkarkimin e audio, video dhe përmbajtjeve të tjera multimediale
paraprakisht të-regjistruara; pajisje periferike për kompjuterë; pjesë periferike për
kompjuterë, telefona mobilë, pajisjet elektronike për mobilë, pajisjet elektronike që mund të
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vishen, ora të mençura, syze të mençura, kufje, ndëgjuse, kuti instalimi (set up boxes), dhe
audio dhe videopllejer dhe regjistrues; pjesë periferike kompjuterike që mund të vishen;
pjesë periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje
mobile elektronike, ora të mençura, syze të mençura, televizion, kuti instalimi (set up
boxes), dhe audio dhe videopllejer dhe regjistrues; akselerometer (matës i rritjes së
shpejtësisë); altimeter (matës i lartësisë); aparate për matjen e distancës; aparate për
regjistrimin e distancës; pedometer (matës i hapave); aparat për matjen e presionit;
indikatorë presioni; monitorë, ekran, ekrane montues, dhe kufje për përdorim me
kompjuterë, telefona të mençur, pajisjet elektronike mobil, pajisjet elektronike që mund të
vishen, orat e mençura, syze të mençura, televizione, dhe pleyer dhe regjistrues audio dhe
video; syze të mençura; syze 3D; syza; syza dielli; lense kontakti; xham optik; mallra
optike; aparate optike dhe instrumente; kamera; blic për kamera; ekran për kompjuterë,
telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të
mençura, syze të mençura, television si dhe pllejer dhe regjistrues audio dhe video;
tastaturë, mause, mbajtës mausi, printer, drive disk, dhe hard drives; aparate për
regjistrimin dhe riprodhimin e zërit; digjital audio dhe video pllejer dhe regjistrues;
altoparlantë; zmadhues zëri dhe pranues; aparate zëri për autmojete motorrike; aparet për
regjistrimin dhe njohjen e zërit; kufje, ndëgjuse mikrofonë; televizionë; pranues televizioni
dhe monitor; kuti instalimi; radio; radio transmetues dhe pranues; sistemet e pozicionimit
global (GPS pajisje); instrumente navigimi; kontrollimin nga distanca për kompjuterët e
kontrollit, telefonat mobilë, pajisjet elektronike mobilë, pajisjet elektronike që mund të
vishen, orat e mençura, syzet e mençura, audio dhe video pllejer dhe regjistrues,
televizionë, altoparlantë, përforcues, sistemet e teatrit shtëpiak, dhe sistemet e argëtimit;
pajisje që mund të vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve
mobile elektronike, pajisjeve elektronike mobile që mund të vishen, orave të mençura,
syzeve të mençura, plejerëve dhe regjistruesve audio dhe video, televizionit, altoparlantëve,
përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e
të dhënave; çipa kompjuteri; kartat e kreditit të koduar dhe lexuesit e kartelave; pagesa
elektronike dhe pikat e terminaleve të transaksionit; kartat e kreditit të koduar dhe lexuesit e
kartelave; pagesa elektronike dhe pikat e terminaleve të transaksionit; bateri; mbushës të
baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, stacione
ndalese dhe adapterë për përdorim me me të gjitha mallrat e lartpërmendura; ndërfaqe për
kompjuterë, pjesë periferike për kompjuter, telefona mobilë, pajisje elektronike mobile,
pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syza të mënçura, televizione, kuti
instalimi, dhe audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për
ekrane kompjuteri; mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për
kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të
vishen, ora të mençura, syze të mençura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video
pllejerë dhe incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; kollare
elektronike për trajnimin e kafshëve; agjendë elektronike; aparate për të kontrolluar postën
e vulosur; aparate mekanizmat e së cilës punojnë me futjen e monedhave në to; makina
diktimi; shënues i qosheve; makina votimi; shënjues elektronik për mallra; makinë për
selektimin e çmimeve; makinë faksi; aparate dhe instrumente peshuese dhe matës; tabela
njoftimi elektronike; aparate matëse; lidhës [pjesë silikoni]; qarqet e integruara; zmadhues;
ekrane fluoreshente; telekomanda; fije që lidhet me dritë [fibra optike]; instalime elektrike
për kontrollimin nga distanca të operacioneve industriale; elektrolizer; aparate për shuarjen
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e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industriale; aparate për shpëtimin e jetës dhe
pajisje; alarme fishkëllyese; filma vizatimor të animuar; qirinj për vezë; fishkëllues për
qenë; magnete dekorues; gardh elektrizues; automjet i transferueshëm për persona me aftësi
të kufizuar; çorape që ngrohen me rrymë; aparate për njohjen e zërit dhe dhënien e urdhërit
për kontrollimin e operacioneve për pajisjet elektronike të konsumatorëve dhe sistemet e
banimit; asistent personal dixhital; aparate për rregullimin e nxehtësisë; termostat; ekran,
senzorë dhe kontroller për kondicionerit e ajrit, nxehtësisë dhe sistemet dhe pajisjet e
ventilimit; aparate për rregullimin elektrik; rregullatorët e dritave elektrike (me dritë të
zbehtë); aparate për kontrollimin e ndriçimit; prizë elektrike; ndërprerës eklektrikë dhe
elektronik; alarme, sonezorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt të alarmeve; detektorë për
tym dhe karbon monoksid; brava elektrike dhe elektronike dhe zinxhirë për dyer dhe
dritare; kontrollimet elektrike dhe elektronike për dyert e garazhdave; sistemet e sigurisë
dhe vëzhgimit të banimeve.
35 Menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbimet e konsultimeve për biznese;
shërbimet e planifikimit të karrierës, vendosjes dhe informatave; ofrimin e funkisoneve të
zyrës; shërbimet e agjencioneve reklamuese; reklamim, marketing, dhe shërbtimet
pormovuese; reklamim dhe konsultime marketing; shërbimet e promovimit të shitjeve;
promovimin e mallërave dhe shërbimeve për të tjerët; kryerjen e hulumtimeve të tregut;
analizimin e përgjigjeve të reklamimeve dhe hulumtimin e tregut; dizajnimin, krijimin,
përgaditjen, prodhimin dhe shpërndarjen e reklamave dhe materialeve reklamuese për të
tjerët; shërbimet e planfikimit të mediave; administrimin e programeve për besnikërinë e
konsumatorëve; organizimin dhe kryerjen e programeve nxitëse të shpërblimeve për të
promovuar shitjen e mallërave dhe shërbimeve; databazat e kompjuterizuara dhe
menaxhimi i dosjeve; shërbimet e procesimit të të dhënave; krijimin e indekseve të
informatave, faqeve dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global kompjuterik dhe
rrjetet të tjera elektronike të komunikimit për të tjerët; ofrimin, hulumtimin, shfletimin dhe
gjetjen e informatave, faqeve, dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global
kompjuterike dhe rrjetet e tjera elektronike të komunikimit për të tjerët; organizimin e
përmbajtjes së informatave sipas preferencave të përdoruesve të ofruara përmes një rrjeti
global kompjuterik dhe rrjeteve të tjera elektronike; ofrimin e informatave biznesore,
konsumatorëve dhe komerciale përmes rrjetit kompjuterik dhe rrjetit të komunikimit global;
shërbimet biznesore, kryesisht, ofrimin e databazave kompjuterike në lidhje me blerjen dhe
shitjen e një llojllojshmërie të madhe të produkteve dhe shërbimeve për të tjerët;
përmbledhjen e direktivave për publikimin e të njejtave në interenet dhe rrjete të tjera
elektronike, kompjuterike dhe rrjetet e komunikimit; shërbimet e dyqaneve të shitjes me
pakicë dhe shërbimet online të dyqaneve të shitjes me pakicë; shërbimet e dyqaneve me
pakicë të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të
komunikimit; shërbime të dyqaneve të shitjes me pakicë në fushën e librave, revista,
periodike, gazeta, revista dhe botime të tjera në një gamë të gjerë temash me interes të
përgjithshëm, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike
dhe të komunikimit; shërbimet e dyqaneve me pakicë dhe shërbime të dyqaneve në internet
në fushën e argëtimit që përfshijnë filma, programe televizive, ngjarje sportive, vepra
muzikore, dhe vepra audio dhe audiovizuale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të
tjera kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; shërbimet e dyqaneve me pakicë që
ofrojnë kompjuterë, produkte elektronike de të zbavitjes, aparate telekomunikimi, telefona
mobil, pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë, dhe gjëra të tjera elektronike,
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softuer kompjuterik dhe aksesorie, pjesë periferike, pjesë dhe kuti bartëse për këto produke,
të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të
komunikimit; ofrimin e demonstrimint të produkteve në dyqan dhe përmes rrejtit të
komunikimit global dhe rrjeteve të tjera elektronike dhe të komunikimit; shërbimet e
abonimit, kryesisht, ofrimin e abonimit në tekste, të dhëna, imazhe, audio, video dhe
përmbajtjeve të tjera multimediale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera
kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; ofrimin e shkarkimit të teksteve, të dhënave,
imazheve, përmbajtjeve audio, video dhe multimediale të cilat janë paraprakisht tëregjistruara për abonim gratis apo me para-pagim, përmes internetit dhe rrjeteve të tjera
elektronike dhe të komunikimit; aranzhimin dhe drejtimin e reklamave, konferencave
tregtare dhe të biznesit, shfaqjeve dhe ekspozitave; shërbimet e informimit, këshillimit dhe
konsultimit në lidhje me të gjitha të lartëcekurat.”
42 Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik, softvare, pjesëve periferike dhe
kompjuterë dhe video lojëra; shërbimet e konsulencës së pajisjeve kompjuterike dhe
softuerëve; programimi kompjuterik; hartimi i bazave të të dhënave kompjuterike;
magazinimin elektronik të të dhënave; shërbime informatike cloud; dhenien me qira te
harduerit, softuerit dhe pjeseve periferike kompjuterike; ofrimin online të softuerit jo të
shkarkueshëm; shërbime konsultimi për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, bazave të të
dhënave dhe aplikacioneve; sigurinë kompjuterike dhe konsulencën e sigurisë së të
dhënave; shërbimet e enkriptimit të të dhënave; ofrimin online të informatave për harduer
dhe softuer kompjuterik; mirëmbajtjen, riparimin dhe përditësimin e harduerit kompjuterik,
softuerit, pjesëve periferike dhe aplikacioneve; shërbime të mbështetjes teknike,
diagnostifikim dhe zgjedhjen e problemeve të harduerit kompjuterik dhe problemeve të
softuerit, si dhe shërbime të ndihmës kompjuterike; shërbimet e krijimit, dizenjimit dhe
mirëmbajtjes së uebfaqeve; shërbimet e uebfaqes së internetit; ofrimin e motorëve të
kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të
komunikimeve elektronike; krijimin online të indekseve të informacionit, faqeve dhe
burimeve të tjera të disponueshmen në internet dhe në rrjetet e tjera të komunikimeve
elektronike; kartografi dhe shërbimet e hartës; ofrimi i një portali të internetit që u
mundëson përdoruesve të shohin dhe shkarkojnë libra elektronik, publikime, dhe
dokumente tjera; ofrimin e një portali të internetit që ju mundëosn përdoruesve të shikojne
dhe të shkarkojnë librat elektronikë, publikimet dhe dokumente të tjera; shërbimet
shkencore dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; analiza industriale dhe
shërbime kërkimore; hulumtime medicinale; informacione, shërbime këshilluese dhe
konsulence në lidhje me të gjitha ato që u përmendën më sipër.

(210) KS/M/ 2022/421
(220) 17/03/2022
(731) Arlind Kqiku B.I.
Rr.Dardania I, nr.3/37, Gjilan, KS
(740) Avokat Kushtrim Bytyqi
Rr. Isa Boletini nr. 59, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet;
kompjuterë që mbahen në dorë; kompjuterë tablet; aparate dhe instrumente
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telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të mençur; pajisje komunikimi pa tela
(vireles) për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, si dhe përmbajtjeve audio, video
dhe atyre multimediale; aparate të rrjetit të komunikimit; pajisje digjitale elektronike që
mbahen në dorë të afta për të siguruar qasje në internet dhe për të dërguar, pranuar, dhe
ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera digjitale; pajisje digjitale
elektronike që vishe që janë të afta për të siguruar qasje në internet, për të dërguar, pranuar,
dhe ruajtur telefonatat, postën elektronike, dhe të dhënat e tjera digjitale; ora të mençura;
gjurmues aktivitetesh që vishet; byzylyk i lidhur [instrument matës]; lexues i librave
elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për përdorim në organizimin,
konfigurimin, operimin apo kontrollimin e pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që
vishen, kompjuterëve, pjesëve periferike kompjuterike, kuti instalimi, televizione, dhe
audio dhe veideopllejer; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat
kompjuterike; shkarkimin e audio, video dhe përmbajtjeve të tjera multimediale
paraprakisht të-regjistruara; pajisje periferike për kompjuterë; pjesë periferike për
kompjuterë, telefona mobilë, pajisjet elektronike për mobilë, pajisjet elektronike që mund të
vishen, ora të mençura, syze të mençura, kufje, ndëgjuse, kuti instalimi (set up boxes), dhe
audio dhe videopllejer dhe regjistrues; pjesë periferike kompjuterike që mund të vishen;
pjesë periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje
mobile elektronike, ora të mençura, syze të mençura, televizion, kuti instalimi (set up
boxes), dhe audio dhe videopllejer dhe regjistrues; akselerometer (matës i rritjes së
shpejtësisë); altimeter (matës i lartësisë); aparate për matjen e distancës; aparate për
regjistrimin e distancës; pedometer (matës i hapave); aparat për matjen e presionit;
indikatorë presioni; monitorë, ekran, ekrane montues, dhe kufje për përdorim me
kompjuterë, telefona të mençur, pajisjet elektronike mobil, pajisjet elektronike që mund të
vishen, orat e mençura, syze të mençura, televizione, dhe pleyer dhe regjistrues audio dhe
video; syze të mençura; syze 3D; syza; syza dielli; lense kontakti; xham optik; mallra
optike; aparate optike dhe instrumente; kamera; blic për kamera; ekran për kompjuterë,
telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të
mençura, syze të mençura, television si dhe pllejer dhe regjistrues audio dhe video;
tastaturë, mause, mbajtës mausi, printer, drive disk, dhe hard drives; aparate për
regjistrimin dhe riprodhimin e zërit; digjital audio dhe video pllejer dhe regjistrues;
altoparlantë; zmadhues zëri dhe pranues; aparate zëri për autmojete motorrike; aparet për
regjistrimin dhe njohjen e zërit; kufje, ndëgjuse mikrofonë; televizionë; pranues televizioni
dhe monitor; kuti instalimi; radio; radio transmetues dhe pranues; sistemet e pozicionimit
global (GPS pajisje); instrumente navigimi; kontrollimin nga distanca për kompjuterët e
kontrollit, telefonat mobilë, pajisjet elektronike mobilë, pajisjet elektronike që mund të
vishen, orat e mençura, syzet e mençura, audio dhe video pllejer dhe regjistrues,
televizionë, altoparlantë, përforcues, sistemet e teatrit shtëpiak, dhe sistemet e argëtimit;
pajisje që mund të vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve
mobile elektronike, pajisjeve elektronike mobile që mund të vishen, orave të mençura,
syzeve të mençura, plejerëve dhe regjistruesve audio dhe video, televizionit, altoparlantëve,
përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e
të dhënave; çipa kompjuteri; kartat e kreditit të koduar dhe lexuesit e kartelave; pagesa
elektronike dhe pikat e terminaleve të transaksionit; kartat e kreditit të koduar dhe lexuesit e
kartelave; pagesa elektronike dhe pikat e terminaleve të transaksionit; bateri; mbushës të
baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, stacione
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ndalese dhe adapterë për përdorim me me të gjitha mallrat e lartpërmendura; ndërfaqe për
kompjuterë, pjesë periferike për kompjuter, telefona mobilë, pajisje elektronike mobile,
pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syza të mënçura, televizione, kuti
instalimi, dhe audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për
ekrane kompjuteri; mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për
kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të
vishen, ora të mençura, syze të mençura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video
pllejerë dhe incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; kollare
elektronike për trajnimin e kafshëve; agjendë elektronike; aparate për të kontrolluar postën
e vulosur; aparate mekanizmat e së cilës punojnë me futjen e monedhave në to; makina
diktimi; shënues i qosheve; makina votimi; shënjues elektronik për mallra; makinë për
selektimin e çmimeve; makinë faksi; aparate dhe instrumente peshuese dhe matës; tabela
njoftimi elektronike; aparate matëse; lidhës [pjesë silikoni]; qarqet e integruara; zmadhues;
ekrane fluoreshente; telekomanda; fije që lidhet me dritë [fibra optike]; instalime elektrike
për kontrollimin nga distanca të operacioneve industriale; elektrolizer; aparate për shuarjen
e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industriale; aparate për shpëtimin e jetës dhe
pajisje; alarme fishkëllyese; filma vizatimor të animuar; qirinj për vezë; fishkëllues për
qenë; magnete dekorues; gardh elektrizues; automjet i transferueshëm për persona me aftësi
të kufizuar; çorape që ngrohen me rrymë; aparate për njohjen e zërit dhe dhënien e urdhërit
për kontrollimin e operacioneve për pajisjet elektronike të konsumatorëve dhe sistemet e
banimit; asistent personal dixhital; aparate për rregullimin e nxehtësisë; termostat; ekran,
senzorë dhe kontroller për kondicionerit e ajrit, nxehtësisë dhe sistemet dhe pajisjet e
ventilimit; aparate për rregullimin elektrik; rregullatorët e dritave elektrike (me dritë të
zbehtë); aparate për kontrollimin e ndriçimit; prizë elektrike; ndërprerës eklektrikë dhe
elektronik; alarme, sonezorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt të alarmeve; detektorë për
tym dhe karbon monoksid; brava elektrike dhe elektronike dhe zinxhirë për dyer dhe
dritare; kontrollimet elektrike dhe elektronike për dyert e garazhdave; sistemet e sigurisë
dhe vëzhgimit të banimeve.
35 Menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbimet e konsultimeve për biznese;
shërbimet e planifikimit të karrierës, vendosjes dhe informatave; ofrimin e funkisoneve të
zyrës; shërbimet e agjencioneve reklamuese; reklamim, marketing, dhe shërbtimet
pormovuese; reklamim dhe konsultime marketing; shërbimet e promovimit të shitjeve;
promovimin e mallërave dhe shërbimeve për të tjerët; kryerjen e hulumtimeve të tregut;
analizimin e përgjigjeve të reklamimeve dhe hulumtimin e tregut; dizajnimin, krijimin,
përgaditjen, prodhimin dhe shpërndarjen e reklamave dhe materialeve reklamuese për të
tjerët; shërbimet e planfikimit të mediave; administrimin e programeve për besnikërinë e
konsumatorëve; organizimin dhe kryerjen e programeve nxitëse të shpërblimeve për të
promovuar shitjen e mallërave dhe shërbimeve; databazat e kompjuterizuara dhe
menaxhimi i dosjeve; shërbimet e procesimit të të dhënave; krijimin e indekseve të
informatave, faqeve dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global kompjuterik dhe
rrjetet të tjera elektronike të komunikimit për të tjerët; ofrimin, hulumtimin, shfletimin dhe
gjetjen e informatave, faqeve, dhe burimeve të tjera të qasshme në rrjetin global
kompjuterike dhe rrjetet e tjera elektronike të komunikimit për të tjerët; organizimin e
përmbajtjes së informatave sipas preferencave të përdoruesve të ofruara përmes një rrjeti
global kompjuterik dhe rrjeteve të tjera elektronike; ofrimin e informatave biznesore,
konsumatorëve dhe komerciale përmes rrjetit kompjuterik dhe rrjetit të komunikimit global;
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shërbimet biznesore, kryesisht, ofrimin e databazave kompjuterike në lidhje me blerjen dhe
shitjen e një llojllojshmërie të madhe të produkteve dhe shërbimeve për të tjerët;
përmbledhjen e direktivave për publikimin e të njejtave në interenet dhe rrjete të tjera
elektronike, kompjuterike dhe rrjetet e komunikimit; shërbimet e dyqaneve të shitjes me
pakicë dhe shërbimet online të dyqaneve të shitjes me pakicë; shërbimet e dyqaneve me
pakicë të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të
komunikimit; shërbime të dyqaneve të shitjes me pakicë në fushën e librave, revista,
periodike, gazeta, revista dhe botime të tjera në një gamë të gjerë temash me interes të
përgjithshëm, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike
dhe të komunikimit; shërbimet e dyqaneve me pakicë dhe shërbime të dyqaneve në internet
në fushën e argëtimit që përfshijnë filma, programe televizive, ngjarje sportive, vepra
muzikore, dhe vepra audio dhe audiovizuale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të
tjera kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; shërbimet e dyqaneve me pakicë që
ofrojnë kompjuterë, produkte elektronike de të zbavitjes, aparate telekomunikimi, telefona
mobil, pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë, dhe gjëra të tjera elektronike,
softuer kompjuterik dhe aksesorie, pjesë periferike, pjesë dhe kuti bartëse për këto produke,
të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike, elektronike dhe të
komunikimit; ofrimin e demonstrimint të produkteve në dyqan dhe përmes rrejtit të
komunikimit global dhe rrjeteve të tjera elektronike dhe të komunikimit; shërbimet e
abonimit, kryesisht, ofrimin e abonimit në tekste, të dhëna, imazhe, audio, video dhe
përmbajtjeve të tjera multimediale, të ofruara përmes internetit dhe rrjeteve të tjera
kompjuterike, elektronike dhe të komunikimit; ofrimin e shkarkimit të teksteve, të dhënave,
imazheve, përmbajtjeve audio, video dhe multimediale të cilat janë paraprakisht tëregjistruara për abonim gratis apo me para-pagim, përmes internetit dhe rrjeteve të tjera
elektronike dhe të komunikimit; aranzhimin dhe drejtimin e reklamave, konferencave
tregtare dhe të biznesit, shfaqjeve dhe ekspozitave; shërbimet e informimit, këshillimit dhe
konsultimit në lidhje me të gjitha të lartëcekurat.”
42 Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik, softvare, pjesëve periferike dhe
kompjuterë dhe video lojëra; shërbimet e konsulencës së pajisjeve kompjuterike dhe
softuerëve; programimi kompjuterik; hartimi i bazave të të dhënave kompjuterike;
magazinimin elektronik të të dhënave; shërbime informatike cloud; dhenien me qira te
harduerit, softuerit dhe pjeseve periferike kompjuterike; ofrimin online të softuerit jo të
shkarkueshëm; shërbime konsultimi për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, bazave të të
dhënave dhe aplikacioneve; sigurinë kompjuterike dhe konsulencën e sigurisë së të
dhënave; shërbimet e enkriptimit të të dhënave; ofrimin online të informatave për harduer
dhe softuer kompjuterik; mirëmbajtjen, riparimin dhe përditësimin e harduerit kompjuterik,
softuerit, pjesëve periferike dhe aplikacioneve; shërbime të mbështetjes teknike,
diagnostifikim dhe zgjedhjen e problemeve të harduerit kompjuterik dhe problemeve të
softuerit, si dhe shërbime të ndihmës kompjuterike; shërbimet e krijimit, dizenjimit dhe
mirëmbajtjes së uebfaqeve; shërbimet e uebfaqes së internetit; ofrimin e motorëve të
kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të
komunikimeve elektronike; krijimin online të indekseve të informacionit, faqeve dhe
burimeve të tjera të disponueshmen në internet dhe në rrjetet e tjera të komunikimeve
elektronike; kartografi dhe shërbimet e hartës; ofrimi i një portali të internetit që u
mundëson përdoruesve të shohin dhe shkarkojnë libra elektronik, publikime, dhe
dokumente tjera; ofrimin e një portali të internetit që ju mundëosn përdoruesve të shikojne
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dhe të shkarkojnë librat elektronikë, publikimet dhe dokumente të tjera; shërbimet
shkencore dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; analiza industriale dhe
shërbime kërkimore; hulumtime medicinale; informacione, shërbime këshilluese dhe
konsulence në lidhje me të gjitha ato që u përmendën më sipër.

(210) KS/M/ 2022/422
(220) 17/03/2022
(731) EMONA SH.P.K
Rr. “Ajet Gerguri” nr. 42, Vushtrri, KS
(526) MEVLANA, KERCIMTARI fig.,
BLACK TEA
(740) Arlinda Gërxhaliu Vushtrri

(540)

(511) 30 Kafe, caj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sage, zevendesues kafeje, miell dhe
prodhime nga dritherat, buke prodhime brumi dhe embelesira, akullore, mjalte, maja,
pluhur per pjekje, kripe, mustarde, uthull, salca(si melmesa), akull

(210) KS/M/ 2022/423
(220) 18/03/2022
(731) Blueprint Medicines Corporation
45 Sidney Street Cambridge, Massachusetts
02139, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) AYVAKYT

(511) 5 Preparate farmaceutike për trajtimin e kancerit dhe mastocitozës.
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(210) KS/M/ 2022/424
(220) 18/03/2022
(300) 018575469 13/10/2021 EU
(731) PEPCO POLAND sp. z o.o.
ul. Strzeszynska 73A, Poznan, 60-479,
Poland, PL
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) BOABU

(511) 28 Sete dhe solucion shkopinjsh për prodhimin e flluskave; Flluska sapuni [lodra];
Bombola lodër me flluska sapuni; Shpata lodrash, Pistoleta, Ventilatorët për fryrjen e
flluskave.

(210) KS/M/ 2022/425
(220) 18/03/2022
(731) Valon Muja Extra Fish sh.p.k.
Rruga Naim Syla nr.157, Fushë Kosovë, KS
(591) E kalter; E kuqe
(740) Din Shehu, Koci&Vokshi
Rr. Robert Doli, Nr 19, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshet e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, recelet, kompstot; vezët,
qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrërat për ushqim.
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.

(210) KS/M/ 2022/427
(220) 21/03/2022
(731) Eurolab Internacional Grup trgovina
in storitve d.o.o. Tomisiceva ulica 3,1000
Ljubljana, SLlovenia, SI
(740) Mentor Zejnullahu Shoqëria e
Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k.
Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540)
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(511) 33 Vere

(210) KS/M/ 2022/428
(220) 21/03/2022
(731) New Co “MINEX” L.L.C
Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS

(540)

(511) 30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli
dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa; tharmi,
pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat(mëlmesat),erëzat,akulli.
32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.

(210) KS/M/ 2022/429
(220) 21/03/2022
(731) PODRAVKA prehrambena industrija
d.d. Ante STARCEVICA 32,48000
Koprivnica, HR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)
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(511) 29 Fruta te perpunuara, kerpudha, perime, arra dhe bishtajore,Ajvar (speca te
konservuar, manaferrat te ruajtura,manafere e zeze pa fara i perpunuara ( black currants),
Tranguj,turshi pikante...
30 Rrepë (Horseradish- lloj i perimeve), pergaditje nga mustarda per ushqim, rrepë e
përgaditur (erëza-melmesa), mustardë per ushqim, mustardë.

(210) KS/M/ 2022/430
(220) 21/03/2022
(731) Mirsad Zymeri GETRADE L.L.C
Bulevardi Dëshmorët e Kombit BII.58/A
nr.5, Prishtinë, Kosovë, KS
(740) Fatos Zeqiri Rexhepi Zeqiri Zejna
”LLC Rr. Fehmi Agani nr. 138/5, Prishtinë,
Kosovë

(540)

(511) 35 Marketingun; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e
zyrës, shërbimet e kryera nga persona ose organizata kryesisht me objekt: ndihmë në punën
ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose ndihmë në menaxhimin e punëve të biznesit
ose funksioneve tregtare të një ndërmarrje industriale ose tregtare,si dhe shërbimet e kryera
nga institucionet e reklamave kryesisht ndërmarrjen e komunikimeve për publikun,
deklaratat ose njoftimet me të gjitha mjetet e përhapjes dhe në lidhje me të gjitha llojet e
mallrave ose shërbimevem,bashkimin, për përfitimin e të tjerëve, të një larmie mallrash (me
përjashtim të transportit të tyre), duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me
lehtësi ato mallra; shërbime të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë,
pikat e shitjes me shumicë, përmes makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë
ose me anë të mediave elektronike, për shembull, përmes faqeve të internetit ose
programeve të blerjeve televizive; shërbimet që konsistojnë në regjistrimin, transkriptimin,
përbërjen, përpilimin ose sistematizimin e komunikimeve dhe regjistrimeve me shkrim, dhe
gjithashtu përpilimin e të dhënave matematikore ose statistikore; shërbimet e agjencive
reklamuese dhe shërbimeve të tilla si shpërndarja e prospekteve, drejtpërdrejt ose përmes
postës, ose shpërndarja e mostrave. reklamimt në lidhje me shërbime të tjera, të tilla si ato
në lidhje me huatë bankare ose reklamat përmes radios.
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39 transportin; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; rregullimin e udhëtimit, shërbime për
transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga një vend në tjetrin me hekurudhë, rrugë,
ujë, ajër ose tubacion dhe shërbime të lidhura domosdoshmërisht me një transport të tillë, si
dhe ruajtjen e mallrave në çdo lloj depo , depot ose llojet e tjera të ndërtesave për
prezervimin ose ruajtjen e tyre, veprimi i stacioneve, urave, hekurudhave, trageteve dhe
mjeteve të tjera të transportit; pjesa kryesore e automjeteve të transportit dhe punësimi i
operatorëve të tyre, për shembull, shoferi dhe pilotimi; shërbimet kryesore në lidhje me
transportin, magazinimin dhe udhëtimet, për shembull, qiraja e vendeve për parkim, qiraja e
garazheve, marrja me qira e kontejnerëve të magazinimit; veprimi i tërheqjeve detare,
shkarkimi, funksionimi i porteve dhe dokeve, dhe shpëtimi i anijeve të shkatërruara dhe
ngarkesave të tyre; paketimi, mbushja e shishave (bottling), ambalazhi dhe dorëzimi i
mallrave; plotësimi i makinave shitëse dhe makinerish automatike të shitjes; shërbime për
sigurimin e informacionit në lidhje me udhëtimet ose transportin e mallrave nga
ndërmjetësit dhe agjencitë turistike, si dhe për sigurimin e informacionit në lidhje me
tarifat, oraret dhe metodat e transportit; inspektimi i automjeteve ose mallrave për qëllime
të transportit; shpërndarja e energjisë dhe energjisë elektrike, si dhe shpërndarja dhe
furnizimi me ujë.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm. shërbimet e
ofruara nga persona ose institucione qëllimi i të cilave është të përgatisin ushqim dhe pije
për konsum dhe shërbimet e ofruara për të marrë shtratin dhe bordin në hotele, shtëpi
konviktesh ose institucione të tjera që ofrojnë strehim të përkohshëm, shërbimet e
rezervimit për akomodimin e udhëtarëve, veçanërisht përmes agjencive të udhëtimit ose
ndërmjetësuesve;Qëndrim për kafshë.

(210) KS/M/ 2022/431
(220) 21/03/2022
(731) Tibor Iwan Muller
Rr. Fehmi Agani, nr. 138/5, Prishtinë,
Kosovë, KS
(740) Fatos Zeqiri Rexhepi Zeqiri Zejna
”LLC Rr. Fehmi Agani nr. 138/5, Prishtinë,
Kosovë

(540) Von Leonberg Consulting

(511) 1 Klasa 1 përfshinë: Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe
në bujqësi, kopshtari dhe pylltari;rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të
papërpunuar;kompozime të shuarjes dhe parandalimit të zjarrit;përgatitjet e kalimit dhe
bashkimit;substanca për rrezitje lëkurësh të kafshëve dhe fsheh;ngjitëse për t’u përdorur në
industri;stuko dhe mbushës të tjerë paste;plehrash, pleh organik, plehra;përgatitjet
biologjike për përdorim në industri dhe shkencë.
Klasa 1 përfshin kryesisht produkte kimikë për përdorim në industri, shkencë dhe bujqësi,
përfshirë ato që shkojnë për prodhimin e produkteve që u përkasin klasave të tjera.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
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-letër të ndieshme (sensitized paper);- komponent riparues të gomave;-kripë për konservim,
përveç ushqimeve;-aditivë te caktuar për përdorim në industrinë ushqimore, për shembull,
pektinë, lecitinë, enzima dhe ruajtës kimikë;- përbërës të caktuar për përdorim në
prodhimin e kozmetikës dhe farmaceutikës, për shembull, vitamina, konservantë dhe
antioksidantë;-materiale të caktuara filtruese, për shembull, substancat minerale, substancat
bimore dhe materialet qeramike në formë grimcash.
2 Klasa 2 përfshinë: Bojra, tretës, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit
të drurit; ngjyrues, ngjyra; bojëra për shtypje, shënjim dhe gdhendje; rrëshira natyrale të
papërpunuara; metale në petë dhe formë pluhuri për t’u përdorur në pikturë, dekorim,
shtypje dhe art.
Klasa 2 përfshin kryesisht bojërat, ngjyruesit dhe preparantet e përdorura për mbrojtjen nga
korrozioni.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-ngjyra, llaqe dhe llaqe për industri, artizanat dhe arte;
- hollues, trashës, fiksues dhe siccatives per bojra, bojra dhe llaqe;
- acide për dru dhe lëkurë;
-vajra kundër ndryshkut dhe vajra për ruajtjen e drurit;
-ngjyrues për veshje;
-ngjyrues për ushqime dhe pije.
3 Klasa 3 përfshinë: Kozmetikë dhe produkte tualeti pa medikamente; pastë dhëmbësh pa
mjekime; parfumeri, vajra esencialë; preparate zbardhues dhe substanca të tjera për
përdorim lavanderi; përgatitje pastrimi, lustrimi, pastrimi dhe gërryese.
Klasa 3 përfshin kryesisht preparant higjienike jo-mjekësore, si dhe preparant pastrimi për
përdorim në shtëpi dhe ambiente të tjera.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-përgatitjet sanitare duke qenë për tualet; being toiletries;
-indet e mbushura/impregnated me locione kozmetike;
-deodorantë për qeniet njerëzore ose për kafshët;
-përgatitjet aromatike të dhomës;
-tiketa për artin e thonjve;
-dylli lustrues;
-letër grryerëse.
4 Klasa 4 përfshinë: Vajra dhe yndyrna industriale, dylli; lubrifikantë; pluhur thithëse,
lagështuese dhe lidhëse të pluhurit; karburantet dhe ndriçuesit; qirinj dhe fitila për ndriçim.
Klasa 4 përfshin kryesisht vajra dhe yndyrna industriale, lëndë djegëse dhe ndriçues.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-vajra për ruajtjen e artit në murë / msonry/ muraturës ose të lëkurës;
-dylli i vizatimit, dylli industrial;
-energji elektrike;
- karburantet motorike, biokarburantet;
-shtesa jo kimike për lëndët djegëse;
-dru për përdorim si lëndë djegëse.
5 Klasa 5 përfshinë: Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare
për qëllime mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose
veterinar, ushqim për bebe; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; allçi, materiale
për veshjet; material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; përgatitjet për
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shkatërrimin e egër; fungicide, herbicide.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç tualeteve toiletries;
-pelena për foshnje dhe për mos mbajtjeje;
-deodorantë, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët;
- shampoo mjekësorë, sapunë, locione dhe pastë dhëmbësh;
- suplemente dietike që synojnë të plotësojnë një dietë normale ose të kenë përfitime
shëndetësore;
-zëvendësimet e ushqimeve dhe ushqimet dietike dhe pijet të përshtatura për përdorim
mjekësor ose veterinar.
6 Klasa 6 përfshinë: Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehet; materiale metalike për
ndërtim dhe ndërtim; ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllot jo elektrike dhe telat
e metaleve të zakonshme; sende të vogla të metaleve; kontejnerë metalikë për ruajtje ose
transport; kasafortat.
Klasa 6 përfshin kryesisht metale të zakonshme të papërpunuara dhe pjesërisht të
përpunuara, duke përfshirë xeherore, si dhe disa mallra të bëra prej metaleve të zakonshëm.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-metalet në fletë metalike ose formë pluhuri për përpunim të mëtejshëm, për shembull, për
printerët 3D;
-materialet e ndërtimit prej metali, për shembull, materialet prej metali për shinat
hekurudhore, tubat prej metali;
- sende të vogla të pajisjeve metalike, për shembull, bulona, vida, gozhda, rrota mobiljesh,
mbërthyese dritaresh;
-ndërtesat ose strukturat e transportueshme prej metali, për shembull, shtëpi të
parafabrikuara, pishina, kafaze për kafshë të egra, shesh patinazhi;
- mallra të caktuara të bëra nga metale të zakonshëm që nuk klasifikohen ndryshe nga
funksioni ose qëllimi, për shembull, kuti për të gjitha qëllimet prej metali të zakonshëm,
statuja, buste dhe vepra arti prej metali të zakonshëm.
7 Klasa 7 përfshinë: Makinat, mjetet e makinerisë, mjetet që funksionojnë me energji;
motorë dhe motorë, përveç automjeteve tokësore; bashkues makinerish dhe përbërës
transmetimi, përveç automjeteve tokësore; pajisje bujqësore, përveç mjeteve të përdorura
me dorë; inkubatorë për vezë; makina shitëse automatike.
Klasa 7 përfshin kryesisht makinat dhe mjetet e makinës, motorët dhe motorët.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-pjesët e motorëve të të gjitha llojeve, për shembull, startuesit, mbytësit e zhurmës mufflers
dhe cilindrat për motorët e çdo lloji;
-aparatet pastruese dhe lustruese elektrike, për shembull, lustruesit elektrik të këpucëve,
makineritë elektrike dhe aparatet për larjen e tepihëve me shampoo apparatus for carper
shampooing dhe pastruesit me vakum;
- Printerë 3D;
-robotë industriale;
- automjete të caktuara speciale jo për qëllime transporti, për shembull, makineritë e
pastrimit të rrugëve, makineritë e rrugëve, buldozerët, pastruesit e borës, si dhe gjurmët e
gomës/rubber tracks si pjesë të zvarritësve të atyre automjeteve.
8 Klasa 8 përfshinë: Vegla dhe pajisje dore, të operuara me dorë; takëm; armët anësore,
përveç armëve të zjarrit; makina rroje.
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Klasa 8 përfshin kryesisht mjete dhe mjete të funksionuara me dorë për kryerjen e detyrave,
të tilla si shpime, formësime, prerje dhe shpime.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- mjete bujqësore të operuara me dorë, kopshtarie dhe mjete për peizazhe;
- mjete të përdorura me dorë për marangozë, artistë dhe zejtarë të tjerë, për shembull,
çekanë, dalta dhe gërryese/gravers;
-dorezat për veglat e dorës që punojnë me dorë, siç janë thika dhe kosat;
- mjete dore elektrike dhe jo-elektrike për rregullimin personal dhe artin e trupit, për
shembull, brisqe, mjete për flokë kaqurrel, tatuazhe, dhe për manikyr dhe pedikyr;
-pompa të operuara me dorë;
- takëm tavoline, të tilla si thika, pirunë dhe lugë, duke përfshirë ato të bëra prej metaleve të
çmuar.
9 Klasa 9 përfshinë: Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike,
kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi,
inspektimi, shpëtimi i jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen,
ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose
përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin,
riprodhimin ose përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe
të shkarkueshme, program kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge të
regjistrimit dhe ruajtjes; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave
të gatshme, pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume
zhytjeje, maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë,
doreza për zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.
Klasa 9 përfshin kryesisht aparate dhe instrumente për qëllime shkencore ose kërkimore,
pajisje audio-vizuale dhe të teknologjisë së informacionit, si dhe pajisje të sigurisë dhe
shpëtimit të jetës.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-aparatet dhe instrumentet për kërkime shkencore në laboratorë;
-aparatet e trajnimit dhe simulatorët, për shembull, manekinët e reanimacionit, simuluesit
për drejtimin dhe kontrollimin e automjeteve;
-aparatet dhe instrumentet për kontrollimin dhe monitorimin e avionëve, mjeteve ujore dhe
mjeteve pa pilot, për shembull, instrumente lundrimi, transmetues, busulla për matje,
aparate GPS, aparate drejtuese automatike për automjete;
-aparatet dhe instrumentet e sigurisë, për shembull, rrjetat e sigurisë, dritat e sinjalizimit,
aparatet e semaforit, makinat e zjarrit, alarme të zërit, shenjat e sigurisë që janë pajisje
kriptimi;
- veshje që mbron nga dëmtimet serioze ose kërcënuese për jetën, për shembull, veshje për
mbrojtje nga aksidentet, rrezatim dhe zjarr, veshje anti plumb, helmeta mbrojtëse,
mbrojtëse koke për sporte, mbrojtëse goje për sport, kostume mbrojtëse për aviatorë,
mbrojtëset e gjurit për punëtorët;
-aparatet dhe instrumentet optike, për shembull, syzet, lentet e kontaktit, syzet zmadhuese,
pasqyrat për inspektimin e punës, vrimat e syve;
-magnetet;
- Orë të mençur, percjelles qe vendosen te aktivitetit sportiv;
- Kontrollues për përdorim të kompjuterit, përveçse për video lojëra, kufje të realitetit
virtual, syze të mençura;
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-Portofoli i syzeve/eyeglass cases, portofol mbrojtës për telefonat inteligjentë,
cases/portofolët e bëra posaçërisht për aparatet dhe instrumentet fotografike;
- Makinat e treguesve të automatizuar, makinat e faturimit, instrumentet dhe makinat e
testimit të materialeve;
-bateritë dhe karikuesit për cigare elektronike;
-njësitë e efekteve elektrike dhe elektronike për instrumentet muzikore;
-robotët laboratorikë, robotët mësimdhënës, robotët e mbikëqyrjes së sigurisë, robotët me
dukje njerëzore me inteligjencë artificiale.
10 Klasa 10 përfshinë: Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe
veterinare; gjymtyrët artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes;
pajisje terapeutike dhe ndihmëse të adaptuara për aftësi të kufizuara; aparate masazhesh;
aparate, pajisje dhe artikuj për foshnjat infermierore; aparate, pajisje dhe artikuj të
veprimtarisë seksuale.
Klasa 10 përfshin kryesisht aparate kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare,
instrumente dhe artikuj të përdorur zakonisht për diagnostikimin, trajtimin ose
përmirësimin e funksionit ose gjendjes së personave dhe kafshëve.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-fasha mbështetëse dhe veshje speciale për qëllime mjekësore, për shembull, veshje
kompresimi, çorape për variçe/varices, xhaketa të ngushta, këpucë ortopedike;
- artikuj, instrumente dhe pajisje për menstruacionet, kontracepsionin dhe lindjen e
fëmijëve, për shembull, gota menstruale, prezervativë, dyshekë të lindjes, pincë;
- artikuj dhe pajisje terapeutike dhe protetike për implantim të përbërë nga materiale
artificiale ose sintetike, për shembull, implantet kirurgjikale të përbëra nga materiale
artificiale, gjinj artificialë, stimulues kardiakë të trurit, implante të fiksimit të kockave
biodegraduese;
-mobilje të bëra posaçërisht për qëllime mjekësore, për shembull, kolltuqe për qëllime
mjekësore ose dentare, dyshekë ajri për qëllime mjekësore, tavolina operacioni.
11 Klasa 11 përfshinë: Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të
avullit, gatim, tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.
Klasa 11 përfshin kryesisht aparate dhe instalime të kontrollit mjedisor, në veçanti, për
qëllime të ndriçimit, gatimit, ftohjes dhe pastrimit.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-aparatet dhe instalimet e kondicionimit;
-venja, përveçse për përdorim laboratorik, për shembull, furrat dentare, furrat me
mikrovalë, furrat e furrtarëve;
-soba që janë aparat ngrohje;
-kolektorët diellorë;
- kanalet e oxhaqeve, ventilatorët e oxhaqeve, vatrat, vatrat shtëpiake;
-sterilizuesit;
-aparatet dhe instalimet e ndriçimit, për shembull, tuba me dritë për ndriçim, projektorë,
drita sigurie, numra të ndritshëm të shtëpisë, reflektorë të automjeteve, drita për automjete;
-lampat, për shembull, llambat elektrike, llambat e gazit, llambat laboratorike, llambat e
vajit, llambat e rrugës, llambat e sigurisë;
- aparatura që janë shtretër dielli;
-instalimet e banjës, pajisjet e banjës, pajisjet hidraulike të banjës;
-tualetet, urinarët;
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-fontane, fontane çokollate;
- jastëkët, mbulesat dhe batanijet me ngrohje elektrike, jo për qëllime mjekësore;
-shishe për ujë të nxehtë;
-veshje me ngrohje elektrike;
-aparatet elektrike për prodhimin e kosit, makineritë për prodhimin e bukës, aparatet për
kafe, makineritë për prodhimin e akullores;
-makina dhe aparate për akull.
12 Klasa 12 përfshinë: automjetet; aparate për lokalizim nga toka, ajri ose uji.
Klasa 12 përfshin kryesisht automjete dhe aparate për transportin e njerëzve ose mallrave
nga toka, ajri ose uji.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-motorë për automjete tokësore;
- bashkuesit dhe përbërësit e transmisionit për automjetet tokësore;
-mjetet me përbërje ajri;
-makina me telekomandë, përveç lodrave;
-pjesët e automjeteve, për shembull, parakolpët, xhamat e përparmë, rrotat e timonit, gomat
për rrotat e automjeteve, si dhe shkallët/treads për automjetet.
13 Klasa 13 përfshinë: Armët e zjarrit; municion dhe predha; eksplozivëve; fishekzjarre.
Klasa 13 përfshin kryesisht armë zjarri dhe produkte piroteknike.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-flakadanët e shpëtimit/rescue flares, eksploziv ose piroteknik;
-pistoleta flakëruese/flare pistols;
-sprej për qëllime të mbrojtjes personale;
-sinjalet shpërthyese te mjegullës, shpërthimet e raketave sinjalizuese;
-pistoleta ajrore për përdorim si armë;
-bandolierë/rrip mbajtës për armë;
- armët e zjarrit sportive, armët e gjuetisë.
14 Klasa 14 përfshinë: Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm
të çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike.
Klasa 14 përfshin kryesisht metalet e çmuara dhe mallrat e caktuara të bëra prej metaleve të
çmuar ose të veshura prej tyre, si dhe bizhuteritë, orët dhe orët dhe pjesët përbërëse të tyre.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-Stoli/Jeëellery, duke përfshirë imitime të Stolive;
- pranga, kunjat e lidhjes, kapëset e lidhjes;
-unaza çelësash, zinxhirë çelësash dhe sharma/charms/dekorues për to;
-Sharma/charms/dekorues për Stoli;
-kutitë e xhevahireve;
-pjesë përbërëse për stoli, orë, për shembull, kapëse dhe rruaza për stoli, pjesë lëvizëse për
orë, akrepat e orës, susta/federr/springs e orës, kristalet e orës.
15 Klasa 15 përfshinë: Instrumente muzikore; mbajtëse të muzikës dhe mbajtëse për
instrumente muzikore; shkopat e përcjellësve.
Klasa 15 përfshin kryesisht instrumentet muzikorë, pjesët e tyre dhe aksesorët e tyre.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- instrumente muzikorë mekanikë dhe aksesorët e tyre, për shembull, pjesët e tytës, pianot
mekanike, rregullatorët e intensitetit për pianot mekanike, bateritë robotike;
-kutitë muzikore;
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-instrumente muzikorë elektrikë dhe elektronikë;
-korda, kunja dhe pedale për vegla muzikore;
- pirunë për akordim, çekiç për akordim;
-colophony (rosin)/kollofoni (kolofon) për instrumente me tela muzikore.
16 Klasa 16 përfshinë: Letër dhe karton; lëndë e shtypur; material për ruajtjen e librave;
fotografitë; shkrimi dhe kushtet e zyrave, përveç mobiljeve; ngjitës për qëllime shkrimi ose
shtëpiake; materiale për vizatim dhe materiale për artistë; brusha për ngjyra; materiale
mësimore dhe udhëzues; çarçafë, filma dhe çanta plastike për mbështjellës dhe paketim;
lloji i printerëve, blloqet e shtypjes.
Klasa 16 përfshin kryesisht letër, karton dhe mallra të caktuara të bëra nga ato materiale, si
dhe kushtet e zyrës.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-thika letre dhe prerëse letre;
- Këllëfet, mbulesat dhe pajisjet për mbajtjen ose sigurimin e letrës, për shembull, skedarët
e dokumenteve, klipe parash, mbajtëset e librave të çeqeve, kapëse letrash, mbajtëse
pasaportash, libreza;
- makineritë të caktuara për zyra, për shembull, makina shkrimi, dublikatorë, makina faksi
për përdorim në zyrë, mprehës të lapsave;
-pikturimi i artikujve për përdorim nga artistët dhe piktorët e brendshëm dhe të jashtëm, për
shembull, pjatancat me bojëra uji të artistëve, kavotat dhe paletat e piktorëve, rrotullat e
bojës dhe tabaka;
- produktet të caktuara e njëpërdorimshe të letrës, për shembull, përparëset/bibs, shamitë
dhe letrën e tryezës;
- mallra të caktuara të bëra prej letre ose kartoni që nuk klasifikohen ndryshe nga funksioni
ose qëllimi, për shembull, qese letre, zarfe dhe kontejnerë për paketim, statuja, figurina dhe
vepra arti prej letre ose kartoni, të tilla si figurina të papier mâché, të kornizuara ose të pa
kornizuara litografi, piktura dhe akuarel.
17 Klasa 17 përfshinë: Gome të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, gutta-percha,
çamçakëz, asbest, mikë dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastike dhe rrëshirë
në formë të ekstruduar për t’u përdorur në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e
materialeve; tuba fleksibël, tuba dhe çorape, prej jo metali.
Klasa 17 përfshin kryesisht materiale izoluese elektrike, termike dhe akustike dhe plastike
për përdorim në prodhim në formën e fletëve, blloqeve dhe shufrave, si dhe mallra të
caktuara të bëra prej gome, gutta-perka, çamçakëzi, azbesti, mica ose zëvendësues të tyre.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-material gome për rikuperimin e gomave;
- barrier fluskuese kundër ndotjes;
-kaseta ngjitëse, përveç shkrimit dhe për qëllime jo mjekësore ose shtëpiake;
- filma plastikë, përveç atyre për mbështjellje dhe paketim, për shembull, filma anti-verbues
për dritare;
-fijet elastike dhe fijet prej gome ose plastike, jo për përdorim tekstili;
- produkte të caktuara të bëra nga materialet në këtë klasë që nuk klasifikohen ndryshe nga
funksioni ose qëllimi, për shembull, mbështetëse shkumash për rregullime lulesh, mbushje
materialesh prej gome ose plastike, tapa gome, tamponë gome, qese gome ose ndalës
goditjesh/shock absorbing për paketim.
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18 Klasa 18 përfshinë: Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe shtrojat e kafshëve;
bagazhe dhe çanta transportuese; cadra dhe çadra oborri; shkopinj në këmbë; kamxhik,
parzmore dhe takëme; jakë, lisa dhe veshje për kafshët.
Klasa 18 përfshin kryesisht lëkurën, imitimet e lëkurës dhe mallra të caktuara të bëra nga
ato materiale.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- bagazhe dhe çanta bartëse, për shembull, valixhe, bagazh, çanta udhëtimi, çanta për
bartjen e foshnjave, çanta shkollore;
-etiketat e bagazhit;
-kasat e kartave të biznesit dhe kuletat e xhepit;
-kuti dhe këllëf prej lëkure ose dërrasë lëkure/leatherboard.
19 Klasa 19 përfshinë: Materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim; tuba të ngurtë, jo
prej metali, për ndërtim; asfalt, katran, dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, prej jo
metali; monumente, prej jo metali.
Klasa 19 përfshin kryesisht materiale, jo prej metali, për ndërtimin dhe ndërtimin.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-Dru gjysëm i punuar për t'u përdorur në ndërtim, për shembull, trarë, dërrasa, panele;
- Fletë druri;
-Xham ndërtimi, për shembull, pllaka xhami, xham izolues për ndërtim, xham sigurie;
- qelq i bluar për shënjimin e rrugëve;
-granit, mermer, zhavor;
-tjegulla për përdorim si material ndërtimi;
-Kulmi, jo prej metali, që përfshin panelat solar/ photovoltaic cells;
-gurë varresh, jo prej metali;
-statuja, buste dhe vepra arti prej guri, betoni ose mermeri;
-kutitë e letrave në tulla (sipas google);
-geotekstilet;
- Shtresa që janë materiale ndërtimi;
-skela, jo prej metali;
-ndërtesat ose strukturat e transportueshme, jo prej metali, për shembull, aquaria,
aviaries/kafazët, shtizat e flamurit, hajat, pishinat.
21 Klasa 21 përfshinë: Vegla shtëpiake ose kuzhina dhe kontejnerë; enë gatimi dhe
sendesh, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; krehje dhe sfungjerë; furça, përveç furçave;
materiale për krijimin e furçave; artikuj për qëllime pastrimi; xhami i pa punuar ose gjysëm
i punuar, përveç qelqit të ndërtimit; enë prej qelqi, porcelani dhe enë prej balte.
Klasa 21 përfshin kryesisht vegla dhe pajisje të vogla të përdorura me dorë për përdorim
shtëpiak dhe kuzhinë, si dhe enë kozmetike dhe tualeti, enë qelqi dhe mallra të caktuara të
bëra prej porcelani, qeramike, enë prej balte, terrakote/ terra-cota ose qelqi.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- enët shtëpiake dhe të kuzhinës, për shembull, fly sëatter/mbytesi i mizave,
shtipalkat/kunjat e rrobave, lugët e përzierjes, lugët e pjekjes dhe tapat, si dhe enë
shërbyese, për shembull, sugar tong kapësja e sheqerit, kapësja e akullit, ena shërbyese për
byrek;
- kontejnerë për përdorim shtëpiak, kuzhinë dhe gatim, për shembull, vazo, shishe, kasë
kursimi, kazan/kovë, përzierësh koktejesh, tenxhere gatimi dhe tigan, dhe kazanët joelektrik dhe tenxhere me presion;
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-aparatet e vogla të kuzhinës të punuara me dorë për grirjen, bluarjen, shtypjen ose
thërrmimin, për shembull, shtypëset e hudhrave, arrëthyesit;
-stende enësh dhe stenda qelqi për pije;
- enë kozmetike dhe tualeti, për shembull, krehra dhe furça dhëmbësh elektrike dhe
joelektrike, pe dhëmbësh, ndarës të gishtërinjve për përdorim në pedikyr, pudra pluhuri;
- artikuj kopshtarie, për shembull, doreza kopshtarie, kutitë e dritareve, kanaçe dhe pjesë
për ujitje të zorrës;
-akuare e mbyllur, terrariume dhe vivariume/indoor aquaria, terrariums and vivariums.
22 Klasa 22 përfshinë: Litarë dhe tela; rrjeta; çadrat dhe pëlhurat prej gomari; tenda e
materialeve tekstile ose sintetike; vela; thasë për transport dhe ruajtje të materialeve në
masë; materiale mbushëse, mbështjellëse dhe mbushëse, përveç letrës, kartonit, gomës ose
plastikës; materiale të papërpunuara tekstili me fibroze dhe zëvendësuesit e tyre.
Klasa 22 përfshin kryesisht materiale për prodhimin e velave, litarit, mbushjes, jastëkimit
dhe mbushjes së materialeve dhe materialeve të papërpunuara të tekstilit me fije.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-litarë dhe spango të bëra nga fibra tekstili natyrore ose artificiale, letër ose plastikë;
-rrjeta të peshkimit, hamakë, shkallë litari;
-kopertina të automjeteve, jo të montuara;
- thasë të caktuar dhe çantat që nuk klasifikohen ndryshe sipas funksionit ose qëllimit, për
shembull, çanta rrjetë për larjen e lavanderi, çanta trupi, çanta postare;
-çanta të paketimit të tekstilit;
- fibra shtazore dhe fibra tekstili të papërpunuara, për shembull, qime kafshësh, fshikëza,
lëmshe /jute, lesh të papërpunuar ose të trajtuar, mëndafsh të papërpunuar.
23 Klasa 23 përfshinë: Fijet dhe fijet për përdorim tekstili.
Klasa 23 përfshin kryesisht fije natyrore ose sintetike dhe fije për përdorim tekstili.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-fibra xhami, fije elastike, gome dhe plastike për përdorim tekstili;
- fijet për qëndisje, fyerje dhe qepje, përfshirë ato prej metali;
-rrollnë mëndafshi, rrollne pambuku, rrollne leshi.
24 Klasa 24 përfshinë: Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri shtëpiak; perde prej
tekstili ose plastike.
Klasa 24 përfshin kryesisht pëlhura dhe mbulesa pëlhure për përdorim shtëpiak.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-material liri shtëpiak, për shembull, mbulesa shtrati, shami jastëkësh, peshqirë tekstili;
-material liri prej letre;
-çanta gjumi, material liri për çanta gjumi;
-rrjetat e mushkonjave.
25 Klasa 25 përfshinë: Veshje, Këpcë, Veshje për kokë.
Klasa 25 përfshin kryesisht veshje, këpucë dhe veshje koke për qeniet njerëzore.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-pjesët e veshjeve, këpucëve dhe veshjeve të kokës, për shembull, mansheta, xhepa, rreshta
të gatshëm, taka dhe pjesë për taka, majat e kapakëve, kornizat e kapelës (skeletet);
-veshje dhe këpucë për sporte, për shembull, doreza skish, veshje të brendshme sportive,
veshje çiklistësh, uniformë xhudo dhe karate, këpucë futbolli, këpucë gjimnastike, çizme
skish;
-kostume të ballos;
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-veshje letre, kapele letre për t'u përdorur si veshje;
-bibs/cuclla, jo prej letre;
-sheshet e xhepit/pocket squares (ato qe shtihen ne xhepi te setres perpara);
-mbushjet e këmbëve, jo për tu ngrohur me elektricitet.
26 Klasa 26 përfshinë: Dantella, bishtalec dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe të banesave;
butona, grepa dhe sy, kunjat dhe gjilpërat; lule artificiale; dekorimet e flokëve; flokë të
rremë.
Klasa 26 përfshin kryesisht artikuj rrobaqepësish, flokë natyralë ose sintetikë për konsum,
dhe zbukurime flokësh, si dhe sende të vogla dekorative që synojnë të zbukurojnë një larmi
objektesh, që nuk përfshihen në klasat e tjera.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-parukat, xhufkat, mjekrat e rreme;
-barreta/barrets, llastika flokësh;
-shirita dhe harqe që janë rrollne (haberdashery) ose përdoren si zbukurime të flokëve, të
bëra nga çdo material;
- shirita dhe harqe për mbështjelljen e dhuratave, jo prej letre;
-rrjeta e flokeve;
- pjesa e metalit të rrypit (buckles), zinxhirë;
- sharma/charms, përveç për stoli, unaza çelësash ose zinxhirë çelësash;
- kurora artificiale të Krishtlindjes, përfshirë ato që përfshijnë drita;
- artikuj të caktuar për të bërë kaçurrela të flokëve, për shembull, makina për kaçurrela
elektrike dhe jo elektrike, përveç mjeteve të dorës, kunjave të flokëve, letër për kaçurrela të
flokëve.
27 Klasa 27 përfshinë: Tepih, qilima, dyshekë dhe shtrojë, linoleum dhe materiale të tjera
për të mbuluar dyshemetë ekzistuese; varëse muresh, jo prej tekstili.
Klasa 27 përfshin kryesisht produkte që synojnë të shtohen si mbulesa në dyshemetë dhe
muret e ndërtuara më parë.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-tepihë të automobilit;
-qelima që janë mbulesa dyshemeje, për shembull, dyshekët e banjës, dyshekët e dyerve,
dyshekët gjimnastikorë, dyshekët e yogas;
-bari artificial;
-letër-muri, përfshirë sfondin e tekstilit.
28 Klasa 28 përfshinë: Lojëra, lodra; aparate për video lojëra ; artikuj gjimnastikor dhe
sportiv; dekorime për pemët e Krishtlindjeve.
Klasa 28 përfshin kryesisht lodra, aparate për të luajtur lojëra, pajisje sportive, dëfrime dhe
sende të reja, si dhe artikuj të caktuar për pemët e Krishtlindjeve.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- aparate për dëfrim dhe lojë, duke përfshirë kontrollorët e tyre;
-lodra të reja për të luajtur dhe për ahengje, për shembull, maska karnavalesh, kapele
letrash për festë, konfeti, shpërthyes për festa dhe shpërthyes/crackers të Krishtlindjeve;
- mjetet e peshkimit dhe gjuetisë, për shembull, shufrat e peshkimit, rrjetat e uljes për
peshkatarët, mashtruesit, thirrjet e gjahut;
-pajisje për sporte dhe lojëra të ndryshme.
29 Klasa 29 përfshinë: Mish, peshk, shpendët; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura,
të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, bllokime, komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë,
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kos dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim.
Klasa 29 përfshin kryesisht produkte ushqimore me origjinë shtazore, si dhe perime dhe
produkte të tjera të prodhueshme nga hortikultura, të cilat përgatiten ose ruhen për konsum.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- ushqim me bazë mishi, peshku, frutash ose perimesh;
-insektet e ngrënshme;
-pijet e qumështit me mbizotërim të qumështit;
-zëvendësues të qumështit, për shembull, qumësht bajame, qumësht kokosi, qumësht
kikiriku, qumësht orizi, qumësht soje;
-kërpudha të ruajtura;
-fruta të thata dhe arrat e përgatitura për konsum njerëzor;
-farat e përgatitura për konsum njerëzor, duke mos qenë erëza ose aromatizues.
30 Klasa 30 përfshinë: Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë;
tapioka dhe sago; miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira;
çokollate; akullore, sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje; kripë, erëza, barishte të
ruajtura; uthull, salca dhe kremra të tjerë; akull (ujë i ngrirë).
Klasa 30 përfshin kryesisht ushqime me origjinë bimore, përveç frutave dhe perimeve, të
përgatitura ose të konservuara për konsum, si dhe ndihmëse të destinuara për përmirësimin
e aromës së ushqimit.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-pijet me kafe, kakao, çokollatë ose bazë çaji;
- drithërat e përgatitur për konsum njerëzor, për shembull, thekër tërshëre, patate të skuqura
misri, elb i lëvozhgës, bulgur, musli;
-pica, pite, sanduiçe;
-arra të veshura me çokollatë;
-aromat, përveç vajrave thelbësorë, për ushqim ose pije.
31 Klasa 31 përfshinë: Prodhime të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtare dhe
pyjore; kokrra dhe fara të papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, barishte të freskëta;
bimë dhe lule natyrale; llamba, fidanë dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; produkte
ushqimore dhe pije për kafshët; malt.
Klasa 31 përfshin kryesisht produktet e tokës dhe detit që nuk i janë nënshtruar asnjë forme
përgatitjeje për konsum, kafshëve dhe bimëve të gjalla, si dhe produkteve ushqimore për
kafshët.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-drithërat e papërpunuar;
-frutat dhe perimet e freskëta, edhe pas larjes ose spërkatjes (ëaxing);
-mbetjet e bimëve;
-algat e papërpunuara;
-lëndë druri e pa prerë;
-vezë të pllenuara për tu çelur;
-kërpudha të freskëta dhe tartufë;
-litter/tualet (ku e kryjn nevojën) për kafshët, për shembull, rërë aromatike, letër me rërë
për kafshët shtëpiake.
32 Klasa 32 përfshinë: Birra; pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuar; pije frutash
dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije.
Klasa 32 përfshin kryesisht pije joalkoolike, si dhe birrë.
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Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-pijet e pa alkool;
-pije te lehta;
-pijet me bazë orizi dhe me bazë soje, përveç zëvendësuesve të qumështit;
-pijet energjike, pijet izotonike, pijet sportive të pasuruara me proteina;
-përbërës joalkoolik dhe ekstrakte frutash për prodhimin e pijeve.
33 Klasa 33 përfshinë: Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije.
Klasa 33 përfshin kryesisht pije alkoolike, esenca dhe ekstrakte.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-verërat, verërat e fortifikuara;
-ufull alkoolike, perry (nashta naj lloj pije);
-pije alkoolike, pije alkoolike;
-përbërës alkoolike, ekstrakte alkoolike të frutave, gazuesit/bitters.
34 Klasa 34 përfshinë: Duhani dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare; cigare elektronike dhe
avullues oral për duhanpirësit; artikujt e duhanpirësve; ndezësit.
Klasa 34 përfshin kryesisht duhanin dhe artikujt e përdorur për pirjen e duhanit, si dhe
pajisje shtesë dhe kontejnerë që lidhen me përdorimin e tyre.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-zëvendësuesit e duhanit, jo për qëllime mjekësore;
-aromatizues, përveç vajrave thelbësorë, për përdorim në cigare elektronike, avullues oral
për duhanpirësit;
-bimë për pirjen e duhanit;
-nuhatje;
- pajisje të caktuara dhe kontejnerë në lidhje me përdorimin e duhanit dhe artikujve për
pirjen e duhanit, për shembull, çakmakët për duhanpirësit, tavëllët për duhanpirësit,
kavanozët e duhanit, kutitë e duhanit, lagështuesit e purove.
35 Klasa 35 përfshinë: Marketingun; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit;
funksionet e zyrës.
Klasa 35 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga persona ose organizata kryesisht me
objekt:
1. ndihmë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose
2. ndihmë në menaxhimin e punëve të biznesit ose funksioneve tregtare të një ndërmarrje
industriale ose tregtare,
si dhe shërbimet e kryera nga institucionet e reklamave kryesisht ndërmarrjen e
komunikimeve për publikun, deklaratat ose njoftimet me të gjitha mjetet e përhapjes dhe në
lidhje me të gjitha llojet e mallrave ose shërbimeve.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-bashkimin, për përfitimin e të tjerëve, të një larmie mallrash (me përjashtim të transportit
të tyre), duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime të
tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, përmes
makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave elektronike,
për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive;
-shërbimet që konsistojnë në regjistrimin, transkriptimin, përbërjen, përpilimin ose
sistematizimin e komunikimeve dhe regjistrimeve me shkrim, dhe gjithashtu përpilimin e të
dhënave matematikore ose statistikore;
-shërbimet e agjencive reklamuese dhe shërbimeve të tilla si shpërndarja e prospekteve,
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drejtpërdrejt ose përmes postës, ose shpërndarja e mostrave. Kjo Klasë mund t'i referohet
reklamimit në lidhje me shërbime të tjera, të tilla si ato në lidhje me huatë bankare ose
reklamat përmes radios.
36 Klasa 36 përfshinë: sigurimin; çështjet financiare; punët monetare; punët e pasurive të
paluajtshme.
Klasa 36 përfshin kryesisht shërbimet e kryera në punët financiare dhe monetare dhe
shërbimet e kryera në lidhje me kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-shërbimet në lidhje me çështjet financiare ose monetare përfshijnë sa vijon:
1. shërbimet e të gjitha institucioneve bankare, ose institucioneve të lidhura me to, siç janë
ndërmjetësit e këmbimit ose shërbimet e kleringut;
2. shërbime të institucioneve të kreditit përveç bankave të tilla si shoqatat e kreditit
bashkëpunues, shoqëritë individuale financiare, huadhënësit, etj .;
3. shërbimet e "besimeve të investimeve", të shoqërive mbajtëse;
4. shërbimet e ndërmjetësve që merren me aksione dhe pronë;
5. shërbime të lidhura me çështjet monetare të garantuara nga administruesit e besuar;
6. shërbimet e kryera në lidhje me çështjen e çeqeve të udhëtarëve dhe letrave të kreditit;
- financimi i qirasë ose i blerjes me qira;
-shërbimet e administratorëve të pasurive të paluajtshme, d.m.th., shërbimet e qiradhënies
ose vlerësimit, ose financimit;
-shërbimet që kanë të bëjnë me sigurimet siç janë shërbimet e kryera nga agjentët ose
ndërmjetësit e angazhuar në sigurime, shërbimet e kryera ndaj të siguruarit dhe shërbimet e
sigurimit të sigurimeve.
37 Klasa 37 përfshinë: Ndërtimi i ndërtesave; riparim; shërbimet e instalimit.
Klasa 37 përfshin kryesisht shërbime në fushën e ndërtimit, si dhe shërbime që përfshijnë
rikthimin e objekteve në gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetitë e
tyre fizike ose kimike.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-ndërtimi dhe prishja e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave të transmetimit, si dhe
shërbimet në fushën e ndërtimit, për shembull, lyerja e brendshme dhe e jashtme, suvatimi,
hidraulika, instalimi i pajisjeve të ngrohjes dhe mbulimi;
-ndërtimi i anijeve;
-bota e mjeteve, makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit, për shembull, marrja me qira e
buldozerëve, marrja me qira e vinçave;
-shërbime të ndryshme riparimi, për shembull, ato në fushat e energjisë elektrike, pajisjeve
kompjuterike, mobiljeve, instrumenteve, mjeteve;
-shërbime të ndryshme restauruese, për shembull, restaurimi i ndërtesave, restaurimi i
mobiljeve dhe restaurimi i veprave të artit;
-shërbimet e mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij origjinale pa ndryshuar
ndonjë nga vetitë e tij;
-pastrimi i objekteve të ndryshme, për shembull, dritareve, automjeteve, veshjeve, si dhe
pastrimi dhe shtypja e veshjeve.
38 Klasa 38 përfshinë: Telekomunikacionin.
Klasa 38 përfshin kryesisht shërbime që lejojnë të paktën një palë të komunikojë me një
tjetër, si dhe shërbime për transmetimin dhe transmetimin e të dhënave.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
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-transmetimi i skedarëve dixhitalë dhe postës elektronike;
-sigurimi i aksesit të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike;
-radioja dhe transmetimi televiziv;
-transmetimi i videos sipas kërkesës;
-sigurimi i dhomave të bisedave në internet dhe forume në internet;
-shërbimet e telefonit dhe postës zanore;
-shërbime telekonferencë dhe video konferencë.
39 Klasa 39 përfshinë: transportin; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; rregullimin e
udhëtimit.
Klasa 39 përfshin kryesisht shërbime për transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga
një vend në tjetrin me hekurudhë, rrugë, ujë, ajër ose tubacion dhe shërbime të lidhura
domosdoshmërisht me një transport të tillë, si dhe ruajtjen e mallrave në çdo lloj depo ,
depot ose llojet e tjera të ndërtesave për prezervimin ose ruajtjen e tyre.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-veprimi i stacioneve, urave, hekurudhave, trageteve dhe mjeteve të tjera të transportit;
-pjesa kryesore e automjeteve të transportit dhe punësimi i operatorëve të tyre, për
shembull, shoferi dhe pilotimi;
-shërbimet kryesore në lidhje me transportin, magazinimin dhe udhëtimet, për shembull,
qiraja e vendeve për parkim, qiraja e garazheve, marrja me qira e kontejnerëve të
magazinimit;
-veprimi i tërheqjeve detare, shkarkimi, funksionimi i porteve dhe dokeve, dhe shpëtimi i
anijeve të shkatërruara dhe ngarkesave të tyre;
-paketimi, mbushja e shishave (bottling), ambalazhi dhe dorëzimi i mallrave;
-plotësimi i makinave shitëse dhe makinerish automatike të shitjes;
-shërbime për sigurimin e informacionit në lidhje me udhëtimet ose transportin e mallrave
nga ndërmjetësit dhe agjencitë turistike, si dhe për sigurimin e informacionit në lidhje me
tarifat, oraret dhe metodat e transportit;
- inspektimi i automjeteve ose mallrave për qëllime të transportit;
-shpërndarja e energjisë dhe energjisë elektrike, si dhe shpërndarja dhe furnizimi me ujë.
40 Klasa 40 përfshinë: Trajtimi i materialeve.
Klasa 40 përfshin kryesisht shërbime të kryera nga përpunimi mekanik ose kimik,
transformimi ose prodhimi i objekteve ose substancave inorganike ose organike, përfshirë
shërbimet e prodhimit me porosi. Për qëllime të klasifikimit, prodhimi i mallrave
konsiderohet një shërbim vetëm në rastet kur ai kryhet për llogari të një personi tjetër sipas
porosisë dhe specifikimit të tyre. Nëse prodhimi nuk po kryhet për të përmbushur një porosi
për mallra që përmbushin nevojat, kërkesat ose specifikimet e veçanta të klientit, atëherë
ajo në përgjithësi është ndihmëse për aktivitetin kryesor tregtar të prodhuesit ose mallrat në
tregti. Nëse substanca ose objekti u tregtohet palëve të treta nga personi që e përpunoi,
transformoi ose prodhoi atë, atëherë kjo zakonisht nuk do të konsiderohej një shërbim.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-transformimi i një sendi ose lënde dhe çdo proces që përfshin një ndryshim në vetitë e tij
thelbësore, për shembull, ngjyrosjen e një rrobe; shërbime të tilla transformimi klasifikohen
gjithashtu në Klasën 40 nëse ato ofrohen në kuadër të punës së riparimit ose mirëmbajtjes,
për shembull, mbështjellja me krom/chromium plating të parakolpëve të automjeteve
motorike;
-shërbimet e trajtimit të materialit të cilat mund të jenë të pranishme gjatë prodhimit të
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ndonjë substance ose objekti tjetër përveç një ndërtese, për shembull, shërbime që
përfshijnë prerje, formësim, lustrim me gërryerje ose veshje metali;
- bashkimi i materialeve, për shembull, bashkimi ose saldimi;
-përpunimin dhe trajtimin e produkteve ushqimore, për shembull, shtypjen e frutave,
bluarjen e miellit, ruajtjen e ushqimit dhe pijeve, pirjen e duhanit, ngrirjen e ushqimeve;
-prodhimi i zakonshëm i mallrave sipas porosisë dhe specifikimit të të tjerëve (duke pasur
parasysh që zyra të caktuara kërkojnë që të tregohet malli i prodhuar), për shembull,
prodhim me porosi i automobilave;
-shërbimet e një tekniku dentar;
-veshja, qëndisja, rrobaqepësia me porosi, ngjyrosja e tekstilit, aplikimi i përfundimeve në
tekstile.
41 Klasa 41 përfshinë: Edukimin; ofrimi i trajnimit; argëtimi; aktivitete sportive dhe
kulturore.
Klasa 41 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga persona ose institucione në zhvillimin e
aftësive mendore të personave ose kafshëve, si dhe shërbimet që synojnë të argëtojnë ose të
tërheqin vëmendjen.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-shërbimet që përbëhen nga të gjitha format e edukimit të personave ose trajnimi i
kafshëve;
-shërbime që kanë qëllimin themelor argëtimin, dëfrimin ose rekreacionin e njerëzve;
-prezantimi i veprave të artit pamor ose letërsisë për publikun për qëllime kulturore ose
edukative.
42 Klasa 42 përfshinë: Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që
lidhen me të; analiza industriale dhe shërbime kërkimore industriale; hartimin dhe
zhvillimin e pajisjeve dhe softuerëve kompjuterikë.
Klasa 42 përfshin kryesisht shërbime të siguruara nga persona në lidhje me aspektet teorike
dhe praktike të fushave komplekse të veprimtarive, për shembull, shërbime laboratorike
shkencore, inxhinieri, programim kompjuterik, shërbime arkitektonike ose dizajn të
brendshëm.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-shërbimet e inxhinierëve dhe shkencëtarëve të cilët ndërmarrin vlerësime, kërkime dhe
raporte në fushat shkencore dhe teknologjike, përfshirë konsulencën teknologjike;
- shërbime kompjuterike dhe teknologjike për sigurimin e të dhënave kompjuterike dhe
informacioneve personale dhe financiare dhe për zbulimin e aksesit të paautorizuar në të
dhëna dhe informacione, për shembull, shërbime të mbrojtjes së virusit kompjuterik,
shërbime të kriptimit të të dhënave, monitorim elektronik të informacionit personal të
identifikimit për të zbuluar vjedhjen e identitetit përmes internet;
-softëare si shërbim (SaaS), platformë si shërbim (PaaS);
-shërbime kërkimore shkencore për qëllime mjekësore;
-shërbime arkitektonike dhe të planifikimit urban;
- shërbime të caktuara të dizajnit, për shembull, dizajn industrial, dizajn të programeve
kompjuterikë dhe sistemeve, dizajn të brendshëm, dizajn paketimi, dizajn të arteve grafike,
modelim të veshjeve;
-anketimi;
- shërbimet e kërkimit të naftës, gazit dhe minierave.
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43 Klasa 43 përfshinë: Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i
përkohshëm.
Klasa 43 përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga persona ose institucione qëllimi i të
cilave është të përgatisin ushqim dhe pije për konsum dhe shërbimet e ofruara për të marrë
shtratin dhe bordin në hotele, shtëpi konviktesh ose institucione të tjera që ofrojnë strehim
të përkohshëm.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- shërbimet e rezervimit për akomodimin e udhëtarëve, veçanërisht përmes agjencive të
udhëtimit ose ndërmjetësuesve;
-Qëndrim për kafshë.
Kjo Klasë nuk përfshin, në veçanti:
44 Klasa 44 përfshinë: Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdesi higjienik dhe i
bukurisë për qeniet njerëzore ose kafshët; bujqësi, kopshtari dhe shërbime pyjore.
Klasa 44 përfshin kryesisht kujdesin mjekësor, duke përfshirë mjekësinë alternative,
kujdesin higjienik dhe të bukurisë të dhënë nga persona ose institucione për qeniet
njerëzore dhe kafshët, si dhe shërbime që lidhen me fushat e bujqësisë, akuakulturës,
hortikulturës dhe pylltarisë.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-shërbimet spitalore;
-shërbimet e mjekësisë;
-Shërbimet e Dentistit, Optometri dhe shërbime të shëndetit mendor;
- shërbime të klinikës mjekësore dhe shërbime të analizës mjekësore për qëllime
diagnostikuese dhe trajtuese të ofruara nga laboratorët mjekësorë, siç janë ekzaminimet me
rreze x dhe marrja e mostrave të gjakut;
-shërbimet e terapisë, për shembull, fizioterapi dhe terapi fjalimi;
-këshilla për farmacinë dhe përgatitjen e recetave nga farmacistët;
-shërbime të bankës për gjak dhe indeve njerëzore;
-shërbime të rilindjes në shtëpi dhe shtëpi pushimi;
-këshilla dietike dhe ushqyese;
-shërbime shëndetësore spa;
- shërbimet e fekondimit artificial dhe fekondimit in vitro;
-prodhimi i kafshëve;
-Rregullimi (qethja)/grooming i kafshëve;
-Shpuarja për vath dhe tatuazhe;
-shërbimet në lidhje me kopshtarinë, për shembull, shërbimet e çerdheve të bimëve,
dizajnin e peizazhit, kopshtarinë e peizazhit, kujdesin për lëndinat;
-shërbime që kanë të bëjnë me artin e luleve, për shembull, rregullimin e luleve, bërjen e
kurorave;
-vrasja e barërave të këqija, dëmtimi i parazitëve dhe dëmtuesve për bujqësi, akuakulturë,
hortikulturë dhe pylltari.
45 Klasa 45 përfshinë: Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të
pasurisë së prekshme dhe individëve; shërbime personale dhe sociale të bëra nga të tjerët
për të përmbushur nevojat e individëve.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-shërbimet e ofruara nga avokatët, ndihmësit ligjorë dhe avokatët personalë, individëve,
grupeve të individëve, organizatave dhe ndërmarrjeve;
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- shërbimet e hetimit dhe mbikëqyrjes në lidhje me sigurinë fizike të personave dhe sigurinë
e pasurisë së prekshme/tangible property;
-shërbimet e ofruara individëve në lidhje me ngjarjet shoqërore, të tilla si shërbimet
shoqërore shoqëruese, agjensitë martesore, shërbimet e varrimit.

(210) KS/M/ 2022/432
(220) 21/03/2022
(731) Tibor Iwan Muller
Rr. Fehmi Agani, nr. 138/5, Prishtinë,
Kosovë, KS
(740) Fatos Zeqiri “Rexhepi&Zeqiri ”LLC
Rr. Fehmi Agani nr. 79/8, Prishtinë, Kosovë

(540)

(511) 1 Klasa 1 përfshinë: Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si
dhe në bujqësi, kopshtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të
papërpunuar; kompozime të shuarjes dhe parandalimit të zjarrit; përgatitjet e kalimit dhe
bashkimit; substanca për rrezitje lëkurësh të kafshëve dhe fsheh; ngjitëse për t’u përdorur
në industri; stuko dhe mbushës të tjerë paste; plehrash, pleh organik, plehra; përgatitjet
biologjike për përdorim në industri dhe shkencë.
Klasa 1 përfshin kryesisht produkte kimikë për përdorim në industri, shkencë dhe bujqësi,
përfshirë ato që shkojnë për prodhimin e produkteve që u përkasin klasave të tjera.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-letër të ndieshme (sensitized paper);
- komponent riparues të gomave;
-kripë për konservim, përveç ushqimeve;
-aditivë te caktuar për përdorim në industrinë ushqimore, për shembull, pektinë, lecitinë,
enzima dhe ruajtës kimikë;
- përbërës të caktuar për përdorim në prodhimin e kozmetikës dhe farmaceutikës, për
shembull, vitamina, konservantë dhe antioksidantë;
-materiale të caktuara filtruese, për shembull, substancat minerale, substancat bimore dhe
materialet qeramike në formë grimcash.
2 Klasa 2 përfshinë: Bojra, tretës, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit
të drurit; ngjyrues, ngjyra; bojëra për shtypje, shënjim dhe gdhendje; rrëshira natyrale të
papërpunuara; metale në petë dhe formë pluhuri për t’u përdorur në pikturë, dekorim,
shtypje dhe art.
Klasa 2 përfshin kryesisht bojërat, ngjyruesit dhe preparantet e përdorura për mbrojtjen nga
korrozioni.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-ngjyra, llaqe dhe llaqe për industri, artizanat dhe arte;
- hollues, trashës, fiksues dhe siccatives per bojra, bojra dhe llaqe;
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- acide për dru dhe lëkurë;
-vajra kundër ndryshkut dhe vajra për ruajtjen e drurit;
-ngjyrues për veshje;
-ngjyrues për ushqime dhe pije.
3 Klasa 3 përfshinë: Kozmetikë dhe produkte tualeti pa medikamente; pastë dhëmbësh pa
mjekime; parfumeri, vajra esencialë; preparate zbardhues dhe substanca të tjera për
përdorim lavanderi; përgatitje pastrimi, lustrimi, pastrimi dhe gërryese.
Klasa 3 përfshin kryesisht preparant higjienike jo-mjekësore, si dhe preparant pastrimi për
përdorim në shtëpi dhe ambiente të tjera.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-përgatitjet sanitare duke qenë për tualet; being toiletries;
-indet e mbushura/impregnated me locione kozmetike;
-deodorantë për qeniet njerëzore ose për kafshët;
-përgatitjet aromatike të dhomës;
-tiketa për artin e thonjve;
-dylli lustrues;
-letër grryerëse.
4 Klasa 4 përfshinë: Vajra dhe yndyrna industriale, dylli; lubrifikantë; pluhur thithëse,
lagështuese dhe lidhëse të pluhurit; karburantet dhe ndriçuesit; qirinj dhe fitila për ndriçim.
Klasa 4 përfshin kryesisht vajra dhe yndyrna industriale, lëndë djegëse dhe ndriçues.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-vajra për ruajtjen e artit në murë / msonry/ muraturës ose të lëkurës;
-dylli i vizatimit, dylli industrial;
-energji elektrike;
- karburantet motorike, biokarburantet;
-shtesa jo kimike për lëndët djegëse;
-dru për përdorim si lëndë djegëse.
5 Klasa 5 përfshinë: Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare
për qëllime mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose
veterinar, ushqim për bebe; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; allçi, materiale
për veshjet; material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; përgatitjet për
shkatërrimin e egër; fungicide, herbicide.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç tualeteve toiletries;
-pelena për foshnje dhe për mos mbajtjeje;
-deodorantë, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët;
- shampoo mjekësorë, sapunë, locione dhe pastë dhëmbësh;
- suplemente dietike që synojnë të plotësojnë një dietë normale ose të kenë përfitime
shëndetësore;
-zëvendësimet e ushqimeve dhe ushqimet dietike dhe pijet të përshtatura për përdorim
mjekësor ose veterinar.
6 Klasa 6 përfshinë: Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehet; materiale metalike për
ndërtim dhe ndërtim; ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllot jo elektrike dhe telat
e metaleve të zakonshme; sende të vogla të metaleve; kontejnerë metalikë për ruajtje ose
transport; kasafortat.
Klasa 6 përfshin kryesisht metale të zakonshme të papërpunuara dhe pjesërisht të
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përpunuara, duke përfshirë xeherore, si dhe disa mallra të bëra prej metaleve të zakonshëm.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-metalet në fletë metalike ose formë pluhuri për përpunim të mëtejshëm, për shembull, për
printerët 3D;
-materialet e ndërtimit prej metali, për shembull, materialet prej metali për shinat
hekurudhore, tubat prej metali;
- sende të vogla të pajisjeve metalike, për shembull, bulona, vida, gozhda, rrota mobiljesh,
mbërthyese dritaresh;
-ndërtesat ose strukturat e transportueshme prej metali, për shembull, shtëpi të
parafabrikuara, pishina, kafaze për kafshë të egra, shesh patinazhi;
- mallra të caktuara të bëra nga metale të zakonshëm që nuk klasifikohen ndryshe nga
funksioni ose qëllimi, për shembull, kuti për të gjitha qëllimet prej metali të zakonshëm,
statuja, buste dhe vepra arti prej metali të zakonshëm.
7 Klasa 7 përfshinë: Makinat, mjetet e makinerisë, mjetet që funksionojnë me energji;
motorë dhe motorë, përveç automjeteve tokësore; bashkues makinerish dhe përbërës
transmetimi, përveç automjeteve tokësore; pajisje bujqësore, përveç mjeteve të përdorura
me dorë; inkubatorë për vezë; makina shitëse automatike.
Klasa 7 përfshin kryesisht makinat dhe mjetet e makinës, motorët dhe motorët.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-pjesët e motorëve të të gjitha llojeve, për shembull, startuesit, mbytësit e zhurmës mufflers
dhe cilindrat për motorët e çdo lloji;
-aparatet pastruese dhe lustruese elektrike, për shembull, lustruesit elektrik të këpucëve,
makineritë elektrike dhe aparatet për larjen e tepihëve me shampoo apparatus for carper
shampooing dhe pastruesit me vakum;
- Printerë 3D;
-robotë industriale;
- automjete të caktuara speciale jo për qëllime transporti, për shembull, makineritë e
pastrimit të rrugëve, makineritë e rrugëve, buldozerët, pastruesit e borës, si dhe gjurmët e
gomës/rubber tracks si pjesë të zvarritësve të atyre automjeteve.
8 Klasa 8 përfshinë: Vegla dhe pajisje dore, të operuara me dorë; takëm; armët anësore,
përveç armëve të zjarrit; makina rroje.
Klasa 8 përfshin kryesisht mjete dhe mjete të funksionuara me dorë për kryerjen e detyrave,
të tilla si shpime, formësime, prerje dhe shpime.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- mjete bujqësore të operuara me dorë, kopshtarie dhe mjete për peizazhe;
- mjete të përdorura me dorë për marangozë, artistë dhe zejtarë të tjerë, për shembull,
çekanë, dalta dhe gërryese/gravers;
-dorezat për veglat e dorës që punojnë me dorë, siç janë thika dhe kosat;
- mjete dore elektrike dhe jo-elektrike për rregullimin personal dhe artin e trupit, për
shembull, brisqe, mjete për flokë kaqurrel, tatuazhe, dhe për manikyr dhe pedikyr;
-pompa të operuara me dorë;
- takëm tavoline, të tilla si thika, pirunë dhe lugë, duke përfshirë ato të bëra prej metaleve të
çmuar.
9 Klasa 9 përfshinë: Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike,
kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi,
inspektimi, shpëtimi i jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen,
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ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose
përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin,
riprodhimin ose përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe
të shkarkueshme, program kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge të
regjistrimit dhe ruajtjes; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave
të gatshme, pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume
zhytjeje, maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë,
doreza për zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.
Klasa 9 përfshin kryesisht aparate dhe instrumente për qëllime shkencore ose kërkimore,
pajisje audio-vizuale dhe të teknologjisë së informacionit, si dhe pajisje të sigurisë dhe
shpëtimit të jetës.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-aparatet dhe instrumentet për kërkime shkencore në laboratorë;
-aparatet e trajnimit dhe simulatorët, për shembull, manekinët e reanimacionit, simuluesit
për drejtimin dhe kontrollimin e automjeteve;
-aparatet dhe instrumentet për kontrollimin dhe monitorimin e avionëve, mjeteve ujore dhe
mjeteve pa pilot, për shembull, instrumente lundrimi, transmetues, busulla për matje,
aparate GPS, aparate drejtuese automatike për automjete;
-aparatet dhe instrumentet e sigurisë, për shembull, rrjetat e sigurisë, dritat e sinjalizimit,
aparatet e semaforit, makinat e zjarrit, alarme të zërit, shenjat e sigurisë që janë pajisje
kriptimi;
- veshje që mbron nga dëmtimet serioze ose kërcënuese për jetën, për shembull, veshje për
mbrojtje nga aksidentet, rrezatim dhe zjarr, veshje anti plumb, helmeta mbrojtëse,
mbrojtëse koke për sporte, mbrojtëse goje për sport, kostume mbrojtëse për aviatorë,
mbrojtëset e gjurit për punëtorët;
-aparatet dhe instrumentet optike, për shembull, syzet, lentet e kontaktit, syzet zmadhuese,
pasqyrat për inspektimin e punës, vrimat e syve;
-magnetet;
- Orë të mençur, percjelles qe vendosen te aktivitetit sportiv;
- Kontrollues për përdorim të kompjuterit, përveçse për video lojëra, kufje të realitetit
virtual, syze të mençura;
-Portofoli i syzeve/eyeglass cases, portofol mbrojtës për telefonat inteligjentë,
cases/portofolët e bëra posaçërisht për aparatet dhe instrumentet fotografike;
- Makinat e treguesve të automatizuar, makinat e faturimit, instrumentet dhe makinat e
testimit të materialeve;
-bateritë dhe karikuesit për cigare elektronike;
-njësitë e efekteve elektrike dhe elektronike për instrumentet muzikore;
-robotët laboratorikë, robotët mësimdhënës, robotët e mbikëqyrjes së sigurisë, robotët me
dukje njerëzore me inteligjencë artificiale.
10 Klasa 10 përfshinë: Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe
veterinare; gjymtyrët artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes;
pajisje terapeutike dhe ndihmëse të adaptuara për aftësi të kufizuara; aparate masazhesh;
aparate, pajisje dhe artikuj për foshnjat infermierore; aparate, pajisje dhe artikuj të
veprimtarisë seksuale.
Klasa 10 përfshin kryesisht aparate kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare,
instrumente dhe artikuj të përdorur zakonisht për diagnostikimin, trajtimin ose
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përmirësimin e funksionit ose gjendjes së personave dhe kafshëve.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-fasha mbështetëse dhe veshje speciale për qëllime mjekësore, për shembull, veshje
kompresimi, çorape për variçe/varices, xhaketa të ngushta, këpucë ortopedike;
- artikuj, instrumente dhe pajisje për menstruacionet, kontracepsionin dhe lindjen e
fëmijëve, për shembull, gota menstruale, prezervativë, dyshekë të lindjes, pincë;
- artikuj dhe pajisje terapeutike dhe protetike për implantim të përbërë nga materiale
artificiale ose sintetike, për shembull, implantet kirurgjikale të përbëra nga materiale
artificiale, gjinj artificialë, stimulues kardiakë të trurit, implante të fiksimit të kockave
biodegraduese;
-mobilje të bëra posaçërisht për qëllime mjekësore, për shembull, kolltuqe për qëllime
mjekësore ose dentare, dyshekë ajri për qëllime mjekësore, tavolina operacioni.
11 Klasa 11 përfshinë: Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të
avullit, gatim, tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.
Klasa 11 përfshin kryesisht aparate dhe instalime të kontrollit mjedisor, në veçanti, për
qëllime të ndriçimit, gatimit, ftohjes dhe pastrimit.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-aparatet dhe instalimet e kondicionimit;
-venja, përveçse për përdorim laboratorik, për shembull, furrat dentare, furrat me
mikrovalë, furrat e furrtarëve;
-soba që janë aparat ngrohje;
-kolektorët diellorë;
- kanalet e oxhaqeve, ventilatorët e oxhaqeve, vatrat, vatrat shtëpiake;
-sterilizuesit;
-aparatet dhe instalimet e ndriçimit, për shembull, tuba me dritë për ndriçim, projektorë,
drita sigurie, numra të ndritshëm të shtëpisë, reflektorë të automjeteve, drita për automjete;
-lampat, për shembull, llambat elektrike, llambat e gazit, llambat laboratorike, llambat e
vajit, llambat e rrugës, llambat e sigurisë;
- aparatura që janë shtretër dielli;
-instalimet e banjës, pajisjet e banjës, pajisjet hidraulike të banjës;
-tualetet, urinarët;
-fontane, fontane çokollate;
- jastëkët, mbulesat dhe batanijet me ngrohje elektrike, jo për qëllime mjekësore;
-shishe për ujë të nxehtë;
-veshje me ngrohje elektrike;
-aparatet elektrike për prodhimin e kosit, makineritë për prodhimin e bukës, aparatet për
kafe, makineritë për prodhimin e akullores;
-makina dhe aparate për akull.
12 Klasa 12 përfshinë: automjetet; aparate për lokalizim nga toka, ajri ose uji.
Klasa 12 përfshin kryesisht automjete dhe aparate për transportin e njerëzve ose mallrave
nga toka, ajri ose uji.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-motorë për automjete tokësore;
- bashkuesit dhe përbërësit e transmisionit për automjetet tokësore;
-mjetet me përbërje ajri;
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-makina me telekomandë, përveç lodrave;
-pjesët e automjeteve, për shembull, parakolpët, xhamat e përparmë, rrotat e timonit, gomat
për rrotat e automjeteve, si dhe shkallët/treads për automjetet.
13 Klasa 13 përfshinë: Armët e zjarrit; municion dhe predha; eksplozivëve; fishekzjarre.
Klasa 13 përfshin kryesisht armë zjarri dhe produkte piroteknike.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-flakadanët e shpëtimit/rescue flares, eksploziv ose piroteknik;
-pistoleta flakëruese/flare pistols;
-sprej për qëllime të mbrojtjes personale;
-sinjalet shpërthyese te mjegullës, shpërthimet e raketave sinjalizuese;
-pistoleta ajrore për përdorim si armë;
-bandolierë/rrip mbajtës për armë;
- armët e zjarrit sportive, armët e gjuetisë.
14 Klasa 14 përfshinë: Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm
të çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike.
Klasa 14 përfshin kryesisht metalet e çmuara dhe mallrat e caktuara të bëra prej metaleve të
çmuar ose të veshura prej tyre, si dhe bizhuteritë, orët dhe orët dhe pjesët përbërëse të tyre.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-Stoli/Jeëellery, duke përfshirë imitime të Stolive;
- pranga, kunjat e lidhjes, kapëset e lidhjes;
-unaza çelësash, zinxhirë çelësash dhe sharma/charms/dekorues për to;
-Sharma/charms/dekorues për Stoli;
-kutitë e xhevahireve;
-pjesë përbërëse për stoli, orë, për shembull, kapëse dhe rruaza për stoli, pjesë lëvizëse për
orë, akrepat e orës, susta/federr/springs e orës, kristalet e orës.
15 Klasa 15 përfshinë: Instrumente muzikore; mbajtëse të muzikës dhe mbajtëse për
instrumente muzikore; shkopat e përcjellësve.
Klasa 15 përfshin kryesisht instrumentet muzikorë, pjesët e tyre dhe aksesorët e tyre.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- instrumente muzikorë mekanikë dhe aksesorët e tyre, për shembull, pjesët e tytës, pianot
mekanike, rregullatorët e intensitetit për pianot mekanike, bateritë robotike;
-kutitë muzikore;
-instrumente muzikorë elektrikë dhe elektronikë;
-korda, kunja dhe pedale për vegla muzikore;
- pirunë për akordim, çekiç për akordim;
-colophony (rosin)/kollofoni (kolofon) për instrumente me tela muzikore.
16 Klasa 16 përfshinë: Letër dhe karton; lëndë e shtypur; material për ruajtjen e librave;
fotografitë; shkrimi dhe kushtet e zyrave, përveç mobiljeve; ngjitës për qëllime shkrimi ose
shtëpiake; materiale për vizatim dhe materiale për artistë; brusha për ngjyra; materiale
mësimore dhe udhëzues; çarçafë, filma dhe çanta plastike për mbështjellës dhe paketim;
lloji i printerëve, blloqet e shtypjes.
Klasa 16 përfshin kryesisht letër, karton dhe mallra të caktuara të bëra nga ato materiale, si
dhe kushtet e zyrës.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-thika letre dhe prerëse letre;
- Këllëfet, mbulesat dhe pajisjet për mbajtjen ose sigurimin e letrës, për shembull, skedarët
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e dokumenteve, klipe parash, mbajtëset e librave të çeqeve, kapëse letrash, mbajtëse
pasaportash, libreza;
- makineritë të caktuara për zyra, për shembull, makina shkrimi, dublikatorë, makina faksi
për përdorim në zyrë, mprehës të lapsave;
-pikturimi i artikujve për përdorim nga artistët dhe piktorët e brendshëm dhe të jashtëm, për
shembull, pjatancat me bojëra uji të artistëve, kavotat dhe paletat e piktorëve, rrotullat e
bojës dhe tabaka;
- produktet të caktuara e njëpërdorimshe të letrës, për shembull, përparëset/bibs, shamitë
dhe letrën e tryezës;
- mallra të caktuara të bëra prej letre ose kartoni që nuk klasifikohen ndryshe nga funksioni
ose qëllimi, për shembull, qese letre, zarfe dhe kontejnerë për paketim, statuja, figurina dhe
vepra arti prej letre ose kartoni, të tilla si figurina të papier mâché, të kornizuara ose të pa
kornizuara litografi, piktura dhe akuarel.
17 Klasa 17 përfshinë: Gome të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, gutta-percha,
çamçakëz, asbest, mikë dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastike dhe rrëshirë
në formë të ekstruduar për t’u përdorur në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e
materialeve; tuba fleksibël, tuba dhe çorape, prej jo metali.
Klasa 17 përfshin kryesisht materiale izoluese elektrike, termike dhe akustike dhe plastike
për përdorim në prodhim në formën e fletëve, blloqeve dhe shufrave, si dhe mallra të
caktuara të bëra prej gome, gutta-perka, çamçakëzi, azbesti, mica ose zëvendësues të tyre.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-material gome për rikuperimin e gomave;
- barrier fluskuese kundër ndotjes;
-kaseta ngjitëse, përveç shkrimit dhe për qëllime jo mjekësore ose shtëpiake;
- filma plastikë, përveç atyre për mbështjellje dhe paketim, për shembull, filma anti-verbues
për dritare;
-fijet elastike dhe fijet prej gome ose plastike, jo për përdorim tekstili;
- produkte të caktuara të bëra nga materialet në këtë klasë që nuk klasifikohen ndryshe nga
funksioni ose qëllimi, për shembull, mbështetëse shkumash për rregullime lulesh, mbushje
materialesh prej gome ose plastike, tapa gome, tamponë gome, qese gome ose ndalës
goditjesh/shock absorbing për paketim.
18 Klasa 18 përfshinë: Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe shtrojat e kafshëve;
bagazhe dhe çanta transportuese; cadra dhe çadra oborri; shkopinj në këmbë; kamxhik,
parzmore dhe takëme; jakë, lisa dhe veshje për kafshët.
Klasa 18 përfshin kryesisht lëkurën, imitimet e lëkurës dhe mallra të caktuara të bëra nga
ato materiale.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- bagazhe dhe çanta bartëse, për shembull, valixhe, bagazh, çanta udhëtimi, çanta për
bartjen e foshnjave, çanta shkollore;
-etiketat e bagazhit;
-kasat e kartave të biznesit dhe kuletat e xhepit;
-kuti dhe këllëf prej lëkure ose dërrasë lëkure/leatherboard.
19 Klasa 19 përfshinë: Materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim; tuba të ngurtë, jo
prej metali, për ndërtim; asfalt, katran, dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, prej jo
metali; monumente, prej jo metali.
Klasa 19 përfshin kryesisht materiale, jo prej metali, për ndërtimin dhe ndërtimin.
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Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-Dru gjysëm i punuar për t'u përdorur në ndërtim, për shembull, trarë, dërrasa, panele;
- Fletë druri;
-Xham ndërtimi, për shembull, pllaka xhami, xham izolues për ndërtim, xham sigurie;
- qelq i bluar për shënjimin e rrugëve;
-granit, mermer, zhavor;
-tjegulla për përdorim si material ndërtimi;
-Kulmi, jo prej metali, që përfshin panelat solar/ photovoltaic cells;
-gurë varresh, jo prej metali;
-statuja, buste dhe vepra arti prej guri, betoni ose mermeri;
-kutitë e letrave në tulla (sipas google);
-geotekstilet;
- Shtresa që janë materiale ndërtimi;
-skela, jo prej metali;
-ndërtesat ose strukturat e transportueshme, jo prej metali, për shembull, aquaria,
aviaries/kafazët, shtizat e flamurit, hajat, pishinat.
21 Klasa 21 përfshinë: Vegla shtëpiake ose kuzhina dhe kontejnerë; enë gatimi dhe
sendesh, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; krehje dhe sfungjerë; furça, përveç furçave;
materiale për krijimin e furçave; artikuj për qëllime pastrimi; xhami i pa punuar ose gjysëm
i punuar, përveç qelqit të ndërtimit; enë prej qelqi, porcelani dhe enë prej balte.
Klasa 21 përfshin kryesisht vegla dhe pajisje të vogla të përdorura me dorë për përdorim
shtëpiak dhe kuzhinë, si dhe enë kozmetike dhe tualeti, enë qelqi dhe mallra të caktuara të
bëra prej porcelani, qeramike, enë prej balte, terrakote/ terra-cota ose qelqi.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- enët shtëpiake dhe të kuzhinës, për shembull, fly sëatter/mbytesi i mizave,
shtipalkat/kunjat e rrobave, lugët e përzierjes, lugët e pjekjes dhe tapat, si dhe enë
shërbyese, për shembull, sugar tong kapësja e sheqerit, kapësja e akullit, ena shërbyese për
byrek;
- kontejnerë për përdorim shtëpiak, kuzhinë dhe gatim, për shembull, vazo, shishe, kasë
kursimi, kazan/kovë, përzierësh koktejesh, tenxhere gatimi dhe tigan, dhe kazanët joelektrik dhe tenxhere me presion;
-aparatet e vogla të kuzhinës të punuara me dorë për grirjen, bluarjen, shtypjen ose
thërrmimin, për shembull, shtypëset e hudhrave, arrëthyesit;
-stende enësh dhe stenda qelqi për pije;
- enë kozmetike dhe tualeti, për shembull, krehra dhe furça dhëmbësh elektrike dhe
joelektrike, pe dhëmbësh, ndarës të gishtërinjve për përdorim në pedikyr, pudra pluhuri;
- artikuj kopshtarie, për shembull, doreza kopshtarie, kutitë e dritareve, kanaçe dhe pjesë
për ujitje të zorrës;
-akuare e mbyllur, terrariume dhe vivariume/indoor aquaria, terrariums and vivariums.
22 Klasa 22 përfshinë: Litarë dhe tela; rrjeta; çadrat dhe pëlhurat prej gomari; tenda e
materialeve tekstile ose sintetike; vela; thasë për transport dhe ruajtje të materialeve në
masë; materiale mbushëse, mbështjellëse dhe mbushëse, përveç letrës, kartonit, gomës ose
plastikës; materiale të papërpunuara tekstili me fibroze dhe zëvendësuesit e tyre.
Klasa 22 përfshin kryesisht materiale për prodhimin e velave, litarit, mbushjes, jastëkimit
dhe mbushjes së materialeve dhe materialeve të papërpunuara të tekstilit me fije.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
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-litarë dhe spango të bëra nga fibra tekstili natyrore ose artificiale, letër ose plastikë;
-rrjeta të peshkimit, hamakë, shkallë litari;
-kopertina të automjeteve, jo të montuara;
- thasë të caktuar dhe çantat që nuk klasifikohen ndryshe sipas funksionit ose qëllimit, për
shembull, çanta rrjetë për larjen e lavanderi, çanta trupi, çanta postare;
-çanta të paketimit të tekstilit;
- fibra shtazore dhe fibra tekstili të papërpunuara, për shembull, qime kafshësh, fshikëza,
lëmshe /jute, lesh të papërpunuar ose të trajtuar, mëndafsh të papërpunuar.
23 Klasa 23 përfshinë: Fijet dhe fijet për përdorim tekstili.
Klasa 23 përfshin kryesisht fije natyrore ose sintetike dhe fije për përdorim tekstili.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-fibra xhami, fije elastike, gome dhe plastike për përdorim tekstili;
- fijet për qëndisje, fyerje dhe qepje, përfshirë ato prej metali;
-rrollnë mëndafshi, rrollne pambuku, rrollne leshi.
24 Klasa 24 përfshinë: Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri shtëpiak; perde prej
tekstili ose plastike.
Klasa 24 përfshin kryesisht pëlhura dhe mbulesa pëlhure për përdorim shtëpiak.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-material liri shtëpiak, për shembull, mbulesa shtrati, shami jastëkësh, peshqirë tekstili;
-material liri prej letre;
-çanta gjumi, material liri për çanta gjumi;
-rrjetat e mushkonjave.
25 Klasa 25 përfshinë: Veshje, Këpcë, Veshje për kokë.
Klasa 25 përfshin kryesisht veshje, këpucë dhe veshje koke për qeniet njerëzore.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-pjesët e veshjeve, këpucëve dhe veshjeve të kokës, për shembull, mansheta, xhepa, rreshta
të gatshëm, taka dhe pjesë për taka, majat e kapakëve, kornizat e kapelës (skeletet);
-veshje dhe këpucë për sporte, për shembull, doreza skish, veshje të brendshme sportive,
veshje çiklistësh, uniformë xhudo dhe karate, këpucë futbolli, këpucë gjimnastike, çizme
skish;
-kostume të ballos;
-veshje letre, kapele letre për t'u përdorur si veshje;
-bibs/cuclla, jo prej letre;
-sheshet e xhepit/pocket squares (ato qe shtihen ne xhepi te setres perpara);
-mbushjet e këmbëve, jo për tu ngrohur me elektricitet.
26 Klasa 26 përfshinë: Dantella, bishtalec dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe të banesave;
butona, grepa dhe sy, kunjat dhe gjilpërat; lule artificiale; dekorimet e flokëve; flokë të
rremë.
Klasa 26 përfshin kryesisht artikuj rrobaqepësish, flokë natyralë ose sintetikë për konsum,
dhe zbukurime flokësh, si dhe sende të vogla dekorative që synojnë të zbukurojnë një larmi
objektesh, që nuk përfshihen në klasat e tjera.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-parukat, xhufkat, mjekrat e rreme;
-barreta/barrets, llastika flokësh;
-shirita dhe harqe që janë rrollne (haberdashery) ose përdoren si zbukurime të flokëve, të
bëra nga çdo material;
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- shirita dhe harqe për mbështjelljen e dhuratave, jo prej letre;
-rrjeta e flokeve;
- pjesa e metalit të rrypit (buckles), zinxhirë;
- sharma/charms, përveç për stoli, unaza çelësash ose zinxhirë çelësash;
- kurora artificiale të Krishtlindjes, përfshirë ato që përfshijnë drita;
- artikuj të caktuar për të bërë kaçurrela të flokëve, për shembull, makina për kaçurrela
elektrike dhe jo elektrike, përveç mjeteve të dorës, kunjave të flokëve, letër për kaçurrela të
flokëve.
27 Klasa 27 përfshinë: Tepih, qilima, dyshekë dhe shtrojë, linoleum dhe materiale të tjera
për të mbuluar dyshemetë ekzistuese; varëse muresh, jo prej tekstili.
Klasa 27 përfshin kryesisht produkte që synojnë të shtohen si mbulesa në dyshemetë dhe
muret e ndërtuara më parë.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-tepihë të automobilit;
-qelima që janë mbulesa dyshemeje, për shembull, dyshekët e banjës, dyshekët e dyerve,
dyshekët gjimnastikorë, dyshekët e yogas;
-bari artificial;
-letër-muri, përfshirë sfondin e tekstilit.
28 Klasa 28 përfshinë: Lojëra, lodra; aparate për video lojëra ; artikuj gjimnastikor dhe
sportiv; dekorime për pemët e Krishtlindjeve.
Klasa 28 përfshin kryesisht lodra, aparate për të luajtur lojëra, pajisje sportive, dëfrime dhe
sende të reja, si dhe artikuj të caktuar për pemët e Krishtlindjeve.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- aparate për dëfrim dhe lojë, duke përfshirë kontrollorët e tyre;
-lodra të reja për të luajtur dhe për ahengje, për shembull, maska karnavalesh, kapele
letrash për festë, konfeti, shpërthyes për festa dhe shpërthyes/crackers të Krishtlindjeve;
- mjetet e peshkimit dhe gjuetisë, për shembull, shufrat e peshkimit, rrjetat e uljes për
peshkatarët, mashtruesit, thirrjet e gjahut;
-pajisje për sporte dhe lojëra të ndryshme.
29 Klasa 29 përfshinë: Mish, peshk, shpendët; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura,
të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, bllokime, komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë,
kos dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim.
Klasa 29 përfshin kryesisht produkte ushqimore me origjinë shtazore, si dhe perime dhe
produkte të tjera të prodhueshme nga hortikultura, të cilat përgatiten ose ruhen për konsum.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- ushqim me bazë mishi, peshku, frutash ose perimesh;
-insektet e ngrënshme;
-pijet e qumështit me mbizotërim të qumështit;
-zëvendësues të qumështit, për shembull, qumësht bajame, qumësht kokosi, qumësht
kikiriku, qumësht orizi, qumësht soje;
-kërpudha të ruajtura;
-fruta të thata dhe arrat e përgatitura për konsum njerëzor;
-farat e përgatitura për konsum njerëzor, duke mos qenë erëza ose aromatizues.
30 Klasa 30 përfshinë: Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë;
tapioka dhe sago; miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira;
çokollate; akullore, sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje; kripë, erëza, barishte të
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ruajtura; uthull, salca dhe kremra të tjerë; akull (ujë i ngrirë).
Klasa 30 përfshin kryesisht ushqime me origjinë bimore, përveç frutave dhe perimeve, të
përgatitura ose të konservuara për konsum, si dhe ndihmëse të destinuara për përmirësimin
e aromës së ushqimit.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-pijet me kafe, kakao, çokollatë ose bazë çaji;
- drithërat e përgatitur për konsum njerëzor, për shembull, thekër tërshëre, patate të skuqura
misri, elb i lëvozhgës, bulgur, musli;
-pica, pite, sanduiçe;
-arra të veshura me çokollatë;
-aromat, përveç vajrave thelbësorë, për ushqim ose pije.
31 Klasa 31 përfshinë: Prodhime të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtare dhe
pyjore; kokrra dhe fara të papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, barishte të freskëta;
bimë dhe lule natyrale; llamba, fidanë dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; produkte
ushqimore dhe pije për kafshët; malt.
Klasa 31 përfshin kryesisht produktet e tokës dhe detit që nuk i janë nënshtruar asnjë forme
përgatitjeje për konsum, kafshëve dhe bimëve të gjalla, si dhe produkteve ushqimore për
kafshët.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-drithërat e papërpunuar;
-frutat dhe perimet e freskëta, edhe pas larjes ose spërkatjes (ëaxing);
-mbetjet e bimëve;
-algat e papërpunuara;
-lëndë druri e pa prerë;
-vezë të pllenuara për tu çelur;
-kërpudha të freskëta dhe tartufë;
-litter/tualet (ku e kryjn nevojën) për kafshët, për shembull, rërë aromatike, letër me rërë
për kafshët shtëpiake.
32 Klasa 32 përfshinë: Birra; pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuar; pije frutash
dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije.
Klasa 32 përfshin kryesisht pije joalkoolike, si dhe birrë.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-pijet e pa alkool;
-pije te lehta;
-pijet me bazë orizi dhe me bazë soje, përveç zëvendësuesve të qumështit;
-pijet energjike, pijet izotonike, pijet sportive të pasuruara me proteina;
-përbërës joalkoolik dhe ekstrakte frutash për prodhimin e pijeve.
33 Klasa 33 përfshinë: Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije.
Klasa 33 përfshin kryesisht pije alkoolike, esenca dhe ekstrakte.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-verërat, verërat e fortifikuara;
-ufull alkoolike, perry (nashta naj lloj pije);
-pije alkoolike, pije alkoolike;
-përbërës alkoolike, ekstrakte alkoolike të frutave, gazuesit/bitters.
34 Klasa 34 përfshinë: Duhani dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare; cigare elektronike dhe
avullues oral për duhanpirësit; artikujt e duhanpirësve; ndezësit.
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Klasa 34 përfshin kryesisht duhanin dhe artikujt e përdorur për pirjen e duhanit, si dhe
pajisje shtesë dhe kontejnerë që lidhen me përdorimin e tyre.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-zëvendësuesit e duhanit, jo për qëllime mjekësore;
-aromatizues, përveç vajrave thelbësorë, për përdorim në cigare elektronike, avullues oral
për duhanpirësit;
-bimë për pirjen e duhanit;
-nuhatje;
- pajisje të caktuara dhe kontejnerë në lidhje me përdorimin e duhanit dhe artikujve për
pirjen e duhanit, për shembull, çakmakët për duhanpirësit, tavëllët për duhanpirësit,
kavanozët e duhanit, kutitë e duhanit, lagështuesit e purove.
35 Klasa 35 përfshinë: Marketingun; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit;
funksionet e zyrës.
Klasa 35 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga persona ose organizata kryesisht me
objekt:
1. ndihmë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose
2. ndihmë në menaxhimin e punëve të biznesit ose funksioneve tregtare të një ndërmarrje
industriale ose tregtare,
si dhe shërbimet e kryera nga institucionet e reklamave kryesisht ndërmarrjen e
komunikimeve për publikun, deklaratat ose njoftimet me të gjitha mjetet e përhapjes dhe në
lidhje me të gjitha llojet e mallrave ose shërbimeve.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-bashkimin, për përfitimin e të tjerëve, të një larmie mallrash (me përjashtim të transportit
të tyre), duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime të
tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, përmes
makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave elektronike,
për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive;
-shërbimet që konsistojnë në regjistrimin, transkriptimin, përbërjen, përpilimin ose
sistematizimin e komunikimeve dhe regjistrimeve me shkrim, dhe gjithashtu përpilimin e të
dhënave matematikore ose statistikore;
-shërbimet e agjencive reklamuese dhe shërbimeve të tilla si shpërndarja e prospekteve,
drejtpërdrejt ose përmes postës, ose shpërndarja e mostrave. Kjo Klasë mund t'i referohet
reklamimit në lidhje me shërbime të tjera, të tilla si ato në lidhje me huatë bankare ose
reklamat përmes radios.
36 Klasa 36 përfshinë: sigurimin; çështjet financiare; punët monetare; punët e pasurive të
paluajtshme.
Klasa 36 përfshin kryesisht shërbimet e kryera në punët financiare dhe monetare dhe
shërbimet e kryera në lidhje me kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-shërbimet në lidhje me çështjet financiare ose monetare përfshijnë sa vijon:
1. shërbimet e të gjitha institucioneve bankare, ose institucioneve të lidhura me to, siç janë
ndërmjetësit e këmbimit ose shërbimet e kleringut;
2. shërbime të institucioneve të kreditit përveç bankave të tilla si shoqatat e kreditit
bashkëpunues, shoqëritë individuale financiare, huadhënësit, etj .;
3. shërbimet e "besimeve të investimeve", të shoqërive mbajtëse;
4. shërbimet e ndërmjetësve që merren me aksione dhe pronë;
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5. shërbime të lidhura me çështjet monetare të garantuara nga administruesit e besuar;
6. shërbimet e kryera në lidhje me çështjen e çeqeve të udhëtarëve dhe letrave të kreditit;
- financimi i qirasë ose i blerjes me qira;
-shërbimet e administratorëve të pasurive të paluajtshme, d.m.th., shërbimet e qiradhënies
ose vlerësimit, ose financimit;
-shërbimet që kanë të bëjnë me sigurimet siç janë shërbimet e kryera nga agjentët ose
ndërmjetësit e angazhuar në sigurime, shërbimet e kryera ndaj të siguruarit dhe shërbimet e
sigurimit të sigurimeve.
37 Klasa 37 përfshinë: Ndërtimi i ndërtesave; riparim; shërbimet e instalimit.
Klasa 37 përfshin kryesisht shërbime në fushën e ndërtimit, si dhe shërbime që përfshijnë
rikthimin e objekteve në gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetitë e
tyre fizike ose kimike.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-ndërtimi dhe prishja e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave të transmetimit, si dhe
shërbimet në fushën e ndërtimit, për shembull, lyerja e brendshme dhe e jashtme, suvatimi,
hidraulika, instalimi i pajisjeve të ngrohjes dhe mbulimi;
-ndërtimi i anijeve;
-bota e mjeteve, makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit, për shembull, marrja me qira e
buldozerëve, marrja me qira e vinçave;
-shërbime të ndryshme riparimi, për shembull, ato në fushat e energjisë elektrike, pajisjeve
kompjuterike, mobiljeve, instrumenteve, mjeteve;
-shërbime të ndryshme restauruese, për shembull, restaurimi i ndërtesave, restaurimi i
mobiljeve dhe restaurimi i veprave të artit;
-shërbimet e mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij origjinale pa ndryshuar
ndonjë nga vetitë e tij;
-pastrimi i objekteve të ndryshme, për shembull, dritareve, automjeteve, veshjeve, si dhe
pastrimi dhe shtypja e veshjeve.
38 Klasa 38 përfshinë: Telekomunikacionin.
Klasa 38 përfshin kryesisht shërbime që lejojnë të paktën një palë të komunikojë me një
tjetër, si dhe shërbime për transmetimin dhe transmetimin e të dhënave.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-transmetimi i skedarëve dixhitalë dhe postës elektronike;
-sigurimi i aksesit të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike;
-radioja dhe transmetimi televiziv;
-transmetimi i videos sipas kërkesës;
-sigurimi i dhomave të bisedave në internet dhe forume në internet;
-shërbimet e telefonit dhe postës zanore;
-shërbime telekonferencë dhe video konferencë.
39 Klasa 39 përfshinë: transportin; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; rregullimin e
udhëtimit.
Klasa 39 përfshin kryesisht shërbime për transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga
një vend në tjetrin me hekurudhë, rrugë, ujë, ajër ose tubacion dhe shërbime të lidhura
domosdoshmërisht me një transport të tillë, si dhe ruajtjen e mallrave në çdo lloj depo ,
depot ose llojet e tjera të ndërtesave për prezervimin ose ruajtjen e tyre.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-veprimi i stacioneve, urave, hekurudhave, trageteve dhe mjeteve të tjera të transportit;
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-pjesa kryesore e automjeteve të transportit dhe punësimi i operatorëve të tyre, për
shembull, shoferi dhe pilotimi;
-shërbimet kryesore në lidhje me transportin, magazinimin dhe udhëtimet, për shembull,
qiraja e vendeve për parkim, qiraja e garazheve, marrja me qira e kontejnerëve të
magazinimit;
-veprimi i tërheqjeve detare, shkarkimi, funksionimi i porteve dhe dokeve, dhe shpëtimi i
anijeve të shkatërruara dhe ngarkesave të tyre;
-paketimi, mbushja e shishave (bottling), ambalazhi dhe dorëzimi i mallrave;
-plotësimi i makinave shitëse dhe makinerish automatike të shitjes;
-shërbime për sigurimin e informacionit në lidhje me udhëtimet ose transportin e mallrave
nga ndërmjetësit dhe agjencitë turistike, si dhe për sigurimin e informacionit në lidhje me
tarifat, oraret dhe metodat e transportit;
- inspektimi i automjeteve ose mallrave për qëllime të transportit;
-shpërndarja e energjisë dhe energjisë elektrike, si dhe shpërndarja dhe furnizimi me ujë.
40 Klasa 40 përfshinë: Trajtimi i materialeve.
Klasa 40 përfshin kryesisht shërbime të kryera nga përpunimi mekanik ose kimik,
transformimi ose prodhimi i objekteve ose substancave inorganike ose organike, përfshirë
shërbimet e prodhimit me porosi. Për qëllime të klasifikimit, prodhimi i mallrave
konsiderohet një shërbim vetëm në rastet kur ai kryhet për llogari të një personi tjetër sipas
porosisë dhe specifikimit të tyre. Nëse prodhimi nuk po kryhet për të përmbushur një porosi
për mallra që përmbushin nevojat, kërkesat ose specifikimet e veçanta të klientit, atëherë
ajo në përgjithësi është ndihmëse për aktivitetin kryesor tregtar të prodhuesit ose mallrat në
tregti. Nëse substanca ose objekti u tregtohet palëve të treta nga personi që e përpunoi,
transformoi ose prodhoi atë, atëherë kjo zakonisht nuk do të konsiderohej një shërbim.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-transformimi i një sendi ose lënde dhe çdo proces që përfshin një ndryshim në vetitë e tij
thelbësore, për shembull, ngjyrosjen e një rrobe; shërbime të tilla transformimi klasifikohen
gjithashtu në Klasën 40 nëse ato ofrohen në kuadër të punës së riparimit ose mirëmbajtjes,
për shembull, mbështjellja me krom/chromium plating të parakolpëve të automjeteve
motorike;
-shërbimet e trajtimit të materialit të cilat mund të jenë të pranishme gjatë prodhimit të
ndonjë substance ose objekti tjetër përveç një ndërtese, për shembull, shërbime që
përfshijnë prerje, formësim, lustrim me gërryerje ose veshje metali;
- bashkimi i materialeve, për shembull, bashkimi ose saldimi;
-përpunimin dhe trajtimin e produkteve ushqimore, për shembull, shtypjen e frutave,
bluarjen e miellit, ruajtjen e ushqimit dhe pijeve, pirjen e duhanit, ngrirjen e ushqimeve;
-prodhimi i zakonshëm i mallrave sipas porosisë dhe specifikimit të të tjerëve (duke pasur
parasysh që zyra të caktuara kërkojnë që të tregohet malli i prodhuar), për shembull,
prodhim me porosi i automobilave;
-shërbimet e një tekniku dentar;
-veshja, qëndisja, rrobaqepësia me porosi, ngjyrosja e tekstilit, aplikimi i përfundimeve në
tekstile.
41 Klasa 41 përfshinë: Edukimin; ofrimi i trajnimit; argëtimi; aktivitete sportive dhe
kulturore.
Klasa 41 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga persona ose institucione në zhvillimin e
aftësive mendore të personave ose kafshëve, si dhe shërbimet që synojnë të argëtojnë ose të
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tërheqin vëmendjen.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-shërbimet që përbëhen nga të gjitha format e edukimit të personave ose trajnimi i
kafshëve;
-shërbime që kanë qëllimin themelor argëtimin, dëfrimin ose rekreacionin e njerëzve;
-prezantimi i veprave të artit pamor ose letërsisë për publikun për qëllime kulturore ose
edukative.
42 Klasa 42 përfshinë: Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që
lidhen me të; analiza industriale dhe shërbime kërkimore industriale; hartimin dhe
zhvillimin e pajisjeve dhe softuerëve kompjuterikë.
Klasa 42 përfshin kryesisht shërbime të siguruara nga persona në lidhje me aspektet teorike
dhe praktike të fushave komplekse të veprimtarive, për shembull, shërbime laboratorike
shkencore, inxhinieri, programim kompjuterik, shërbime arkitektonike ose dizajn të
brendshëm.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-shërbimet e inxhinierëve dhe shkencëtarëve të cilët ndërmarrin vlerësime, kërkime dhe
raporte në fushat shkencore dhe teknologjike, përfshirë konsulencën teknologjike;
- shërbime kompjuterike dhe teknologjike për sigurimin e të dhënave kompjuterike dhe
informacioneve personale dhe financiare dhe për zbulimin e aksesit të paautorizuar në të
dhëna dhe informacione, për shembull, shërbime të mbrojtjes së virusit kompjuterik,
shërbime të kriptimit të të dhënave, monitorim elektronik të informacionit personal të
identifikimit për të zbuluar vjedhjen e identitetit përmes internet;
-softëare si shërbim (SaaS), platformë si shërbim (PaaS);
-shërbime kërkimore shkencore për qëllime mjekësore;
-shërbime arkitektonike dhe të planifikimit urban;
- shërbime të caktuara të dizajnit, për shembull, dizajn industrial, dizajn të programeve
kompjuterikë dhe sistemeve, dizajn të brendshëm, dizajn paketimi, dizajn të arteve grafike,
modelim të veshjeve;
-anketimi;
- shërbimet e kërkimit të naftës, gazit dhe minierave.
43 Klasa 43 përfshinë: Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i
përkohshëm.
Klasa 43 përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga persona ose institucione qëllimi i të
cilave është të përgatisin ushqim dhe pije për konsum dhe shërbimet e ofruara për të marrë
shtratin dhe bordin në hotele, shtëpi konviktesh ose institucione të tjera që ofrojnë strehim
të përkohshëm.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- shërbimet e rezervimit për akomodimin e udhëtarëve, veçanërisht përmes agjencive të
udhëtimit ose ndërmjetësuesve;
-Qëndrim për kafshë.
Kjo Klasë nuk përfshin, në veçanti:
44 Klasa 44 përfshinë: Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdesi higjienik dhe i
bukurisë për qeniet njerëzore ose kafshët; bujqësi, kopshtari dhe shërbime pyjore.
Klasa 44 përfshin kryesisht kujdesin mjekësor, duke përfshirë mjekësinë alternative,
kujdesin higjienik dhe të bukurisë të dhënë nga persona ose institucione për qeniet
njerëzore dhe kafshët, si dhe shërbime që lidhen me fushat e bujqësisë, akuakulturës,
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hortikulturës dhe pylltarisë.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-shërbimet spitalore;
-shërbimet e mjekësisë;
-Shërbimet e Dentistit, Optometri dhe shërbime të shëndetit mendor;
- shërbime të klinikës mjekësore dhe shërbime të analizës mjekësore për qëllime
diagnostikuese dhe trajtuese të ofruara nga laboratorët mjekësorë, siç janë ekzaminimet me
rreze x dhe marrja e mostrave të gjakut;
-shërbimet e terapisë, për shembull, fizioterapi dhe terapi fjalimi;
-këshilla për farmacinë dhe përgatitjen e recetave nga farmacistët;
-shërbime të bankës për gjak dhe indeve njerëzore;
-shërbime të rilindjes në shtëpi dhe shtëpi pushimi;
-këshilla dietike dhe ushqyese;
-shërbime shëndetësore spa;
- shërbimet e fekondimit artificial dhe fekondimit in vitro;
-prodhimi i kafshëve;
-Rregullimi (qethja)/grooming i kafshëve;
-Shpuarja për vath dhe tatuazhe;
-shërbimet në lidhje me kopshtarinë, për shembull, shërbimet e çerdheve të bimëve,
dizajnin e peizazhit, kopshtarinë e peizazhit, kujdesin për lëndinat;
-shërbime që kanë të bëjnë me artin e luleve, për shembull, rregullimin e luleve, bërjen e
kurorave;
-vrasja e barërave të këqija, dëmtimi i parazitëve dhe dëmtuesve për bujqësi, akuakulturë,
hortikulturë dhe pylltari.
45 Klasa 45 përfshinë: Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të
pasurisë së prekshme dhe individëve; shërbime personale dhe sociale të bëra nga të tjerët
për të përmbushur nevojat e individëve.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-shërbimet e ofruara nga avokatët, ndihmësit ligjorë dhe avokatët personalë, individëve,
grupeve të individëve, organizatave dhe ndërmarrjeve;
- shërbimet e hetimit dhe mbikëqyrjes në lidhje me sigurinë fizike të personave dhe sigurinë
e pasurisë së prekshme/tangible property;
-shërbimet e ofruara individëve në lidhje me ngjarjet shoqërore, të tilla si shërbimet
shoqërore shoqëruese, agjensitë martesore, shërbimet e varrimit.

(210) KS/M/ 2022/433
(220) 21/03/2022
(731) Valdet Mujaj , KS
(526) FORUM CAFFE
(740) Ardit Maloku , Strellc i Eperm,
Decan

(540) FORUM CAFFE

(511) 30 Kafja, ekstrakten e kafes , zevendesuesit e kafes, pijet e bera me kafe,kakao ose
cokollade.
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(210) KS/M/ 2022/435
(220) 21/03/2022
(731) Vali- SH.P.K. , Strellc i Eperm,
Decan, KS
(740) Ardit Maloku , Strellc i Eperm,
Decan

(540)

(511) 30 Kafja,ekstraktet e kafes, zevendesuesit e kafes,pijet e bera me kafe,kakao ose
çokollade.

(210) KS/M/ 2022/604
(220) 14/04/2022
(731) Pro Finance Home sh.a.
Lagjja Emshir Rr. Nebih Gashi B1-B4,Obj2,Lok-2 10000 Prishtinë, KS
(740) Pro Finance Home Sh.a.

(540)

(511) 36 Sigurimet;qeshtjet financiare;qeshtjet onetare;qeshtjet e patundshmerise.

(210) KS/M/ 2022/644
(540)
(220) 19/04/2022
(731) Labinot Kameri
Rr.Skenderbeu,Magjistralja Gjakovë-Prizren
Km-2-të,p.n. Gjakovë, KS
(591) Ngjyra e zezë, e bardhë dhe portokalli
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(511) 6 Metale të zakonshëm dhe lidhjet e tyre; materiale metali për ndërtim; ndërtime
metali të transportueshme; materiale metali për trase hekurudhe; kabllo dhe tela metalik
joelektrikë; hekur për tregti, pjesë të vogla artikujsh metalikë; tuba dhe gypa metali;
kasaforta; produktet e metalit që përfshihen në këtë klasë; xeherore; materiale ndërtimi prej
metali
(e ndryshme nga ajo elektrike); bravë metali për makina; çelësa; kanxha
(artikuj metalikë); qepena metalik; pajisje mobilimi prej metali; pajisje për derë prej metali;
kllapa metali; pjesë
metalike për bashkimin e menteshave; mentesha metalike (jo elektrike); brava me kërcitje;
shufra shuli metalike; punime hekuri për dritare, rrjeta të çelikut, shufra të çelikut, tërheqja
në të ftohtë e telit të çelikut.
19 Materiale ndertimi-jometalike,tuba te forta jometalike per ndertim, sere,katran dhe
bitum, ndertime te transportueshme jo metalike, monumente jo prej metali.
37 Konstruksione ndertimi, riparime,sherbime instalimi. ndërtime;
ndërtim dhe riparim depoje; riparim bravash.

(210) KS/M/ 2022/649
(220) 19/04/2022
(731) Sanus X GmbH Kundmanngasse 21
1030 Vienna Austria, AT
(740) Shita & Ibrahimaga L.L.C.
Virtyt Ibrahimaga Anton Cetta 5a, Prishtine

(540)

(511) 9 Bazat e të dhënave për përdorim në lidhje me kujdesin shëndetësor, higjienën dhe
bukurinë, si dhe shërbimet e sportit, fitnesit dhe edukimit në lidhje me shëndetin për
njerëzit; Softuer për përdorim në lidhje me kujdesin shëndetësor, higjienën dhe bukurinë, si
dhe me sportin, fitnesin dhe trajnimin e kujdesit shëndetësor për njerëzit; Aplikacione
softuerike të shkarkueshme për përdorim me pajisje celulare për përdorim në lidhje me
kujdesin shëndetësor, higjienën dhe bukurinë, si dhe me trajnimin për sportin, fitnesin dhe
kujdesin shëndetësor për njerëzit; Podkaste të shkarkueshme në lidhje me kujdesin
shëndetësor, higjienën dhe bukurinë, si dhe me trajnimin për sportin, fitnesin dhe kujdesin
shëndetësor për njerëzit; të gjitha mallrat e lartpërmendura që nuk kanë të bëjnë me botimin
e revistave të shtypura ose elektronike me pagesë ose të financuara nga reklamat ose e96
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Revista ne Leter.
35 Bashkimi për të mirën e të tjerëve, një shumëllojshmëri shërbimesh të kujdesit
shëndetësor, higjienës dhe bukurisë, si dhe shërbime trajnimi për sportin, fitnesin dhe
kujdesin shëndetësor për njerëzit, duke u mundësuar konsumatorëve që t'i krahasojnë dhe
blejnë me lehtësi ato shërbime; Shërbime reklamimi, marketingu dhe promovimi;
Shërbimet e programit të besnikërisë, nxitjes dhe bonusit; prokurimi i kontratave [për të
tjerët]; Shërbimet e ndërmjetësimit komercial; Sigurimi i informacionit të konsumatorit në
lidhje me mallrat dhe shërbimet; Informacione dhe këshilla komerciale për konsumatorët
[dyqan këshillimi për konsumatorët]; Shërbimet e blerjes; Negocimi i kontratave me
paguesit e kujdesit shëndetësor; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me produktet
farmaceutike, mjetet juridike natyrore, preparatet dietike, suplementet ushqimore,
preparatet dentare, artikujt dentar, dentifricat mjekësore, preparatet sanitare, artikujt
sanitare, veshjet mjekësore, mbulesat dhe aplikuesit, preparatet diagnostikuese, materialet
diagnostikuese, çajrat; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me tualetin, vajrat esenciale,
ekstraktet aromatike, pajisjet e kujdesit për higjienën dhe bukurinë për njerëzit, pajisjet e
terapisë fizike; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me ndihmat e ushqimit dhe
biberonët, aparatet dhe instrumentet mjekësore dhe veterinare, mobiljet dhe shtroja
mjekësore, pajisjet për lëvizjen e pacientëve, mjetet ndihmëse ortopedike, mjetet ndihmëse
për lëvizje; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me librat audio, podkastet, librat, të
gjitha që kanë të bëjnë me kujdesin shëndetësor, higjienën dhe bukurinë, si dhe me sportin,
fitnesin dhe trajnimin e kujdesit shëndetësor për njerëzit; Bashkimi, për të mirën e të
tjerëve, të botimeve elektronike të pashkarkueshme në lidhje me kujdesin shëndetësor,
higjienën dhe bukurinë, si dhe me sportin, fitnesin dhe trajnimin e kujdesit shëndetësor për
njerëzit, duke u mundësuar konsumatorëve që t'i krahasojnë dhe blejnë me lehtësi ato
shërbime; të gjitha shërbimet e lartpërmendura që nuk kanë të bëjnë me botimin e revistave
të shtypura ose elektronike me pagesë ose të financuara nga reklamat
38 Sigurimi i aksesit në përmbajtje, faqet e internetit dhe portalet që kanë të bëjnë me
kujdesin shëndetësor, higjienën dhe bukurinë, si dhe trajnimin për sportin, fitnesin dhe
kujdesin shëndetësor për njerëzit; Shërbimet e telekomunikacionit të ofruara nëpërmjet
platformave dhe portaleve në internet dhe media të tjera, në lidhje me kujdesin shëndetësor,
higjienën dhe bukurinë, si dhe me sportin, fitnesin dhe trajnimin e kujdesit shëndetësor për
njerëzit; Sigurimi i aksesit në platformat dhe portalet në internet në lidhje me kujdesin
shëndetësor, higjienën dhe bukurinë, si dhe me sportin, fitnesin dhe trajnimin e kujdesit
shëndetësor për njerëzit; Podcast në lidhje me kujdesin shëndetësor, higjienën dhe
bukurinë, si dhe me sportin, fitnesin dhe trajnimin e kujdesit shëndetësor për njerëzit; të
gjitha shërbimet e lartpërmendura që nuk kanë të bëjnë me botimin e revistave të shtypura
ose elektronike me pagesë ose të financuara nga reklamat.
41 Shërbime sportive dhe fitnesi; Shërbimet arsimore në lidhje me shëndetin; Shërbime
arsimore në lidhje me të ushqyerit; Stërvitje; Udhëzim në ushtrime në grup; Shërbime
konsulence dhe informacioni në lidhje me shërbimet e sportit dhe fitnesit dhe shërbimet
arsimore në lidhje me shëndetin; Sigurimi i publikimeve elektronike të pashkarkueshme në
lidhje me kujdesin shëndetësor, higjienën dhe bukurinë, si dhe me sportin, fitnesin dhe
trajnimin e kujdesit shëndetësor për njerëzit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura që nuk
kanë të bëjnë me botimin e revistave të shtypura ose elektronike me pagesë ose të
financuara nga reklamat.
44 Shërbimet e kujdesit shëndetësor për njerëzit; Shërbimet e menaxhuara të kujdesit
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shëndetësor; këshillim shëndetësor; Konsulencë profesionale në lidhje me shëndetin;
Shërbimet e qendrës shëndetësore; Shërbime mjekësore; Stomatologji; Shërbime
farmaceutike; Shërbimet e optikëve; Shërbimet e shëndetit mendor; Shërbimet e shtëpisë së
të moshuarve; Shërbimet e ndihmës për infermierinë në shtëpi; Kujdes mjekësor; Marrja
me qira e pajisjeve për kujdesin shëndetësor të njerëzve; Kujdesi për higjienën dhe
bukurinë njerëzore; Marrja me qira e pajisjeve për kujdesin e higjenës njerëzore dhe
bukurisë; të gjitha shërbimet e lartpërmendura që nuk kanë të bëjnë me botimin e revistave
të shtypura ose elektronike me pagesë ose të financuara nga reklamat.
45 Ofrimi i mbështetjes emocionale për familjet; Mbështetje për vdekjen; të gjitha
shërbimet e lartpërmendura që nuk kanë të bëjnë me botimin e revistave të shtypura ose
elektronike me pagesë ose të financuara nga reklamat.

(210) KS/M/ 2022/650
(220) 19/04/2022
(731) Sanus X GmbH Kundmanngasse 21
1030 Vienna Austria, AT
(740) Shita & Ibrahimaga L.L.C.
Virtyt Ibrahimaga Anton Cetta 5a, Prishtine

(540)

(511) 9 Bazat e të dhënave për përdorim në lidhje me kujdesin shëndetësor, higjienën dhe
bukurinë, si dhe shërbimet e sportit, fitnesit dhe edukimit në lidhje me shëndetin për
njerëzit; Softuer për përdorim në lidhje me kujdesin shëndetësor, higjienën dhe bukurinë, si
dhe me sportin, fitnesin dhe trajnimin e kujdesit shëndetësor për njerëzit; Aplikacione
softuerike të shkarkueshme për përdorim me pajisje celulare për përdorim në lidhje me
kujdesin shëndetësor, higjienën dhe bukurinë, si dhe me trajnimin për sportin, fitnesin dhe
kujdesin shëndetësor për njerëzit; Podkaste të shkarkueshme
35 Bashkimi për të mirën e të tjerëve, një shumëllojshmëri shërbimesh të kujdesit
shëndetësor, higjienës dhe bukurisë, si dhe shërbime trajnimi për sportin, fitnesin dhe
kujdesin shëndetësor për njerëzit, duke u mundësuar konsumatorëve që t'i krahasojnë dhe
blejnë me lehtësi ato shërbime; Shërbime reklamimi, marketingu dhe promovimi;
Shërbimet e programit të besnikërisë, nxitjes dhe bonusit; Prokurimi i kontratave [për të
tjerët]; Shërbimet e ndërmjetësimit komercial; Sigurimi i informacionit të konsumatorit në
lidhje me mallrat dhe shërbimet; Informacione dhe këshilla komerciale për konsumatorët
[dyqan këshillimi për konsumatorët]; Shërbimet e blerjes; Negocimi i kontratave me
paguesit e kujdesit shëndetësor; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me produktet
farmaceutike, mjetet juridike natyrore, preparatet dietike, suplementet ushqimore,
preparatet dentare, artikujt dentar, dentifricat mjekësore, preparatet sanitare, artikujt
sanitare, veshjet mjekësore, mbulesat dhe aplikuesit, preparatet diagnostikuese, materialet
diagnostikuese, çajrat; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me tualetin, vajrat esenciale,
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ekstraktet aromatike, pajisjet e kujdesit për higjienën dhe bukurinë për njerëzit, pajisjet e
terapisë fizike; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me ndihmat e ushqimit dhe
biberonët, aparatet dhe instrumentet mjekësore dhe veterinare, mobiljet dhe shtroja
mjekësore, pajisjet për lëvizjen e pacientëve, mjetet ndihmëse ortopedike, mjetet ndihmëse
për lëvizje; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me librat audio, podkastet, librat;
Bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i botimeve elektronike të pashkarkueshme në lidhje me
kujdesin shëndetësor, higjienën dhe bukurinë, si dhe me sportin, fitnesin dhe trajnimin e
kujdesit shëndetësor për njerëzit, duke u mundësuar konsumatorëve që t'i krahasojnë dhe
blejnë me lehtësi ato shërbime.
38 Sigurimi i aksesit në përmbajtje, faqet e internetit dhe portalet që kanë të bëjnë me
kujdesin shëndetësor, higjienën dhe bukurinë, si dhe trajnimin për sportin, fitnesin dhe
kujdesin shëndetësor për njerëzit; Shërbimet e telekomunikacionit të ofruara nëpërmjet
platformave dhe portaleve në internet dhe media të tjera, në lidhje me kujdesin shëndetësor,
higjienën dhe bukurinë, si dhe me sportin, fitnesin dhe trajnimin e kujdesit shëndetësor për
njerëzit; Sigurimi i aksesit në platformat dhe portalet në internet në lidhje me kujdesin
shëndetësor, higjienën dhe bukurinë, si dhe me sportin, fitnesin dhe trajnimin e kujdesit
shëndetësor për njerëzit; Podcastet.
41 Shërbime sportive dhe fitnesi; Shërbimet arsimore në lidhje me shëndetin; Shërbime
arsimore në lidhje me të ushqyerit; Stërvitje; Udhëzim në ushtrime në grup; Shërbime
konsulence dhe informacioni në lidhje me shërbimet e sportit dhe fitnesit dhe shërbimet
arsimore në lidhje me shëndetin; Sigurimi i publikimeve elektronike të pashkarkueshme në
lidhje me kujdesin shëndetësor, higjienën dhe bukurinë, si dhe me sportin, fitnesin dhe
trajnimin e kujdesit shëndetësor për njerëzit.
44 Shërbimet e kujdesit shëndetësor për njerëzit; Shërbimet e menaxhuara të kujdesit
shëndetësor; këshillim shëndetësor; Konsulencë profesionale në lidhje me shëndetin;
Shërbimet e qendrës shëndetësore; Shërbime mjekësore; Stomatologji; Shërbime
farmaceutike; Shërbimet e optikëve; Shërbimet e shëndetit mendor; Shërbimet e shtëpisë së
të moshuarve; Shërbimet e ndihmës për infermierinë në shtëpi; Kujdes mjekësor; Marrja
me qira e pajisjeve për kujdesin shëndetësor të njerëzve; Kujdesi për higjienën dhe
bukurinë njerëzore; Marrja me qira e pajisjeve për kujdesin e higjenës njerëzore dhe
bukurisë.
45 Shërbimet e Mbështetjes Emocionale për Familjet, Shërbimet e Menaxhtimit të
Pikërllimit.

(210) KS/M/ 2022/670
(220) 22/04/2022
(731) Lex Business L.L.C
Rr. Rexhep Luxi, Hyrjan13, Kat I, nr.4,
Prishtinë 10000, Kosovë, KS
(740) Njomëza Zejnullahu-Ahmeti
Law&Finance Consulting sh.p.k
Rr. Rexhep Luci,Hyrja 13, Kati I, nr. 4,
Prishtinë 10000, Kosovë

(540)
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(511) 45 Shërbime ligjore; shërbimet e sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së
prekshme dhe te individeve; shërbimet personale dhe sociale te ofruara nga te tjeret per te
plotesuar nevojat e individeve. Sherbimet e ofruara nga avokatet, asistentet ligjore dhe
avokatet personale per individe, grupe individes, organizata dhe ndermarrje. Sherbimet e
hetimit dhe mbikeqyrjes ne lidhje me sigurine fizike te personave dhe sigurine e pasurise se
prekshme. Sherbimet e ofruara per individet ne lidhje me ngjarjet sociale, te tilla si
sherbimet e shoqerimit social, agjencite martesore, sherbimet funerale

(210) KS/M/ 2022/675
(220) 26/04/2022
(731) 1T GROUP SH.P.K
Rr. Mazllom Lakuci, 7 Gjakovë, KS
(740) Beshir Zani Avokat Beshir Zani B.I
Rr. Nëna Terezë nr.36, 12 000 Fushë
Kosovë

(540)

(511) 9 Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, te vezhgimit, fotografike,
kinematografike, optike te peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit(mbikeqyrjes) aparatet
dhe instrumentet per shpetimin e jetes dhe per trajnime;aparatet dhe instrumentet e
drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit te elektricitetit, (akumulatoret
elektrik per makina); aparatet per incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zerit dhe te
pamjeve;bartesit e te dhenave magnetike; disqet per incizim; makinat automatike te shitjes
dhe mekanizmat per aparatet qe operojne me futjen e monedhes; makinat llogaritese te
arkes, makinat llogaritese, pajisjet per perpunimin e te dhenave dhe kompjuteret; aparatet
per shuarjen e zjarrit.
20 Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet(qe nuk jane perfshire ne klasat tjera) prej drurit,
tapes, xunkthit, kallamit, thuprace te shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit te balenes,
guaskes, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zevendesuesve te te gjitha ketyre materialeve
ose prej plastike
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(210) KS/M/ 2022/696
(220) 28/04/2022
(731) HEMNA GROUP SH.P.K.
Rr.Tirana, pn, Prizeren,Kosove, KS
(740) Mentor Zejnullahu
Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners
Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540)

(511) 35 Sherbime shitjeje me shumice dhe pakice te produkteve si:aparatura dhe materiale
dentare,produkte mjekesore dhe farmaceutike,ilaqe,produkte kozmetike,preparate sanitare
per qellime mjekesore,ushqime dietike dhe substanca te pershtatshme per perdorim
mjekesor dhe veterinar , ushqime per foshnja,dieta plotesuese per njerezt dhe
kafshet;organizimi i ekspozitave per qellime komerciale ose reklamuese ;marketing;
demonstrim i mallrave.

(210) KS/M/ 2022/699
(220) 04/05/2022
(731) Evapity sp, z.o.o. Zlota Sreet 75a/7,
00-819 Warsaw, Poland, KS
(591) zeze, bardhe
(740) Fisnik Salihu RPHS Law
Rr. Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, Prishtinë

(540)

(511) 34 Duhani dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare dhe puro; cigare elektronike dhe
avullues oral për duhanpirësit; artikuj për duhanpirës. Kjo klasë në veçanti përfshin, por
nuk kufizohet në: letër thithëse për tubacionet e duhanit, tavëll për duhanpirësit, libra me
letra cigaresh, duhan përtypës, kuti purosh, prerëse purosh, mbajtëse purosh, kuti cigaresh,
filtra cigaresh, mbajtëse cigaresh, cigare që përmbajnë duhan zëvendësues, jo për qëllime
mjekësore, aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhan, aromatizues të ndryshëm nga
vajrat esencialë, për përdorim në cigare elektronike, çakmakë për duhanpirësit, kuti
shkrepëseje, grykë për mbajtëset e cigareve etj.
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(210) KS/M/ 2022/700
(220) 04/05/2022
(731) Evapity sp, z.o.o. Zlota Sreet 75a/7,
00-819 Warsaw, Poland, KS
(591) e zeze , e bardhe
(740) Fisnik Salihu RPHS Law
Rr. Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, Prishtinë

(540)

(511) 34 Duhani dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare dhe puro; cigare elektronike dhe
avullues oral për duhanpirësit; artikuj për duhanpirës. Kjo klasë në veçanti përfshin, por
nuk kufizohet në: letër thithëse për tubacionet e duhanit, tavëll për duhanpirësit, libra me
letra cigaresh, duhan përtypës, kuti purosh, prerëse purosh, mbajtëse purosh, kuti cigaresh,
filtra cigaresh, mbajtëse cigaresh, cigare që përmbajnë duhan zëvendësues, jo për qëllime
mjekësore, aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhan, aromatizues të ndryshëm nga
vajrat esencialë, për përdorim në cigare elektronike, çakmakë për duhanpirësit, kuti
shkrepëseje, grykë për mbajtëset e cigareve etj.

(210) KS/M/ 2022/701
(220) 04/05/2022
(731) Evapity sp, z.o.o.
Zlota Sreet 75a/7, 00-819 Warsaw, Poland,
KS
(740) Fisnik Salihu RPHS Law
Rr. Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, Prishtinë

(540) ELECTRIFY YOUR CLOUDS

(511) 34 Duhani dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare dhe puro; cigare elektronike dhe
avullues oral për duhanpirësit; artikuj për duhanpirës. Kjo klasë në veçanti përfshin, por
nuk kufizohet në: letër thithëse për tubacionet e duhanit, tavëll për duhanpirësit, libra me
letra cigaresh, duhan përtypës, kuti purosh, prerëse purosh, mbajtëse purosh, kuti cigaresh,
filtra cigaresh, mbajtëse cigaresh, cigare që përmbajnë duhan zëvendësues, jo për qëllime
mjekësore, aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhan, aromatizues të ndryshëm nga
vajrat esencialë, për përdorim në cigare elektronike, çakmakë për duhanpirësit, kuti
shkrepëseje, grykë për mbajtëset e cigareve etj.

(210) KS/M/ 2022/702
(220) 04/05/2022
(731) Evapity sp, z.o.o. Zlota Sreet 75a/7,
00-819 Warsaw, Poland, KS
(740) Fisnik Salihu RPHS Law
Rr. Major Mehmet Bushi, Nr.6/5, Prishtinë

(540) EVAPIFY

(511) 34 Duhani dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare dhe puro; cigare elektronike dhe
avullues oral për duhanpirësit; artikuj për duhanpirës. Kjo klasë në veçanti përfshin, por
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nuk kufizohet në: letër thithëse për tubacionet e duhanit, tavëll për duhanpirësit, libra me
letra cigaresh, duhan përtypës, kuti purosh, prerëse purosh, mbajtëse purosh, kuti cigaresh,
filtra cigaresh, mbajtëse cigaresh, cigare që përmbajnë duhan zëvendësues, jo për qëllime
mjekësore, aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhan, aromatizues të ndryshëm nga
vajrat esencialë, për përdorim në cigare elektronike, çakmakë për duhanpirësit, kuti
shkrepëseje, grykë për mbajtëset e cigareve etj.

(210) KS/M/ 2022/704
(220) 04/05/2022
(731) Rigo Trading S.A 6, Reute de Treves
EBBC Building E 2633 Senningerberg
Luxemburg, LU
(591) E gjelbert, e bardhe
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5,
Prishtinë

(540)

(511) 5 Embëlsira

(210) KS/M/ 2022/705
(220) 04/05/2022
(731) Unilever IP Holdings B.V.
Weena 455, Rotterdam 3013 AL,
Netherlands, NL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) SCANDAL

(511) 30 Akullore; akuj të lëngshëm, i përbërë nga uji; sheqeri dhe një lloj aromatizimi
frutash; ëmbëlsirat e ngrira

(210) KS/M/ 2022/706
(220) 04/05/2022
(731) GOLDEN LADY COMPANY S.P.A
VIA LEOPARDI 3/5 46043
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)

(540) OMSA

103

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

ITALY, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 25 Veshje; kostume për larje; shamija; dorashka [veshje]; ndërresa të brendshme;
pizhama; veshje për mbrëmje; shallë; mbulesa koke; çorapa; çorapë të shkurta; geta
(çorapë najloni); çorapë deri të gjuri; geta pa shputa; pantallona streçe të ngushta, të
veshura zakonisht nga gratë ose vajzat (ngrohese këmbesh); tregera-mbajtëse për çorapë;
tregera- mbajtese ne formë brekesh për çorapë; hellanka (pantolona); triko (Veshje me një
pjesë të ngushtë, e bërë nga një pëlhurë elastike, që mbulon trupin e një personi nga
shpatullat deri në majën e kofshëve) ; veshje për fëmijë; fustana për shtëpi (robdëshambër);
rripa (veshje); kollare; këpucë; mbulesa koke.

(210) KS/M/ 2022/707
(220) 04/05/2022
(731) GOLDEN LADY COMPANY S.P.A.
VIA LEOPARDI 3/5 46043
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN),
IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) SISI

(511) 25 Veshje;kostume per larje;shamija;dorashka (veshje); nderresa te brendshme;
pizhama;veshje per mbremje;shalle;mbulesa koke;corapa;corapa te shkurta; geta ( corape
najloni); corape deri te gjuri; geta pa shputa; pantallona streqe te ngushta, te veshura
zakonisht nga grate ose vajzat ( ngrohese kembesh); tregera-mbajtese per qorape; tregerambajtse ne forme brekesh per qorape;hellanka (pantollona);triko (Veshje me nje pjese te
ngushte, e bere nga nje pelhure elastike,qe mbulon trupin e nje personi nga shpatullat deri
ne majen e kafsheve);veshje per femije;fustana per shtepi(robdeshamber);rripa
(veshje);kollare;kepuce;mbulesa koke.

(210) KS/M/ 2022/708
(220) 04/05/2022
(731) Reklamim; kryerja e biznesit tregtar;
administrim komercial; punë zyre.
BAŞPINAR(ORGANİZE)OSB
MAH/SEMT O.S.B. 4.BÖLGE 83422
NOLU CAD. OBA MAKARNACILIK 1
Şehitkamil Gaziantep, TR
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)
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(511) 30 Kafe, kakao; pije me bazë kafeje ose kakao, pije me bazë çokollate. Makarona,
petë të mbushura, petë. Ëmbëlsira dhe produkte buke me bazë miell; ëmbëlsira të bazuara
në miell dhe çokollatë; bukë, simit [bagel turke në formë unaze të mbuluar me fara susami],
pogaça [bagel turke], pite, sanduiçe, katmer [pastë turke], byrekë, ëmbëlsira, bakllava
[ëmbëlsirë turke me bazë brumi të lyer me shurup], kadayif [turqisht. ëmbëlsirë me bazë
brumi]; ëmbëlsirat me bazë brumi të lyera me shurup; puding, krem, kazandibi [puding
turk], puding orizi, keskül [puding turk]. Mjaltë, dyll bletësh për konsum njerëzor, propolis
për qëllime ushqimore. Erëza për ushqime, vanilje (aromatizues), erëza, salca (erëza), salcë
domatesh. Maja, pluhur pjekjeje. Miell, bollgur, niseshte për ushqim. Sheqeri, sheqeri në
kubikë, sheqer pluhur. Çaj, çaj i ftohte. Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, biskota te thata,
vafera. Çamçakëz. Akullore, akullore të ngrënshme. Kripë. Ushqim rostiçeri me bazë
drithëra, kokoshka, tërshërë të grimcuar, patate të skuqura misri, drithëra mëngjesi, grurë i
përpunuar për konsum njerëzor, elb i grimcuar për konsum njerëzor, tërshërë e përpunuar
për konsum njerëzor, thekër e përpunuar për konsum njerëzor, oriz. Melasa për ushqim.

(210) KS/M/ 2022/709
(220) 04/05/2022
(731) M SAN GRUPA d.o.o., Buzinski
prilaz 10, Buzin (Grad Zagreb), HR
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 9 aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, detare, anketuese, fotografike,
kinematografike, audiovizuale dhe optike, si dhe aparate dhe instrumente për peshimin,
matjen, sinjalizimin, zbulimin, testimin, inspektimin, asistimin (shpëtim) dhe trajnimin;
aparate dhe instrumente për përcjelljen, shpërndarjen, transformimin, akumulimin,
rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike; kompjuterë
dhe pajisje periferike të përshtatura për përdorim me kompjuterë, modulet e harduerit
kompjuterik për përdorim në pajisjet elektronike që përdorin Internetin (IoT); softuer
aplikimi kompjuterik për përdorim në zbatimin e Internetit [IoT]; kolektorë të energjisë
diellore për prodhimin e energjisë elektrike; sensorë elektronikë për matjen e rrezatimit
diellor; telefona me energji diellore; radio diellore; një seri panelesh diellore; karikues
baterish diellore; qeliza diellore; panele diellore për prodhimin e energjisë elektrike; panele
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diellore për prodhimin e energjisë elektrike; Panele diellore; bateri diellore të
rikarikueshme; bateri diellore për përdorim shtëpiak; bateri diellore për përdorim industrial;
bateri diellore; module diellore fotovoltaike; module diellore; panele diellore portative për
prodhimin e energjisë elektrike; Panele diellore; stacionet e karikimit të automjeteve
elektrike.
11 pajisje dhe instalime për ndriçimin, ngrohjen, ftohjen, prodhimin e avullit, gatimin,
tharjen, ventilimin, furnizimin me ujë dhe pajisjet sanitare; pajisje ndriçimi me diodë që
lëshojnë dritë [LED]; sisteme ndriçimi me diodë [LED]; Dritat e peizazhit LED; Pajisje
ndriçimi LED; Drita LED nënujore; llambat LED të sigurisë; Llambat LED; ndriçimi LED
i ambientit; Ndriçim LED; instrumente për ruajtjen e nxehtësisë [energji diellore] për
ngrohje; instalime për ngrohje diellore; kolektorë diellorë me tub vakum [shkëmbyes
nxehtësie]; pajisjet e ventilimit me energji diellore; pajisje ndriçimi të qelizave diellore;
mbështetëse të përshtatura për kolektorët diellorë; panele diellore për ngrohje; grila diellore
për gatim; llamba me energji diellore; pajisje për ngrohje diellore; kolektorë diellorë për
ngrohje; pishtarë me energji diellore; llambat me energji diellore; ngrohje diellore të ujit;
panelet e ngrohjes diellore.
12 Automjetet elektrike.
35 Reklamim; kryerja e biznesit tregtar; administrim komercial; punë zyre.

(210) KS/M/ 2022/710
(220) 04/05/2022
(731) M SAN GRUPA d.o.o, Buzinski
prilaz 10, Buzin (Grad Zagrep), HR, HR
(740) Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr.
32, 20000 Prizren

(540) Solmacht

(511) 9 aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, detare, anketuese, fotografike,
kinematografike, audiovizuale dhe optike, si dhe aparate dhe instrumente për peshimin,
matjen, sinjalizimin, zbulimin, testimin, inspektimin, asistimin (shpëtim) dhe trajnimin;
aparate dhe instrumente për përcjelljen, shpërndarjen, transformimin, akumulimin,
rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike; kompjuterë
dhe pajisje periferike të përshtatura për përdorim me kompjuterë, modulet e harduerit
kompjuterik për përdorim në pajisjet elektronike që përdorin Internetin (IoT); softuer
aplikimi kompjuterik për përdorim në zbatimin e Internetit [IoT]; kolektorë të energjisë
diellore për prodhimin e energjisë elektrike; sensorë elektronikë për matjen e rrezatimit
diellor; telefona me energji diellore; radio diellore; një seri panelesh diellore; karikues
baterish diellore; qeliza diellore; panele diellore për prodhimin e energjisë elektrike; panele
diellore për prodhimin e energjisë elektrike; Panele diellore; bateri diellore të
rikarikueshme; bateri diellore për përdorim shtëpiak; bateri diellore për përdorim industrial;
bateri diellore; module diellore fotovoltaike; module diellore; panele diellore portative për
prodhimin e energjisë elektrike; Panele diellore; stacionet e karikimit të automjeteve
elektrike.
11 pajisje dhe instalime për ndriçimin, ngrohjen, ftohjen, prodhimin e avullit, gatimin,
tharjen, ventilimin, furnizimin me ujë dhe pajisjet sanitare; pajisje ndriçimi me diodë që
lëshojnë dritë [LED]; sisteme ndriçimi me diodë [LED]; Dritat e peizazhit LED; Pajisje
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ndriçimi LED; Drita LED nënujore; llambat LED të sigurisë; Llambat LED; ndriçimi LED
i ambientit; Ndriçim LED; instrumente për ruajtjen e nxehtësisë [energji diellore] për
ngrohje; instalime për ngrohje diellore; kolektorë diellorë me tub vakum [shkëmbyes
nxehtësie]; pajisjet e ventilimit me energji diellore; pajisje ndriçimi të qelizave diellore;
mbështetëse të përshtatura për kolektorët diellorë; panele diellore për ngrohje; grila diellore
për gatim; llamba me energji diellore; pajisje për ngrohje diellore; kolektorë diellorë për
ngrohje; pishtarë me energji diellore; llambat me energji diellore; ngrohje diellore të ujit;
panelet e ngrohjes diellore.
12 Automjetet elektrike.
35 Reklamim; kryerja e biznesit tregtar; administrim komercial; punë zyre.

(210) KS/M/ 2022/711
(220) 04/05/2022
(731) M SAN GRUPA d.o.o., Buzinski
prilaz 10, Buzin (Grad Zagreb), HR
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 9 aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodezike, fotografike,
kinematografike, optike, optike dhe peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese
(mbikëqyrëse), jetëshpëtuese dhe stërvitore; aparate dhe instrumente për përcjelljen,
shpërndarjen, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike;
aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; media
regjistrimi magnetike, panele akustike; kompakt disqe, DVD dhe mjete të tjera regjistrimi
numerike; mekanizma për pajisje që funksionojnë me monedhë; arka, kompjuterë, pajisje
për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; fikese zjarri; programe kompjuterike
(software).
11 pajisje për ndriçimin, ngrohjen, prodhimin e avullit, gatimin, ftohjen, tharjen,
ventilimin, furnizimin me ujë dhe pajisjet sanitare.
16 letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale, të papërfshira në klasat tjera;
materiale të shtypura; produkte libërlidhjeje; fotografi; enë shkrimi; ngjitës (ngjitës për letër
ose artikuj shtëpiake); aksesorë për lyerje; brushat; makina shkrimi dhe pajisje për zyrë
(përveç mobiljeve); pajisje për mësimdhënie dhe trajnime (përveç aparateve); materiale
plastike për paketim (të papërfshira në klasat e tjera); shtypja e letrave; klishe.
20 mobilje, pasqyra, korniza; mallra që nuk përfshihen në klasat e tjera, prej druri, tape,
kallam, kallam, bri, kockë, fildish, gjembaç, breshkë, qelibar, perla, skorje detare;
zëvendësues për të gjitha këto materiale ose produkte plastike.
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24 pëlhura dhe mallra tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesat dhe karriget.
35 reklamat dhe publiciteti; kryerja e biznesit tregtar; administrim komercial; pune zyre.
40 përpunimi i materialit
42 shërbime shkencore dhe teknologjike dhe shërbime të lidhura me kërkimin dhe
projektimin; shërbimet e analizave industriale dhe kërkimore; konceptimi dhe zhvillimi i
kompjuterëve dhe programeve/softuerëve kompjuterikë.

(210) KS/M/ 2022/712
(220) 04/05/2022
(731) M SAN GRUPA d.o.o., Buzinski
prilaz 10, Buzin (Grad Zagreb), HR
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 9 kompjuterë, pajisje për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë.
35 punë zyre.
38 telekomunikacion.
42 shërbime shkencore dhe teknologjike si dhe shërbime të lidhura me kërkimin dhe
zhvillimin; analiza industriale dhe shërbime kërkimore, konceptim dhe zhvillim i
kompjuterëve dhe programeve kompjuterike.

(210) KS/M/ 2022/713
(220) 04/05/2022
(731) M SAN GRUPA d.o.o., Buzinski
prilaz 10, Buzin (Grad Zagreb), HR
(740) Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr.
32, 20000 Prizren

(540)

(511) 9 aparate dhe instrumente shkencore, detare, anketuese, fotografike,
kinematografike, optike, optike dhe peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese
(mbikëqyrëse), shpëtimtare dhe stërvitore; aparate dhe instrumente për përcjelljen,
shpërndarjen, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike;
aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; bartës
magnetik të të dhënave, disqe regjistrimi; kompakt disqe, DVD dhe mediume të tjera
regjistrimi dixhitale; mekanizma për pajisje që funksionojnë me monedhë; arka,
kompjuterë, pajisje për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; programe kompjuterike
(programe kompjuterike; fikse zjarri.
11 ndriçimi, ngrohja, gjenerimi i avullit, gatimi, ftohja, tharja, ajrimi, furnizimi me ujë dhe
instalimet sanitare.
12 automjete; pajisje për lëvizje në tokë, ujë ose ajër.
16 letër dhe karton; materiale të shtypura; produkte libërlidhjeje; fotografi; artikuj shkrimi
dhe zyre, përveç mobiljeve; ngjitëse (ngjitëse për produkte letre ose për përdorim shtëpiak);
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enë për pikturë dhe vizatim; brushat; pajisje për mësimdhënie dhe trajnime; fletë plastike,
fletë dhe çanta për mbështjellje dhe paketim; shtypja e letrave; klishe.
35 reklamimi; kryerja e biznesit tregtar; administrim komercial; pune zyre.
42 shërbimet shkencore dhe teknologjike si dhe shërbimet kërkimore dhe konceptuale
përkatëse; shërbimet e analizave industriale dhe kërkimore; konceptimi dhe zhvillimi i
kompjuterëve dhe programeve kompjuterike (software)

(210) KS/M/ 2022/714
(220) 04/05/2022
(731) M SAN GRUPA D.O.O.,, HR
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) MS ENERGY

(511) 9 aparate dhe instrumente
shkencore,detare,anketuese,fotografike,kinematografike,optike ,optike dhe
peshuese,matese,sinjalizuese,kontrolluese(mbikqyrese),shpetimtare dhe stervitore ;aparate
dhe instruente per percjelljen ,shperndarjen,transformimin,akumulimin , rregullimin ose
kontrollin e engjerise elektrike,aparate per regjistrimin , transmetimin ose riprodhimin e
zerit ose imazheve,bartes magnetik te te dhenave,disqe regjistrimi;kompakt disqe,DVD dhe
mediume te tjera regjistrimi dixhitale;mekanizma per pajisje qe funksionojne me
monedhe;arka,kompjutere,apjisje per perpunimin e te dhenave dhe kompjutere;programe
kompjuterike (programe kompjuterike);fikse zjarri.
11 ndriqimi,ngrohja,gjenerimi i avullit,gatimi,ftohja,tharja,ajrimi,furnizimi me uje dhe
instalime sanitare.
12 automjete,apjisje per levizje ne toke,uje ose ajer.
16 leter dhe karton;materiale te shtypyra ; produkte liberlidhjeje;fotografi;artikuj shkrimi
dhe zyre;perveq mobiljeve ;ngjitese (ngjitese per produkte letre ose per perdorim shtepiak);
ene per pikture dhe vizatim; brushat;pajisje per mesimdhenie dhe trajnime;flete
plastike,flete dhe qanta per mbeshtjellje dhe paketim;shtypja e letrave,klishe.
35 reklamimi;kryerja e biznisit tregtar;administrim komercial,pune zyre.
42 sherbime shkencore dhe teknologjike si dhe sherbime kerkimore dhe konceptuale
perkatese;sherbimet e analizave inustriale dhe kerkimore;konecptimi dhe zhvillimi i
kompjutereve dhe programeve kompjuterike (software).

(210) KS/M/ 2022/715
(220) 04/05/2022
(731) M SAN GRUPA d.o.o., Buzinski
prilaz 10, Buzin (Grad Zagreb), HR
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 7 Pjatalarëse; lavatriçe; mish (mish grirëse); fshesa me korrent; miksere elektrike
shtëpiake; presa frutash shtëpiake, elektrike; pajisje elektrike për makarona për përdorim
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shtëpiak; kositëse elektrike për lëndinë; presa drejtuese; presa; makina pastrimi me avull;
pastrues me avull me shumë qëllime; ambalazhe plastike (pajisje për saldimin e
ambalazheve plastike); aparate elektrike për qërimin e perimeve; perime (rende perimesh);
mulli elektrik për mish; vegla makinerish; motorë (përveç motorëve për automjete
tokësore); bashkime, pajisje portative (përveç mjeteve tokësore); mjete bujqësore (përveç
atyre që operohen me dorë); inkubatorë për vezë; makinat shitëse.
8 vegla dore dhe pajisje që operohen me dorë; thika, pirunë dhe lugë; çeliku i ftohtë;
pajisje mekanike dhe elektrike për rroje.
9 aparate dhe instrumente shkencore, detare, anketuese, fotografike, kinematografike,
optike, optike dhe peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrëse), shpëtimtare
dhe stërvitore; aparate dhe instrumente për përcjelljen, shpërndarjen, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin,
transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; media regjistrimi magnetike, panele
akustike; kompakt disqe, DVD dhe mjete të tjera regjistrimi numerike; mekanizma për
pajisje që funksionojnë me monedhë; kasa; kompjuterë.
11 ndriçimi, ngrohja, gjenerimi i avullit, gatimi, ftohja, tharja, ajrimi, furnizimi me ujë dhe
instalimet sanitare.
16 letër; karton; materiale të shtypura; produkte libërlidhjeje; fotografi; artikuj shkrimi;
ngjitës (ngjitës për letër ose artikuj shtëpiake); aksesorë për lyerje; brushat; makina shkrimi
dhe pajisje për zyrë (përveç mobiljeve); pajisje për mësimdhënie dhe trajnime (përveç
aparateve); materiale plastike për paketim (të papërfshira në klasat e tjera); shtypja e
letrave; klishe.
21 ene dhe vegla per perdorim shtëpiak dhe kuzhine; krehër dhe sfungjer; furça (përveç
furçave); materiale furçash; aksesorë pastrimi; tel për gërvishtje parketi; xhami i
papërpunuar ose gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të ndërtimit); enë qelqi, porcelani dhe
balte që nuk përfshihen në klasa të tjera.
28 lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv që nuk përfshihen në klasa të tjera;
dekorime për pemët e Krishtlindjeve.
35 reklamimi dhe publiciteti; kryerja e biznesit tregtar; administrim komercial; pune zyre.

(210) KS/M/ 2022/716
(220) 04/05/2022
(731) M SAN GRUPA d.o.o.,
Buzinski prilaz 10, Buzin (Grad Zagreb),
HR
(740) Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr.
32, 20000 Prizren

(540) VIVAX

(511) 7 Pjatalarese; lavatrice; mish (mish grirese); fshesa me korrent; miksere elektrike
shtepiake; presa frutash shtepiake, elektrike; pajisje elektrike per makarona per perdorim
shtepiak; kositese elektrike per lendine; presa drejtuese; presa; makina pastrimi me avull;
pastrues me avull me shume qellime; ambalazhe plastike (pajisje per saldimin e
ambalazheve plastike); aparate elektrike per qerimin e perimeve; perime (rende perimesh);
mulli elektrik per mish; vegla makinerish; motore (perveq motoreve per automjete
tokesore); bashkime, pajisje portative (perveq mjeteve tokesore); mjete bujqesore (perveq
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atyre qe operohen me dore); inkubatore per veze; makinat shitese.
8 vegla dore dhe pajisje qe operohen me dore, thika, pirune dhe luge; çeliku i ftohte;
pajisje mekanike dhe elektrike per rroje.
9 aparate dhe instrumente shkencore, detare, anketuese, fotografike, kinematografike,
optike, optike dhe peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese)mbikeqyrese), shpetimtare
dhe stervitore; aparate dhe instrumente per percjelljen, shperndarjen, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjise elektrike; aparate per regjistrimin,
transmetimin ose riprodhimin e zerit ose imazheve; media regjistrimi magnetike, panele
akustike; kompakt disqe, DVD dhe mjete te tjera regjistrimi numerike; mekanizma per
pajisje qe funksionojne me monedhë; kasa; kompjuterë
11 ndriqimi, ngrohja, gjenerimi i avullit, gatimi, ftohja, tharja, ajrimi, furnizimi me uje dhe
instalimet sanitare.
16 leter; karton; materiale te shtypura; produkte liberlidhjeje; fotografi; artikuj shkrimi;
ngjites (ngjites per leter ose artikuj shtepiake); aksesore per lyerje; brushat; makina shkrimi
dhe pajisje per zyre (perveq mobiljeve); pajisje per mesimdhenie dhe trajnime (perveq
aparateve); materiale plastike per paktetim (të paperfshira ne klasat tjera); shtypja e letrave;
klishe
21 ene dhe vegla per perdorim shtepiak dhe kuzhine; kreher dhe sfungjer; furça (perveq
furçave); materiale furçash; aksesore pastrimi; tel per gervishtje parketi; xham i
paperpunuar ose gjysem i perpunuar (perveç xhamit te ndertimit); enë qelqi, porcelani dhe
balte qe nuk perfshihen ne klasa te tjera.
28 lojere dhe lodra; artikuj gjimastikor dhe sportiv qe nuk perfshihen ne klasa te tjera;
dekorime per pemet e Krishtlindjeve.
35 reklamimi dhe publiciteti; kryerja e biznesit tregtar; administrim komercial; pune zyre

(210) KS/M/ 2022/717
(220) 04/05/2022
(731) M SAN GRUPA d.o.o., Buzinski
prilaz 10, Buzin 9 Grad Zagreb), HR
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) Leda

(511) 9 Modulet e harduerit kompjuterik per perodrim ne pajisjet elekteonike qe perdorin
Internetin (IoT); SOFTUER APLIKIMI KOMPJUTERIK PER PERDORIM NE
ZBATIMIN E iNTERNETIT (IoT).
11 Pajisje ndricimi me diode qe leshojned rite (LED): dritat e peizazhit LED;llambat LED
te sigurise;sisteme ndriqimi me diode (LED);pajisje ndriqimi LED; drita LED nenujore;
llampat LED; ndriqimi i LED i ambientit; ndriqimi LED.
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(210) KS/M/ 2022/718
(220) 04/05/2022
(731) M SAN GRUPA d.o.o.,
Buzinski prilaz 10, Buzin (Grad Zagreb),
HR
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 9 Modulet e harduerit kompjuterik për përdorim në pajisjet elektronike që përdorin
Internetin (IoT); softuer aplikimi kompjuterik për përdorim në zbatimin e Internetit [IoT].
11 Pajisje ndriçimi me diodë që lëshojnë dritë [LED]; dritat e peizazhit LED; llambat LED
të sigurisë; sisteme ndriçimi me diodë [LED]; pajisje ndriçimi LED; drita LED nënujore;
llampat LED; ndriçimi LED i ambientit; ddriçim LED.

(210) KS/M/ 2022/719
(220) 04/05/2022
(731) Japan Tobacco Inc.
1-1, Toranomon 4-chome, Minatoku,Tokyo, JP
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina

(540) SKY SILVER

(511) 34 Duhan,qofte i perpunuar apo i paperpunuar;duhan per pirje,duhan llulle,duhan qe
peshtillet medore,duhan qe pertypet,duhan pluhur (snus tobacco);cigare elektronike,lengje
per cigaret elektronike.avullues duhani.puro,cigarillo;duhan qe thithet me hunde
(snuff);artikuj per duhanpiresa te perfshire ne klasen 34;leter per cigare,llulla per cigare dhe
shkrepse.

(210) KS/M/ 2022/720
(220) 04/05/2022
(731) LACOSTE 31-37, boulevard de
Montmorency 75016 Paris, France, FR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 3 Pastë dhëmbësh; kremra për mbrojtje nga rrezet e diellit; losion trupi; sapunë;
vajra esenciale; xhel dushi; parfume; produkte rroje; produkte për heqjen e make-up-it;
kozmetikë; losione pas rroje; ruajtës lëkure (lustrues); buzëkuq; shapon; maska bukurie;
krem për lëkurë; depilatorë; krem hidratues pas rrezitjes nga dielli; deodorantë; krem rroje;
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eksfoliantë; losion për flokë.
9 Shenja neoni; karikues baterish për përdorim në telefona; lente optike; Lexuesit (player)
MP3; shirita mbajtës për telefona portativë; telefona celularë; aparate për regjistrimin e
imazheve; aparate telefonike; mbajtëse të përshtatura për telefona celularë; kufje pa tela;
aparate për riprodhimin e imazheve; thjerrëza për syze; syze dielli; aparate për procedimin
e informacioneve; aparate për transmetimin e imazheve; mekanizma për aparate që
funksionojnë me monedha; aparate për regjistrimin e zërit; lente kontakti; syze mbrojtëse
sportive; disqe për regjistrimin e zërit; aparate për transmetimin e zërit; korniza syzesh; kuti
për telefona portativë; zinxhirë për syze; kufje; kuti (këllëf) për syze; kompjuterë; komplete
pa mbajtëse dore për telefona; telefona fikse; kuti të forta për telefonat inteligjentë;
shuarësit e zjarreve; makina llogaritëse; korda për syze; aparate për riprodhimin e zërit; kuti
për lente kontakti; telefona; dylbi; syze [optike]; receptorë (resiver) telefonik; kuti (këllëf)
për telefona celularë; shenja reklamuese [të ndriçuara]; lente kontakti; incizuesit magnetik
të mediave; arka regjistruese të parave në dorë (cash).
14 Orë dore; Bizhuteri me gurë të çmuar (paste) ; Orë; Aparate kronometrike dhe
instrumente; Instrumente kronometrike; Bizhuteri; Lavjerrës [orë dhe orë punuesi]; Kuti e
orëve; Statuja prej metali të çmuar dhe lidhjeve të tyre; Gurë të çmuar; xhingla të vogla
dekorative të vendosura në zinxhirë formë rrethore (Bracelet charms); Orë; xham i orëve;
Perla; Kutitë e orëve [pjesë të orëve]; Akrepat e orëve; Kuti për orët dhe orë punuesit;
Orëve dhe orëve të dorës, elektrike; Fytyra të orëve (Dials) [orë dhe orë punuesit]; Unaza
çelësash [unaza të ndara me xhingla ose me shenja dekorative]; Distinktivë prej metali të
çmuar; Ornamente [bizhuteri]; Kronometra; Orë alarmi ; Medalje; Medaljone; Rripat e
orëve; Qafore [bizhuteri]; Zinxhirë orësh; Kuti për orë [prezantuese]; Figura [statuja] prej
metali të çmuar.

(210) KS/M/ 2022/721
(220) 06/05/2022
(731) Hipp & Co Brünigstraße 141
6072 Sachseln, CH
(740) Xhemajl Krasniqi N.T.SH. "AA&D"
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5

(540)

(511) 3 Preparate për kujdesin e trupit dhe bukurisë për bebet, foshnjat, të vegjlit dhe
fëmijët, veçanërisht vajra esencialë, peceta letre dhe tekstili të impregnuara me vajra,
losione dhe/ose kimikate për qëllime të higjienës së përgjithshme dhe të kujdesit për trupin,
vajra, losione, kremëra, pluhura (pudra), sapunë, peceta për kujdesin e lëkurës të
impregnuara me losione kozmetike, preparate për banjë, shamponë dhe kondicionerë,
preparate kundër diellit;produkte të kujdesit për trupin dhe bukurinë, në veçanti vajra
masazhi, kremëra, balsam dhe losione;pasta dentare, në veçanti pastat e
dhëmbëve;shkopinjë te mbeshtjellur me pambuk për qëllime kozmetike.
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(210) KS/M/ 2022/722
(220) 06/05/2022
(731) Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork,
, IE
(740) Xhemajl Krasniqi 007
AA& D L.L.C., nr. i biznesit 71131920
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5,
Prishtinë

(540) MACPHIO

(511) 5 Preparate farmaceutike për trajtimin e gjendjeve, sëmundjeve dhe çrregullimeve të
mëlçisë, të tretjes, të frymëmarrjes, imunologjike, onkologjike dhe hematologjike;
preparate farmaceutike antivirale; preparate farmaceutike antifungale; preparate
farmaceutike për trajtimin e inflamacionit; preparate farmaceutike për trajtimin dhe
parandalimin e sëmundjeve infektive; preparate farmaceutike antifibrotike; preparate
farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve të gjakut; preparate farmaceutike për trajtimin e
hepatitit; preparate farmaceutike për trajtimin dhe parandalimin e infeksionit HIV;
preparate farmaceutike për trajtimin e artritit; preparate farmaceutike për trajtimin e
sëmundjeve dhe çrregullimeve autoimune; preparate farmaceutike për trajtimin e
sëmundjeve dhe çrregullimeve gastrointestinale.

(210) KS/M/ 2022/723
(220) 06/05/2022
(731) Tallku sh.p.k. Rr.Uçk Pejë, KS

(540)

(511) 37 Sherbimet ne fushen e ndertimit, si dhe sherbimet qe perfshijne rivendosjen e
objekteve ne gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetite e tyre fizike
ose kimike.
Kjo klase perfshine ne veqanti:
-ndertimi dhe prishja e ndertesave ,rrugeve , urave, digave ose linjave te transmetimit si dhe
sherbime ne fushen e ndertimit, per shembull lyerja e brendshme dhe e
jashtme,suvatimi,hidraulika,instalimi i pajisjeve te ngorhjes dhe mbullimi i qatise.
-ndertimi i anijeve:
-marrja me qira e veglave te ndertimit,makinerive dhe pajisjeve, per shembull , marrja me
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qira e buldozereve,marrja me qira e vinqave:
-sherbime te ndryshme restaurimi,per shembull , ato ne fushen e energjise
elektrike,pajisjeve kompjuterike , mobiljeve ,instrumenteve,vleglave;
-sherbime te mirmbajtjes per ruajtjen e nje objketi ne gjendjen e tij origjinale pa ndryshuar
mirembajtjen e pishinave dhe mirembajtjen e pajsjeve kompjuterike.
-pastrimin e objekteve te ndryshme, per shembull , xhamat, automjetet , veshjet, si dhe
pastrimin dhe shtypjen e veshjeve.
Kjo klase nuk perfshin ne veqanti:
-ruajtja fizike e mallrave
-transformimi i nje objketi ose lende qe perfshine nje proces ndryshimi ne vetite e tij
thelbesore, per shembull prerja,ngjyrosja,izolimi nga zjarri pelhures, derdhja , shtrimi,
trajtimi i metalit,zakoni rrobaqepsi,qendisje,ruajtje e ushqimit dhe pijeve
-instalimi,mirembajtja dhe perditsimi i softuerit kompjuterik,krijimi dhe hostimi i faqeve te
internetit
-sherbimet e hartimit te ndertimit dhe akritektures.

(210) KS/M/ 2022/724
(220) 06/05/2022
(731) YACCO 16-18 rue Henri SainteClaire Deville 92500 Rueil-Malmaison,
France, FR
(740) SDP Kosovo LLC - Nora Makolli
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) YACCO

(511) 1 “Kimikatet për përdorim në industri, shkencë, bujqësi, hortikulturë, pylltari,
akuakulturë; produktet petrokimike, produktet e naftës dhe derivatet e tyre; hidrokarburet
dhe derivatet e tyre që rezultojnë nga përpunimi dhe rafinimi i naftës dhe gazit; plastika e
papërpunuar në të gjitha format; produkte kimike që rrjedhin nga yndyrat, acidet yndyrore;
alkoolet yndyrore dhe derivatet industriale të tyre; detergjentë për përdorim industrial;
aditivë kimikë për lëndë djegëse motorike, lubrifikantë dhe lëndë djegëse; tretës; lëngje për
qarqet hidraulike dhe transmetuese; lëngje frenash; materiale për thithjen e naftës, vajrave
dhe yndyrave që shpërndajnë naftën; rrëshira artificiale dhe sintetike; polimere për
përdorim në industri; substanca ngjitëse për përdorim industrial; produkte kimike për
përdorim në lidhje për motorët e automobilave; lëngje shpëlarëse për qarqe hidraulike;
ftohës; agjentë për heqjen e yndyrës për frena; antifriz për dritare, brava ose çdo
mekanizëm tjetër të bllokuar nga ngrirja; antifriz; agjentë hidroizolues; kimikate për
dekarbonizimin e motorit; aditivë detergjent për lëndë djegëse; preparate kundër vlimit për
ftohësit e motorit; lëngje për drejtimin elektrik; lëngje të transmisionit automatik; produkte
kundër shpimit (produkte kimike); preparate për heqjen e yndyrës për përdorim në proceset
e prodhimit; preparate për çlirimin e mykut”
3 “Preparate zbardhuese, pastrimi, larëse, lustruese, largim të yndyrës dhe gërryese dhe
substanca të tjera për larje për mirëmbajtjen e automjeteve dhe makinerive; vajra për
qëllime pastrimi; shampo për pëlhura; sapunë për pastrimin e frenave; rondele xhamash;
heqës peshore; preparate për arredim; preparate ndriçuese [lustrim]; zgjidhje për pastrim;
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detergjente; preparate për pastrimin e rripave; rinovues për plastikë; preparate për
mirëmbajtjen e trupave të automjeteve; preparate për pastrimin e xhamit; preparate kundër
shiut”.
4 “Vajra dhe yndyrna industriale; lubrifikantë; lëndë djegëse (përfshirë frymën motorike)
dhe lëndë djegëse ndriçimi; yndyrna industriale, vajra, yndyrna jo për ushqim, naftë,
benzinë, lëndë djegëse motorike dhe lëndë djegëse të tjera të ngurta, të lëngëta dhe të gazta;
vajguri dhe produktet e distilimit të naftës; lubrifikantë të të gjitha llojeve, të destinuara për
zinxhirë motoçikletash, skuter, motorë jashtë, për motorë të makinave bujqësore; naftë (e
papërpunuar ose e rafinuar); produkte të përftuara nga nafta dhe preparate me bazë nafte;
parafina dhe dyllëra; aditivë jokimikë për lëndë djegëse motorike; aditivë jokimikë për
lubrifikantë; vajra kundër tymit; pastrues injektori dhe karburatori; aditivë për motorë;
agjentë kundër rrjedhjes për radiatorë; përbërje thithëse pluhuri, lagur dhe lidhëse”.

(210) KS/M/ 2022/725
(220) 06/05/2022
(731) Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen
Germany, DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) AccuOne

(511) 5 “Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe
gjendjeve okulistike”.
10 “Aparate dhe instrumente kirurgjikale dhe mjekësore; shiringa për injektimin e barnave
për përdorim njerëzor; shiringa dhe gjilpëra injeksioni të ofruara si një komplet për
injektimin e barnave për përdorim njerëzor”.

(210) KS/M/ 2022/726
(220) 06/05/2022
(731) VIVO MOBILE OMMUNICATION
CO., LTD. No. 1, vivo Road, Chang'an,
Dongguan, Guangdong, CN
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) iQOO

(511) 9 Aparatet e përpunimit të të dhënave; Programe kompjuterike, të regjistruara;
Programe kompjuterike, te shkarkueshme; Asistentët dixhitalë personalë [PDA]; Platformë
programesh kompjuterike, e regjistruar ose e shkarkueshme; Grafikë të shkarkueshme për
telefonat mobil; Aparatet telekomunikuese në formën e stolive; Softuer i aplikueshëm i
shkarkueshëm për telefonat mobil; Kompjutera tablet; Terminalet interaktive të ekranit me
prekje; Robot humanoid me inteligjencë artificiale; Syzet e mençura (përpunimi i të
dhënave); Syzet e realitetit të shtuar; Syzet e Realitetit Virtual; Orat e mençura (përpunimi i
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të dhënave); Programe per lojera te realitetit virtual; Lexuesit e kartave USB; Stilolapsa të
ekranit me prekje; Kompjuterë qe mund te mbahen ne trup; Softuer për njohjen e
gjesteve; Skaner i gjurmëve të gishtave; Pajisjet e njohjes së fytyrës; Instrumentet e
navigimit; Pajisjet e sistemit të pozicionimit global (GPS); Telefonat e mençur; Telefona
mobil; Rripat e telefonit celular; Ndjekës të aktiviteteve të veshshme; Kellefet e
telefonit celular; Mbulese e telefonave celularë; Gjama mbrojtës të përshtatur për ekranet
e telefonit celular; Telefone te menqur qe mund te mbahen ne trup; Pajisje pa duar për
telefonin celular; Mbeshtetese e përshtatur për telefonat mobil; Dollapë për altoparlantë;
Altoparlant pa tel; Altoparlantë inteligjentë; Altoparlantë AI; Kufje; Kufje pa tel; Kufje
për realitetin virtual; Kufje të adaptuara për telefonat mobil; Kufje pa tel për telefona të
mençur; TV set-top box; Shkopinj selfie [monopodë të mbajtur me dorë]; Shkopinj
selfie për telefonat mobil; Lente selfie; Byzylyk i lidhur (aparate matëse); Kabllo
USB; Kabllot USB për celularë; Prizë konvertimi; Përshtatës të rrymës; Ekrane për
telefona celularë; Monitore të shfaqjes së videove qe mund te mbahen ne trup ; Bateri,
elektrike; Karikuesit e baterive; Bateri mobile (te karikueshme); Karikues pa tel;
Mbeshtetese e përshtatur për telefonat në veturë; Disqe flash USB; Emoji te
shkarkueshem per telefona mobile; Programe lojerash kompjuterike, te shkarkueshme.

(210) KS/M/ 2022/727
(220) 06/05/2022
(731) Artsana S.p.A. Via Saldarini Catelli 1
22070 Grandate CO, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 3 Peceta ose peceta të lagura paraprakisht për foshnjat dhe fëmijët; Peceta të lagura
për bebe.
5 Pelena; pelena për një përdorim; mveshje për pelena për një përdorim; peceta
njëpërdorimshe për bebe; pantolona për trajnim për një përdorim (pelena)

(210) KS/M/ 2022/728
(220) 06/05/2022
(731) Artsana S.p.A. Via Saldarini Catelli 1
22070 Grandate CO – Italy, IT
(591) Kaltër dhe kuqe
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 6 Mbrojtëse për stufa [të metalit]; brava dollapësh, kapëse dollapësh prej metali; dry
për sirtarët (mbyllëse e derës); ndalesat e dyerve; barrierat automatike të sigurisë.
9 Aparate dhe instrumente peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikëqyrja), aparate
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jetë-shpëtuese dhe instrumente mësimore; aparate për regjistrimin, transmetimin ose
riprodhimin e zërit ose imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe regjistrimi; DVD;
kompakt disqe; bartës të regjistrimit dixhital; pajisje për përpunimin e të dhënave,
kompjuterë; softuer kompjuterik; aparate dhe instrumente peshimi; aparate rregulluese,
elektrike; aparate monitorimi, të ndryshme nga ato për qëllime mjekësore; amplifikatorë;
aparate mësimore audiovizive; aparate për regjistrimin e zërit; aparate për riprodhimin e
zërit; aparate për transmetimin e zërit; aparate mbikqyrje sigurie; radio; peshore; magnet
dekorativ; karta smart [kartat e qarkut të integruar]; fishekë për video lojëra; rripat e
sigurisë, përveç ulëseve të automjeteve dhe pajisjeve sportive; kompakt disqe [audiovideo]; kompjuterë të lëvizshëm (llap top); lugë matëse; elektrik ndërprerës për pllaka;
mbrojtëse për kokën; disk magnetik per ruajtjen e të dhënave; fonografi; CD muzikore;
filma vizatimorë të animuar; pajisje kundër ndërhyrjeve [energji elektrike]; aparate ndezëse
elektrike, për ndezje në distancë; pajisje mbyllëse të sigurisë [elektrike]; aparat për matjen e
dozave e cila përdoret kryesisht për produkte farmaceutike; programe të shkarkueshme të
fotografive; programe muzikore të shkarkueshme; aparat për riprodhimin e tingullit nga
disqet ; treguesit e temperaturës; paisje për luajtjen e kompakt diskut; disqe për
kompjuterë; DVD player (pajisje për DVD); lexues [pajisje për përpunimin e të dhënave];
media player të lëvizshëm (portativ); kasetofonë; kamera [fotografi]; rregullat [instrumentet
matëse]; korniza syzesh; monitorues; monitorë zëri; interfon; syze dielli; syze; laktometra
(instrument për matjen e dendësisë së qumshtit); softuer për lojëra; audio dhe video
pranues; dorezë e telefonit me kabllo; xhaketë për not në ujë; softuer kompjuterik, për
regjistrim; instrumente matëse; bartës të regjistrimit të zërit; media magnetike e të dhënave;
media optike të të dhënave; termometra, jo për qëllime mjekësore; termometra për testimin
e temperaturës së ujit; termometra për banjë; karta magnetike të koduara; kompjuterë
tabletë; sensorë dhe detektorë; sensorë të integruar në ulëset e sigurisë së makinës për
fëmijët që të zbulojnë praninë e tyre.
10 Gota të përshtatura për të ushqyer foshnjat dhe fëmijët
11 Aparatet për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje dhe ajrosje; aparate
dhe instalime ndriçimi; furra; aparate për avull (elektrike) për gatim; aparate për tymosje, jo
për qëllime mjekësore; shpërndarës të dritës; llambat; ngrohës, elektrike, për shishe
ushqimore; ngrohës për shishe; ngrohës ushqimesh; ulëse tualeti; sterilizues; sterilizues për
shishet e ushqimit të foshnjave; lagështues; lagështues të dhomës; lagështues [përveç për
përdorim mjekësor]; enë gatimi, elektrike; vaska për banjë; aparate elektrike për përgatitjen
e kosit; ngrohës duarsh [përveç veshjeve].
12 Automjete; aparate për lëvizje në tokë; perde kundër diellit të përshtatura për
automobila; karroca; rripa sigurie për ulëset e automjeteve; rripa sigurie të automjeteve për
kolltukë transporti; rripa sigurie të për karrocat e fëmijëve; biçikleta; karroca për fëmijë;
mjet i vogël motorik i hapur lart; parzmore për karroca; mbulesa për karroca, mbështjellëse
për karroca; pasqyra të pasme; rrota biçiklete; ndenjëse të sigurta për fëmijë, për automjete;
ulëset e automjeteve; këmbanat e sigurisë për ulëset e automjeteve; parzmore për përdorim
me karrige me shtytje; mbulesa për karroca dhe mbështjellëse për kokën dhe qafën të
hapura për fytyrën; triçikleta; perde dielli të përshtatura për automobila; shporta për
karroca; shporta për karroca foshnjesh me katër rrotë; mbulesa për karrige pushuese;
mbulesa të ulëseve të automjetit [të pajisura]; çadra dielli, çadra, mbrojtëse dielli për
karroca; mbajtëse për shishe (pjesë karrocash); korniza për karroca; rrjeta kundër
mushkonjave të montuara për karrige shtytëse; dyshekë dhe jastëkë të përshtatur për
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karroca dhe karroca fëmijësh me katër rrotë; çanta të përshtatura për karroca; grepa për
karroca; dërrasa për karroca; organizatorë të ulëseve të përshtatura posaçërisht për përdorim
në makina; ulëse sigurie makinash për fëmijë; kapëse këmbësh të pajisura për karrige me
shtytje; kapëse këmbësh të pajisura për karroca; ndenjëse përforcuese të automjeteve për
fëmijë; ulëse sigurie për automjete; ulëse për fëmijë për përdorim në automjete; ulëse
përforcuese të automjetit për përdorim me parzmore të sigurt; pajisje për mbajtjen e
fëmijëve për përdorim në ulësen e automjetit.
18 Bagazhe dhe valixhe; ombrella dhe ombrella të ndritshme kundër diellit; mbajtëse për
çelsa; çantë dore për tualet, jo të montuara; mbajtëse gjoksi për bartjen e foshnjave; çanta
për sport; kuleta; komplete udhëtimi [enë lëkure]; çanta për pelena; çanta rrjetë; çanta
shkollore; çantë shpine ose gjoksi për mbajtjen e foshnjeve; çadra dielli; çadra; çanta dore;
kasafortë; çanta plazhi; çanta udhëtimi; çanta për blerje; vazo; çanta të sheshta të vogla, për
mbajtjen e dokumenteve; çanta shpine; çanta shpine për bartjen e foshnjave; çanta;
mbajtëse-frerë për drejtimin e fëmijëve.
20 Pasqyra (xham i argjendtë); korniza fotografish; mobilje; pajisje shtrati, jo prej metali;
pajisje mobiljesh, jo prej metali; shtresa këmbësh të mobiljeve për mbrojtjen nga gërvishjet
(jo metalike); pajisje për dyer, jo prej metali; garderoba; kabinete sigurie; mbajtëse për
pallto; kornizë për varjen e veshjeve; stola [mobilje]; kosha, jo prej metali; lodra për bebe;
porta sigurie të zgjeruara për shkallët; këmbësore për foshnjat; gjoksore për lodra;
komodina me sirtarë; tabaka, jo prej metali; brava sigurie [jo metalike, jo elektrike];
mbyllëse sigurie rezistente ndaj fëmijëve (jo metalike -) për kontejnerë; kontejnerë, jo prej
metali [magazinimi, transporti]; krevat për foshnje; krevat sigurie për foshnjat; jastëkë;
jastëkë mbështetës për përdorim në ulëset e sigurisë së makinave për bebe dhe fëmijë;
jastëkë shtatzënie; jastëkë ajri, jo për qëllime mjekësore; divane; stenda për ekspozim;
mbrojtëse e kapakut për qoshe, jo prej metali; dollap për ndërrimin e bebeve të montuara në
mur; figurina [statueta] prej druri, dylli, allçie ose plastike; grepa për pallto, jo prej metali;
grepa rrobash, jo prej metali; grepa për mbajtjen e veshjeve; grepa sigurie, jo prej metali;
varëse rrobash; jastëkë; jastëkë ajri, jo për qëllime mjekësore; shtretër; kolltukë; krevat për
kamping; dyshekë; dyshekë për ndërrimin e bebeve; mobilje për dhomat e gjumit të
fëmijëve; paisje për tingujt e erës [dekorim]; dyshekë kashte; ekrane [mobilje]; kolltuqe;
kolltukë për fëmijë të vegjël; mbështetëse librash [mobilje]; bazat e shtratit; rafte mobiljesh;
rafte për ruajtje; rafte [mobilje]; njësi raftesh; kuti prej druri ose plastike; karrige kërcimi
për bebe; tavolina në këmbë; shezllone dielli; ndenjëse; karrige për bebe; shezllone; karrige
të larta për bebe; stole; shkallë e vogël; pasqyra dore [pasqyra tualeti]; dyshekë për lojëra
për foshnjat; tabela të cilat përdoren për projektime, vizatime apo detyra shkollore; shtretër
prej druri; blindat e dritareve të brendshme prej tekstili; enë, jo prej metali; ulëse lëvizëse
për banjë për fëmijë për përdorim në vaska; roje për krevat për fëmijë; komode druri;
ndenjëse të përshtatura për bebe; brava sigurie [jo metalike, jo elektrike]; bravë sigurie të
ormaneve [jo metalike, jo elektrike]; brava sigurie dollapësh [jo metalikë, jo elektrikë];
sirtar; brava sigurie [jo metalike, jo elektrike]; pajisje mbyllëse të dyerve [jo metalike, jo
elektrike]; mbrojtëse për shtratin e foshnjave; dyshekë kundër marimangave; jastëkë
kundër marimangave; qafore të ndryshme nga ato për përdorim mjekësor ose kirurgjik;
jastëkë transpirues; jastëkë kundër refluksit; jastëkë hipoalergjikë; jastëkë me shkumë;
jastëkë me nivele; shtretër për fëmijë të bërë prej pëlhure në formën e një qeseje;
mbështetëse.
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21 Enë dhe kontejnerë shtëpiake ose kuzhine; krehër; sfungjerë; brushat; artikuj pastrimi;
aparate deodoruese për përdorim personal; shpërndarës aromatizues, jo për qëllime
mjekësore; gota për pije; balona izoluese; shishe të destinuara për frigorifer; shporta për
qëllime shtëpiake; kontejnerë të izoluar nga nxehtësia; enë termike për shishe për bebe (jo
elektrike); kuti të ftohta të lëvishme, jo elektrike; kuti për krehëra; pajisje elektrike për
tërheqjen dhe shpërndarjen e insekteve; paisje për sapun të lëngshëm ; paisje për qumështin
pluhur; aparate elektrike për asgjësimin e insekteve; blendera, jo elektrike, për qëllime
shtëpiake; balona; kamxhik, jo elektrik, për qëllime shtëpiake; ftohës të lëvizshëm; kuti
tualeti; shporta pikniku të pajisura, duke përfshirë enët; lecka për pastrim; kosha plehrash;
krehër elektrike; pjata tavoline; mbajtëse sapuni; mbajtëse sfungjeri; mbajtëse për peceta
tavoline; enë për pije; kuti dreke; kontejnerë për përdorim shtëpiak ose kuzhine; kontejnerë
kuzhine; kontejnerë të izoluar termikisht për ushqim; ngrohës për shishe ushqimore, jo
elektrike; rafte për tharjen e shisheve për fëmijë; furça flokësh; furça për thonjtë; furça për
pastrimin e rezervuarëve dhe kontejnerëve; furça për pastrimin e shisheve të ushqimit; furça
për shishe ushqimore; furça tualeti; furça dhëmbësh; furça dhëmbësh, elektrike; sfungjer
tualeti; sfungjerë për qëllime shtëpiake; gota; enë për qëllime shtëpiake; enë tualeti;
avullues parfumi; vaska për fëmijë, të lëvizshme; vaska për bebe; vazo; vazo dekorative;
vazo antike; paisje plastike për nevoja fiziologjike tek foshnjat; kova për hedhjen e
pelenave; kontejnerë për ruajtjen e ushqimit; mbajtëse qëndruese për banjot e lëvizëshme
për fëmijë.
24 Batanije krevati; mbulesa dysheku; peshqirë tekstili për fytyrën; peshqir tekstili për
banjë, përveç veshjeve; tekstil; materiale tekstil për krevat; mbulesa krevati prej letre;
qilima për prehër; qilima (udhëtim); shami prej tekstili; këllëf jastëku; mbulesa për jastëkë;
shami për jastëk; dorashka banjoje; fletë [tekstil]; tepih i hollë për mbulimin e dyshemeve;
veshje për çanta gjumi; lëkurë ose gëzof e trashë dhee fortë pambuku [pëlhurë]; mbulesa të
thurura [mbulesa dysheku]; mbulesë e yndyrshme për përdorim si mbulesa tavoline;
pëlhura të gomëzuara, të ndryshme nga ato për qëllime shkrimi; perde dushi prej tekstili ose
plastike; pëlhura jo të endura; dyshekë, jo prej letre; peceta tavoline prej tekstili; mbulesa
krevati; rrjeta kundër mushkonjave; mbulesa për krevat fëmijësh; çarçafë për krevat
fëmijësh; batanije; këllëfe për jastëk; mbulesa për karrige për fëmijë; rrjeta kundër
mushkonjave për shtretër; rrjeta kundër mushkonjave për shtretët foshnjesh.
25 Veshje; mbulesa koke; këpucë; veshje prej imitimi lëkure; veshje prej lëkure; veshje për
gjimnastikë; fustane; fustane për veshje; pajisje që nuk rrëshqasin për këpucë; bandana
[shami]; përparëse për ushqimin e foshnjeve, jo prej letre; kapele [veshje koke]; beretat; të
brendshme; të brendshme për shtatzëni; bluza; pupla [gjerdan]; pupla [veshje]; pelushi [të
brendshme]; varëse; korset [të brendshme]; krahore për mbajtjen e pantallonave; çizme për
sport; çorape; pantofla; çorape; pantallona për veshje; këmisha me mëngë të shkurtra;
këmisha; kapele; kapele letre [veshje]; xhaketa të përditshme; kapuç [veshje]; rripa
[veshje]; rripa për çanta beli [veshje]; geta; jakë [veshje]; qafore fyti; shalle qafe
[silenciator]; mbrojtëse për veshët [veshje]; triko një pjesëshe për foshnjat [veshje];
kostume; rroba plazhi; kostume maskarade; kravata; kapele banje; tapa dushi; shirita koke
[veshje]; xhep; akcesorë klasik për mbathjet e këmbëve; xhaketa [veshje]; funde; fustane
kërcyese; përparëse [veshje]; breza; dorashka [veshje]; doreza për ski; pallto për mbrojtje
nga shiu; veshje të gatshme; veshje letre; trikotazh [veshje]; triko [veshje]; geta si [ngrohës
këmbësh]; geta si [pantallona]; çorape; rroba banjo; pulovera; mbulesë nga gëzofi
cilindrike, me pupla e cila vendoset për të mbajtur duart e ngrohta, me skaje të hapura
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[veshje]; pelerinat; minifunde; të brendshme për shtatzëni; pantallona të shkurtra boksiere;
mbathje për banjë; pantallona për bebe [të brendshme]; pantallona; xhaketë e trashë; mantel
për femra deri te kyçi i këmbës me vrima; pizhame; mushama; sutjena; sutjena pleqsh;
sandale; sandale për banjë; këpucë; këpucë për foshnja; këpucë për fëmijë; pantofla
banjoje; këpucë gjimnastike; këpucë plazhi; këpucë sportive; çizme për ski; shalle; të
brendshme; pallto per meshkuj; veshje të jashtme; rripa pantallonash; gjysmë çizme; çizme;
triko me figura; kombinime [veshje]; kapakë për mbyllje; mbulesa dielli [mbulesë koke];
vizore duke qenë veshje koke; këpucë prej druri; ngrohëse duarsh [veshje].
28 Lojëra; lodra; lëvizëse; aparate për lojëra; aparate për video lojëra; fluturake; pishina
[artikuj për luajtje]; kukulla; biçikleta lodër; mermere për të luajtur lojëra; skittles [lojëra
bowlingu]; blloqe ndërtimi [lodra]; topa për lojëra; flluska sapuni [lodra]; gota për lojëra;
kaleidoskopë; dhomat e kukullave; shtëpi kukullash; kuaj lëkundëse; lodra ndërtimi; zare;
notues për përdorim rekreativ; lodra prej polietileni, metali dhe druri; lodra dy pjesëshe;
lojëra trokitëse njëra me tjetrën për formimin e tingujve [gjërat e lojërave]; lodra të
kontrolluara me radio; lodrat e buta shtypëse; lodra të mbushura; lodra prej pëlhure; lojëra
tavoline; lojëra me unaza; lojëra ndërtimi; drafte [lojëra]; domino; lojëra shahu; lojëra në
sallon; lojëra lëvizëse me ekrane me kristali të lëngshëm; lojëra elektronike; lojëra
muzikore; lodra për të folur; shtretër kukullash; kamera lodrash; makineri për video lojëra;
kukulla; celularë lodër; makina lodrash modele; skuter [lodra]; arushe Tedi; topa për lojëra;
lodra prej pelushi; pistoleta lodrash; pjesët e automjeteve lodër; shishe ushqimi për kukulla;
projektorë lodrash; mozaik (puzzle); raketa; tabela shahu; skateboards; tavolina futbolli të
brendshme; tavolina për pingpong; dyshekë lojërash që përmbajnë lodra për fëmijë;
dyshekë lojërash që përfshijnë lodra për foshnjat [gjërat e lojërave]; tabela vizatimore;
trampeta; maja tjerrëse [lodra]; triçikleta për foshnja [lodra]; triçikleta [gjërat e lojërave];
automjete lodrash; makina të vogla lojërash për fëmijë; automjete lodrash me telekomandë;
veshje kukullash; mjete lodrash me motor (me motor); mjetet motorike lodër të operuara në
mënyrë elektronike.

(210) KS/M/ 2022/729
(220) 06/05/2022
(731) Artsana S.p.A.
Via Saldarini Catelli 1
22070 Grandate CO – Italy, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për lustrim; sapune;
parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë, kremra për flokë; pasta për dhëmb; ujë kolonje; ujë
levande;ujë toaleti;ujë parfumi; amoniak [alkali i paqëndrueshëm] [detergjent]; preparate
aloe vera për qëllime kozmetike; qelibar [parfum]; lustër niseshte për qëllime larjeje; zbutës
të rrobave; aromatike; aromatizues për pije [vajra esencialë]; aromatizues për kek [vajra
esencialë]; astringent për qëllime kozmetike; balsam, përveç për qëllime mjekësore;
shkumë për banjë; parfume lulesh (baza për -); shkopinj pambuku për qëllime kozmetike;
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ujë javelle; dyll lavanderie; dyll për lustrim; lavanderi blu; ngjyrues për qëllime tualeti;
kozmetikë; kremra kozmetike; kremra pengues; krem për lustrim; krem për zbardhjen e
lëkurës; sode larës, për pastrim; deodorantë për përdorim njerëzor (parfumeri); detergjentë,
të ndryshëm nga përdorimi në operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore;
heliotropinë; emulsione larës pa sapun për trupin; badian esenca keq; esencë mente [vaj
esencial]; vaj terpentine për heqjen e yndyrës; vaj bergamoti; esenca eterike; ekstrakte
lulesh [parfume]; xhel masazhi, përveç për qëllime mjekësore; xhel për zbardhjen e
dhëmbëve; geraniol(lëng aromatik i pranishëm në disa vajra lulesh dhe përdoret në
parfumeri.); shkumës pastrimi; yndyrat për qëllime kozmetike; temjan; ionone(anones janë
komponime aromatike që gjenden në një sërë vajrash esencialë, duke përfshirë vajin e
trëndafilit.) [parfumeri]; qumësht bajamesh për qëllime kozmetike; qumësht pastrues për
qëllime tualeti; dru me aromë; Locion për flokë; kremra për qëllime kozmetike; shkelqyes
buzesh; dyll këpucësh; maska kozmetike; nenexhik për parfumeri; transferta (material)
(dekorative -) për qëllime kozmetike; myshk [perfumery]; komplete kozmetike; vajra për
qëllime tualeti; vajra masazhi; vajra esenciale; dru kedri (vajra esencialë -); vajra esenciale
të limonit; vajra për parfume dhe aroma; vajra për qëllime pastrimi; vajra për qëllime
kozmetike; vaj gaultheria; vaj jasemini; vaj livando; vaj bajame; vaj trëndafili; vajra jo
mjekuese dushi; vajra jo-mjekësore për banjë; pambuku për qëllime kozmetike; gurë
zbutës; gurë lustrues; gur shtuf; gurë alum [astringent]; pomada për qëllime kozmetike;
potpourris [aroma]; preparate për rrezitje; banja (preparate kozmetike për -); preparate për
larje për qëllime personale sanitare ose deodorante [tualeti]; lustër për lavanderi; preparate
për lustrim; preparate për mbrojtje nga dielli; kimikate për ndriqimin e ngjyrave për qëllime
shtëpiake [lavanderi]; kozmetikë për kujdesin e lëkurës; parfumeri; preparate për larje;
antidjersë [tualeti]; preparate për tymosje [parfume]; zbardhues për lavanderi; preparate për
pastrim goje, jo për qëllime mjekësore; preparate për kujdesin e thonjve; preparate për
pastrim; pajisje tualeti; preparate zbutëse [niseshje]; preparate për njomjen e rrobave; thasë
për parfumimin e lirit; yndyrëpastrues, të ndryshëm nga ato për përdorim në proceset e
prodhimit; preparate për heqjen e grimit; heqës të bojës; parfum; preparate për aromatizues
të ajrit; niseshte për qëllime lavanderi; kripërat e banjës, jo për qëllime mjekësore; kripëra
zbardhuese; pëlhura të ngopura me detergjent për pastrim; sapun bajamesh; sapun; sapun
kundër djersës; sapun deodorant; sapunë në formë të lëngshme; shampo; shampo të thata;
detajner-preparate për heqjen e njollave; leter grithese; sode zbardhuese; preparate për
arredim; sprej për freskimin e frymëmarrjes; pëlhura të ngopura me detergjent për pastrim;
pluhur pudre, për përdorim në tualet; pëlhurë gërryese; pëlhurë grithese; pëlhurë qelqi
[leckë gërryese]; terpene(grup hidrokarburesh të pangopura të paqëndrueshme që gjenden
në vajrat esencialë të bimëve, veçanërisht në halorët dhe agrumet.) [vajra esencialë]; ngjyra
(kozmetike ); ngjyra për mjekrën; inde të ngopura me locione kozmetike; shkopinj
pambuku për pastrimin e veshëve; kremra për trupin; kremra jo medikamentoze,
veçanërisht krem për ndërrimin e pelenave; kremra kundër diellit (kozmetikë); detergjentë
për makina larëse; qumësht pastrues për qëllime tualeti; kremra të ftohtë, të ndryshëm nga
ato për përdorim mjekësor; bustina me aroma.
5 Farmaceutikë; preparate sanitare për qëllime mjekësore; ushqime dietetike dhe substanca
të përshtatura për përdorim mjekësor; formula për foshnja; suplemente ushqimore për
njerëzit; lekoplaste, materiale për lidhje-mbeshtjellje; dezinfektues; preparate për
asgjësimin e parazitëve; akaricide; letër për kapjen e mizave; ujë deti për larje mjekësore;
ujë melissa për qëllime farmaceutike; ujë goulard; ujëra minerale për qëllime mjekësore;
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ujë termal; suplemente ushqimore; ushqime dietike të përshtatura për përdorim mjekësor;
niseshte për qëllime dietetike ose farmaceutike; aminoacide për qëllime mjekësore;
anestetikë; antiseptikët; veshje, medicinale; peshqirë sanitare; artikuj absorbues për
higjienën personale; fasha për menstruacionet; pelena pas lindjes; preparate stiptike; banja
me oksigjen; preparate për banjë për qëllime mjekësore; balsame për qëllime mjekësore;
jamball për qëllime farmaceutike; veshje sanitare; fasha për veshje; perzierje salcash
medicinale; pije dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; bikarbonat i sodës për qëllime
farmaceutike; kuti medicinale, portative, të mbushura; shirita dore që shiten të
parambushura me preparate kundër insekteve; karamele medicinale; gomë për qëllime
dentare; quinquina (ujë alkaloik) për qëllime mjekësore; kininë për qëllime mjekësore;
Kinolina (chinoline-Kinolina është një përbërje organike aromatike heterociklike) për
qëllime mjekësore; rripa për peceta [peshqir]; kolirium-pastrues për sy; kompresa; qese për
qëllime farmaceutike; jastëkë garzë sterile; pambuk antiseptik; pambuk aseptik; pambuk
për përdorim mjekësor; jastëkë për gji; collyrium-preparate mjekësore te punuara nga një
bimë për qëllime farmaceutike; deodorantë të ndryshëm nga ato për përdorim personal;
preparate për deodorimin e ajrit; deodorantë për veshje dhe tekstile; depurativ (Depurativës
janë barëra që konsiderohen se kanë efekte pastruese dhe detoksifikuese); detergjentë për
qëllime mjekësore; aparate tretëse për qëllime farmaceutike; dezinfektues për qëllime
higjienike; dezinfektues të ngopur në inde; preparate balsamike për qëllime mjekësore;
eukalipt për qëllime farmaceutike; eukaliptol për qëllime farmaceutike; evakuues; miell
lakteal për bebe; miell për qëllime farmaceutike; kuti të ndihmës së parë, të mbushura;
fermente qumështi për qëllime farmaceutike; fermente për qëllime farmaceutike; fibra
(dietike -); kopër për qëllime mjekësore; garzë për mbështjellje; glicerinë për qëllime
mjekësore; shirita ngjitës për qëllime mjekësore; temjan kundër insekteve; infuzione
medicinale; insekticide; repelentë ndaj insekteve; shtesa dietike alginate (alginate-është një
kripë ose ester i acidit alginik).; shtesa dietike me kazeinë(kazeinë-proteinë e qumështit);
suplemente dietike enzimatike; shtesa dietike të embrionit të grurit; suplemente dietike të
glukozës; suplemente dietike lecitine(Është një lëndë ushqyese që gjendet natyrshëm në
ushqim, janë një lloj yndyre që ndihmon në ruajtjen e integritetit të qelizave. Ato janë jetike
për funksionimin normal të trurit, nervave, mëlçisë dhe organeve të tjera.); shtesa dietike
maja; shtesa dietike polen; shtesa dietike propolis; suplemente dietike proteine; suplemente
proteine për kafshë; shtesa ushqimore minerale; jod për qëllime farmaceutike; qumësht
bajamesh për qëllime farmaceutike; pije qumështi të maltuar për qëllime mjekësore; sheqer
qumështi për qëllime farmaceutike; dru kedri për përdorim si kundër insekteve; embëltues
për qellime farmaceutikë; losione për qëllime farmaceutike; vasha kapëse sysh për qëllime
mjekësore; material fashimi; lapsa hemostatik; barna për qëllime njerëzore; barna për
qëllime dentare; nenexhik për qëllime farmaceutike; mentol; lëkura e molusqit për qëllime
mjekësore; preparate për shkatërrimin e mizave; pantallona, absorbuese, për inkontinente;
pantallona sanitare; shirita ngjitës për qëllime mjekësore; vajra medicinale; vaj kamfuri për
qëllime mjekësore; vaji i mëlçisë së merlucit; vaj ricini për qëllime mjekësore; suplemente
dietike të vajit të lirit; pambuk absorbues; vata-pambuk për qëllime mjekësore; pelena për
bebe; pelena për mosmbajtjeje(nevojave fiziologjike); pelena për bebe; suplemente dietike
pelte mbretërore; pelte mbretërore për qëllime farmaceutike; paraziticide; xinxife,
medikamentoze; pomada për qëllime mjekësore; preparate aloe vera për qëllime
farmaceutike; preparate për trajtimin lokal të pickimit të insekteve; preparate të elementëve
gjurmë për përdorim njerëzor; dalja e dhëmbëve (përgatitje për të lehtësuar daljen); banjë
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(preparate terapeutike për banjë); pomada për djegie nga dielli; preparate biologjike për
qëllime mjekësore;preparate kimiko-farmaceutike; preparate për djegie nga dielli për
qëllime farmaceutike; djegiet (preparate për trajtimin e -); preparate farmaceutike për
kujdesin e lëkurës; preparate organoterapie; preparate për tymosje për qëllime mjekësore;
preparate diagnostikuese për qëllime mjekësore; preparate për pastrimin e ajrit; gargarë për
qëllime mjekësore; repelentë ndaj insekteve; propolis për qëllime farmaceutike; veshje për
brekë; reagentë kimikë për përdorim mjekësor; tonik [ilaçe]; kapsllëk (ilaçe për zbutjen e
jashtqitjes); ilaçe kundër djersitjes; kripërat e ujit mineral; kripërat e kaliumit për qëllime
mjekësore; kripëra natriumi për qëllime mjekësore; kripëra me erë; kripëra për banjot me
ujë mineral; kripërat e banjës për qëllime mjekësore; kripëra për qëllime mjekësore;
shurupe për qëllime farmaceutike; tretës për heqjen e suvave-fashave ngjitëse; substanca
dietike të përshtatura për përdorim mjekësor; sprej ftohës për qëllime mjekësore; sfungjerë
të dobët; veshje kirurgjikale; shkopinj squfuri [dezinfektues]; tampona; jastëkë për gji; çaj
medicinal; tinkturë e jodit; tinktura për qëllime mjekësore; çajra bimor për qëllime
mjekësore; inde të ngopura me locione farmaceutike; cachou(cachou një pastile me erë të
këndshme e thithur për të maskuar erën e keqe të gojës) për qëllime farmaceutike; pomada
merkuriale; pomada për qëllime farmaceutike; kremra medicinale; preparate anti-bakteriale;
xhel antibakterial; xhel anti-inflamator për mishrat e dhëmbëve; krem i ftohtë për përdorim
mjekësor; solucione sterile për qëllime mjekësore; solucione sterilizuese; sapun
dezinfektues; sapun medicinal; mjete anti bakteriale për pastrim
7 Përpunues ushqimi, elektrik; përpunuesit elektrikë të ushqimit për bebe.
8 Vegla dhe pajisje dore (me dorë); takëm; pjatë argjendi [thika, pirunë dhe lugë]; mbajtëse
gurësh; komplete manikyri; komplete pedikyri; thika; takëm tavoline [thika, pirunë dhe
lugë]; lugë; garuzhda [vegla dore]; gërshërë; gërshëra e thonjëve; pirunë tavoline; mjet
metalik për grryerje (raps) [vegla dore]; turpi për gëdhenjen e thonjëve; turpi thonjsh,
elektrike; gërshërë flokësh për përdorim personal, elektrike dhe jo elektrike; gërsher për
thonj; pajisje për ushqim për foshnje; pajisje plastike për ushqim; pajisje për ushqim nga
silikoni; complete për manikyr, elektrike; gërshërë thonjsh, elektrike ose jo elektrike;
prerëse perimesh; thika për prerje letre shkrimi; copëtues mishi [vegla dore]; copëtues
perimesh; spërkatës për insekticide [vegla dore].
9 Aparatet dhe instrumentet e peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes),
shpëtimit të jetës dhe mësimdhënies; aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin
e zërit ose imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe regjistrimi; kompakt disqe, DVD
dhe mediume të tjera regjistrimi dixhitale; pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuterë;
softuer kompjuterik; aparate matëse precize; aparate projeksioni aparate dhe instrumente
peshimi; aparate rregulluese, elektrike; pajisje matëse, elektrike; aparate monitorimi,
elektrike; amplifikatorë; aparate për mësimdhënie audiovizive; aparate diagnostikuese, jo
për qëllime mjekësore; aparate për regjistrimin e zërit; aparate për riprodhimin e zërit;
aparate për transmetimin e zërit; aparate projeksioni të transparencës; aparate mbikqyrje
sigurie; radio; aparate mësimore; kuti spektaklesh; video monitorues për fëmijë; aparate
elektrike për sigurinë e aksesit; peshore; magnete dekorative; kartat e qarkut të integruar
[kartat inteligjente]; fishekë për video lojëra; mbrojtese te kokës; helmeta mbrojtëse për
sport; kufizimet e sigurisë, përveç sediljeve të automjeteve dhe pajisjeve sportive; disqe
(kompakt-) [audio-video]; kompjuterë të paisur; lugë matëse; mbulesa prizash; mbrojtese te
kokës; transparenca [fotografi]; disketa; fonografi; CD muzikore; filma vizatimorë të
animuar; pajisje kundër ndërhyrjeve [energji elektrike]; komandues (aparatet elektrike për
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telekomandë -); pajisje mbyllëse të sigurisë [elektrike]; dozimetra; skedarë imazhi të
shkarkueshëm; skedarë muzikorë të shkarkueshëm; lojtarë rekord; higrometra; aparate për
tregues të temperaturës; telefona me altoparlantë; luajtës kompakt disku; disqe për
kompjuterë; DVD player; lexues [pajisje për përpunimin e të
dhënave]; media player portativ; kasetofonë; kamera; rregullatorë [instrumentet matëse];
korniza syzesh; monitorues; monitorë zëri; intercome; syze dielli; syze [optikë]; orë (mates
kohe -) [pajisje për regjistrimin e kohës]; laktometra; softuer për lojëra; marrës audio dhe
video; marrës telefonik; ruajtëse jete; softuer kompjuterik, i regjistruar; instrumente matëse;
bartës të regjistrimit të zërit; media magnetike e të dhënave; media optike të të dhënave;
termometra, jo për qëllime mjekësore; termometra për testimin e temperaturës së ujit;
termometra për banjë; karta magnetike të koduara; kompjuterët tabletë.
10 Aparatet dhe instrumentet mjekësore dhe dentare; artikuj ortopedik; materiale për qepje;
unaza për nxjerrjen e dhëmbëve; dispenzues aerosol për qëllime mjekësore; aparate
obstetrike; aparate për tymosje për qëllime mjekësore; aparat masazhi; aparate për
infermierinë; aparate diagnostikuese për qëllime mjekësore; pastrim-zgavrat e trupit (pajisje
për larje ); aparate masazhi estetik; aparate terapeutike me ajër të nxehtë; jastëkë qese akulli
për qëllime mjekësore; qese uji për qëllime mjekësore; enë për shishe ushqimore; shishe
për bebe nga polipropileni; çorape elastike për qëllime kirurgjikale; karroca me rrota të
përshtatura për përdorim si mjete ndihmëse për ecje; valvulat e shisheve ushqyese; rripat e
kërthizës; rripa për qëllime ortopedike; rripat e lindjes; pikatore për qëllime mjekësore;
korsete barku; lugë për marrjen e ilaçeve; pako termike për qëllime të ndihmës së parë;
jastëkë ajri për qëllime mjekësore; jastëkë për qëllime mjekësore; shtresa (ngrohëse ),
elektrike, për qëllime mjekësore; mbulesa për shishe për ushqimin e foshnjave; kuti për
bedel për bebe; dispenzues aerosol për qëllime mjekësore; fasha, elastike; hobe [fasha
mbështetëse]; korsete për qëllime mjekësore; doreza për masazh; fletët e mosmbajtjes se
nevojave fiziologjike;
mbrojtëse goje për qëllime mjekësore; enë për shishe ushqimore; shishe për ushqim (shishe
për bebe); mburojat e thithkave për përdorim personal; mbrojtese veshi; enë për shishe
ushqimore; kontejnerë për përdorim me pompat për shtrydhjen e gjirit; shiringa
hipodermike; shiringa për injeksion; kukulla për bebe; shtroja kembesh ortopedike;
termometra për qëllime mjekësore; kuti për sonda termometri për përdorim mjekësor; thitha
me shishe për t’i ushqyar foshnjet; thitha me shishe ushqimore; pompa për zbrazjen e
qumështit te gjirit; pompa gjiri për përdorim nga nënat me gjidhenje; çarçafë për shtretër
për të sëmurë; aparate për lagështim për përdorim mjekësor; spërkatës për qëllime
mjekësore; aspiratorë për hundë; biberonët neonatal; byzylykë për qëllime mjekësore; gota
të përshtatura për të ushqyer foshnjat dhe bebeve.
11 Aparatet për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje, ajrim; aparate për
ajër të nxehtë; furra me mikrovalë; aparate deodoruese, jo për përdorim përsonal; Aparate
jonizuese për trajtimin e ajrit; Instalacione dhe aparate per ventilim ajri [air-conditioning];
aparate dhe makina për pastrimin e ajrit; aparate dhe instalime ndriçimi; pajisjet dhe
instalimet ftohëse; aparate dhe instalime gatimi; aparate ngrohëse, elektrike; furra; aparate
për avull (elektrike -) për gatim; aparate për tymosje, jo për qëllime mjekësore; aparate për
ftohje të pijeve; aparate dezinfektuese; tharëse flokësh [tharëse]; kazan elektrike; djegës
germicidal; jastëkë ngrohjeje [jastëkë], elektrike, jo për qëllime mjekësore; shpërndarës të
dritës; tharëse (ajëri); avullues; instalime për gjenerimin e avullit; llambadarë; llamba rruge;
llamba me hark; llambat elektrike; llambat; drita, elektrike dekorative, për pemët e
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Krishtlindjeve; poq elektrik; hijezime llambash; ngrohës uji [aparat]; aparate për ngrohjen e
ajrit; ngrohëse, elektrike, për shishe ushqimore; ngrohëse për shishe për fëmijë; ngrohës
ushqimesh; sedilje tualeti; sterilizues; sterilizues për shishet e ushqimit të foshnjave;
lagështues;
lagështues; lagështues të dhomës; lagështues [përveç për përdorim mjekësor]; pajisje
elektrike për gatim; vaska; Pajisje elektrike për prodhim të kosit.
20 Mobilje, pasqyra, korniza fotografish; pajisje shtrati, jo prej metali; korniza mobiljesh,
jo prej metali; korniza për dyer, jo prej metali; ormar-dollap për garderobë; kabinete
sigurie; stenda për rroba; stenda për pallto; karrika [mobilje]; sandek, jo prej metali; parqe
te lojërave; porta sigurie të zgjerueshme për shkallët; këmbësorë për foshnjat; sandek për
lodra; komodina me sirtarë; shportari; brava sigurie [jo metalike, jo elektrike]; Mbyllje
sigurie rezistente ndaj fëmijëve (jo metalike ) për kontejnerë; kontejnerë, jo prej metali
[magazinimi, transporti]; korniza fotografish; djepi prej thurjeje i foshnjës, zakonisht me
kapuç(bassinet); krevat sigurie; jastëkë; jastëkë mbështetës për përdorim në sediljet e
sigurisë së makinave për bebe dhe fëmijë; jastëkë për kujdesin e te semurve; jastëkë
shtatzënie; jastëkë ajri, jo për qëllime mjekësore; shpërndarës peshqirësh, të fiksuar, jo prej
metali; divane; rafte ekrani; komponentët e kapakut të këndeve të mobiljeve, jo prej metali;
platforma për ndërrimin e bebeve; figurina [statueta] prej druri, dylli, allçie ose plastike;
grepa, jo prej metali, për binarët për vendosjen e rrobave; grepa rrobash, jo prej metali;
grepa sigurie, jo prej metali; këmbësorë për foshnjat; varëse dhe grepa për rroba; jastëkë;
jastëkë me ajr, jo për qëllime mjekësore; tabela prej druri ose plastike; shtretër; dyshekë;
dyshekë për ndërrimin e pelenave; mobilje; mobilje për dhomat e gjumit të fëmijëve;
pajisje për prodhimin e tingujve zile [dekorim]; dyshek (kashtë ); ekrane [mobilje]; kolltukë
për fëmijë të vegjël; mbështetëse librash [mobilje]; parqet e lojërave; dyshekë; rafte
mobiljesh; rafte për ruajtje; stendë- varese rrobash (racks); kabinete dosjesh; kuti prej druri
ose plastike; karrige për bebe; tabela vizatimi; shezllone dielli; ulëse; karrige për bebe;
mashtrues për fëmijë; karrige të larta për bebe; karrike; pasqyra (xhami te mveshura me
argjentë); pasqyra dore [pasqyra tualeti]; dyshekë për kopshte për fëmijë; tabelat e
vizatimit; shtroje prej druri; blindat e brendeshme të perdeve të dritareve nga tekstili; enë
fuqi, jo prej metali; kolltuqe; parmakë shtrati; komodat prej druri; krevate te vogla; ulëse të
përshtatura për bebe; mbyllese sigurie, jo prej metali, në veçanti: mbrojtëse furre në natyrën
e mbrojtësve të zjarrit, bravë sigurie për dollap, bravë sigurie dollapësh, bravë sigurie për
sirtarë, bravë sigurie të dyerve; parakolp për djep; jastëkë parakolp për krevat fëmijësh;
parakolp për djep; jastëkë parakolp për krevat fëmijësh; dyshekë kundër marimangave;
jastëkë kundër marimangave.
21 Enë dhe kontejnerë shtëpiake ose kuzhine; krehër dhe sfungjer; brusha (përveç
brushezave); artikuj për qëllime pastrimi; aparate deodoruese për përdorim personal;
aparate dhe makina lustruese, për qëllime shtëpiake, jo elektrike; shpërndarës aerosol jo për
qëllime mjekësore; legena [tas]; enë qelqi për pije; gota me grykë për fëmijë; gota prej letre
ose plastike; shishe; shishe qelqi [kontejnerë]; balona izoluese; shishe frigoriferike; balona
izoluese; shtamba; kashtë për pije; shporta për qëllime shtëpiake; kosha letre të
mbeturinave; kontejnerë të izoluar nga nxehtësia; enë termike për shishe për bebe (jo
elektrike); kuti të ftohta portative, jo elektrike; mbulesa për enët; kapak tenxhere; lugë për
përzierje [enë kuzhine]; kuti krehërash; pajisje elektrike për tërheqjen dhe shpërndarjen e
insekteve; shpërndarës sapuni; aparate uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishrave të
dhëmbëve; dispenzues qumështi pluhur; aparate elektrike për asgjasimin e insekteve;
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blendera, jo elektrike, për qëllime shtëpiake; balonat; kamxhik, jo elektrik, për qëllime
shtëpiake; kuti të ftohta portative, jo elektrike; rende kuzhine; lugë për pjekje [enë gatimi];
kuti tualeti; shporta pikniku (të pajisura ), duke përfshirë enët; lecka pastrimi; kosha
plehrash; krehër; krehër (elektrik); krehër për flokë (me dhëmbë të mëdhenj -); pjata për të
parandaluar zierjen e qumështit; pjata; pjata për servirje; pllaka letre; pllaka plastike; pjata
tavoline të disponueshme; disqe; tabaka për takëm; enë sapuni; mbajtëse sfungjeri;
mbajtëse për peceta tavoline; prerese frutash, jo elektrike, për qëllime shtëpiake; enë për
pije; kuti dreke; kontejnerë për përdorim shtëpiak ose kuzhine; kontejnerë kuzhine;
kontejnerë të izoluar termikisht për ushqim; arka monedhash jo metalike; ngrohës për
shishe ushqimore, jo elektrike; kuti metalike për shpërndarjen e peshqirëve të letrës;
kavanoza për biskota; kuti sapuni; shishe për fëmijë, rafte për tharje; kova; pjatë e vogël e
vendosur nën një pjatë servirjeje të nxehtë për të mbrojtur tavolinën( trivets )[enë tavoline];
brushat; furça për flokë; furça për thonjtë; furça për larjen e enëve; furça për pastrimin e
rezervuarëve dhe kontejnerëve; furça për pastrimin e shisheve të ushqimit; furça për shishe
ushqimore; furça tualeti; furça dhëmbësh; furça dhëmbësh, elektrike; furça për thonjtë;
sfungjer tualeti; sfungjerë për qëllime shtëpiake; kallëpe për ëmbëlsira; kallëpe gatimi
[kallëpe]; instrumente pastrimi, të operuara me dorë; gota; tenxhere (enë balte -); kurthe të
insekteve; mulli kuzhine, jo elektrike; enë kozmetike; enë gatimi, jo elektrike; enë kuzhine;
vegla shtëpiake; enë tualeti; avullues –sperkates parfumi; banja për fëmijë, portative; vaska
për bebe; tenxhere; vazo; tenxhere dhome; tenxhere dhome; kova pelenash; kontejnerë për
ruajtjen e ushqimit; gota trajnimi për bebe dhe fëmijë.
25 Veshje, mbathje, mbulesa për kokë; veshje prej imitime lëkure; veshje lëkure; veshje
për gjimnastikë; fustane; rrobat; pajisje që nuk rrëshqasin për këpucë; bandana [shami];
gjoksore(bips ) plastike për fëmijë; gjoksore, jo prej letre; kapele [veshje koke]; beretat;
ndresa të brendshme; ndresa të brendshme për shtatzëna; bluza; gjerdana- shalla prej
puplave (boas); pelushi [të brendshme]; varëse-tregera; korset; këpucë gome kunder ujit
(galoshes); mbathje; këpucë për stërvitje; çorape; pantofla; çorape; pantallona; këmisha me
mëngë të shkurtra; këmisha; kapele; kapele (letër ) [veshje]; palltot; kapuleta [veshje];
Shtrenguese-rripa [veshje]; rripa me shtresë per kuleta [veshje]; geta; mbështjellës supe;
mbeshtjellese qafe te rezistueshme; mbulesa koke; shalle qafe [silenciator]; mbrojtëse për
veshët [veshje]; veshje nga sateni( laeta) [veshje]; kostume; veshje plazhi; kostume
maskarade; kollare; kapele banje; kapela dushi; shirita koke [veshje]; katrore xhepi;
mbulesë mbrojtëse prej pëlhure ose lëkure për kyçin e këmbës dhe pjesën e poshtme të
këmbës(gaiters); xhaketa [veshje]; funde; fustane për pjesë te perparëme; përparëse
[veshje]; breza; dorashka [veshje]; doreza për ski; makintoshë; veshje të gatshmekonfekcioni; veshje letre; trikotazh [veshje]; xhempera; ngrohës për këmbët; hellonka -gete
[pantallona]; kërcyes; çorape; rroba banjo; pulovra; muffs (mbulesë cilindrike prej gëzofi,
pëlhure, pupla ose materiale të tjera të buta, me skaje të hapura në të cilat vendosen duar)
[veshje]; pelerinat; pantallona të shkurta; ndresa të brendshme për shtatzëna; pantallona të
shkurtra boksiere; sirtarë për banjë; pantallona për bebe [veshje]; pantallona; papuçe;
xhaketa me kapele (parkas); Pallto-mantel e/i gjatë femre me mëngë të gjata dhe hapje
përpara (pelisses); pizhame; jatagane- mbulesa trupi (ponço); jelek; sutjena; sutjena per
gjidhenje; sandale; sandale për banjë; këpucë; këpucë për plazh; këpucë për fëmijë;
pantofla banjoje; këpucë gjimnastike; këpucë plazhi; këpucë për stërvitje; çizme për ski;
shalle; breza për Bartje peshe; brekë; veshjet e sipërme; veshje të jashtme; çorape deri te
gjuri; gjysmë çizme; çizme; bluza pa mengë-majica; kombinime [veshje]; vizore [mbulesa
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koke]; këpucë prej druri; ndresa të brendshme njëpërdorimshe për lehona.

(210) KS/M/ 2022/730
(220) 06/05/2022
(731) Mario Valentino S.p.A. Via
Fontanelle 85, Napoli, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) VALENTINO

(511) 18 Bagazhe; shorce-brekë mëshkujsh për larje; çanta udhëtimi; valixhe; çanta; çanta
dore; çantë shpine; kuleta; çanta të vogla për kozmetikë (shiten boshe); kuleta gjepi për
monedha (shiten bosh); kuletat; çanta të vogla e monedhave; çanta- valixhe; akt çanta;
çanta- futrolla për çelsa.
25 Këpucë (mbathje); doreza (veshje); rripa (veshje)

(210) KS/M/ 2022/731
(220) 06/05/2022
(731) Mario Valentino S.p.A.
Via Fontanelle 85, Napoli, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 18 Bagazhe; shorce-brekë mëshkujsh për larje; çanta udhëtimi; valixhe; çanta; çanta
dore; çantë shpine; kuleta; çanta të vogla për kozmetikë (shiten boshe); kuleta gjepi për
monedha (shiten bosh); kuletat; çanta të vogla e monedhave; çanta- valixhe; akt çanta;
çanta- futrolla për çelsa.
25 Këpucë (mbathje); doreza (veshje); rripa (veshje)

(210) KS/M/ 2022/732
(220) 06/05/2022
(731) Prénatal S.p.A. Via Agostino Bertani
6 20154 Milano MI, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,

(540)
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Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për lustrim; sapune;
parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë, kremra për flokë; pasta dentare; kolonjë; ujë
livandeje; ujë me aromë; amoniak [alkali i paqëndrueshëm] [detergjent]; preparate aloe
vera për qëllime kozmetike; qelibar [parfum]; niseshte lustruese për qëllime larjeje; zbutës
rrobash për larje; aromatike [vajra esencialë]; aromatizues për pije [vajra esencialë];
aromatizues për kek [vajra esencialë]; ujë për pastrimin e lëkurës për qëllime kozmetike;
locione jo mjekuese; shkumë për banjë; parfume lulesh (baza për -); shkopinj pambuku për
qëllime kozmetike; solucion dezinfektues; dyll lavanderie; dyll parketi; lavanderi blu;
ngjyrues për qëllime tualeti; kozmetikë; kremra (kozmetike -); kremra penguese; krem për
lustrim; krem për zbardhjen e lëkurës; detergjent larëse, për pastrim; deodorantë për
përdorim njerëzish (parfumeri); detergjentë të ndryshëm nga ato për përdorim në
operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore; heliotropinë; aromatizues ne formë
thelbi; vaj aromatizues me aromë mente [vaj esencial]; vaj terpentine për heqjen e yndyrës;
vaj citrusi; vajëra eterike; ekstrakte lulesh [parfume]; xhel masazhi, përveç për qëllime
mjekësore; xhel për zbardhjen e dhëmbëve; geraniol (vajëra aromatike për lëkurën);
shkumës pastrimi; yndyrat për qëllime kozmetike; losione per pastrimin e lekures; losione
[parfumeri]; qumësht bajamesh për qëllime kozmetike; qumësht pastrues për qëllime
tualeti; dru me aromë; kremra për qëllime kozmetike; shkelqyes buzesh; dyll këpucësh;
maska kozmetike; për parfumeri; transferte (dekorative -) për qëllime kozmetike; myshqe
[parfumeri]; komplete kozmetike; vajra për qëllime tualeti; vajra masazhi; vajra esenciale;
dru kedri (vajra esencialë të -); limon [vajra esencialë të -]; vajra për parfume dhe aroma;
vajra për qëllime pastrimi; vajra për qëllime kozmetike; vaj shkurresh; vaj jasemini; vaj
livandoje; vaj bajame; vaj trëndafili; lesh pambuku për qëllime kozmetike; gurë për
lustrim; gurë të kristalizuara nga kripa; gurë zbutës; gur shtufeje; kremëra për qëllime
kozmetike; pot-pourri (lule aromatike); preparate (kozmetike) për rrezitje nga dielli;
(preparate kozmetike për -) banjo; preparate për pastrim për qëllime personale sanitare ose
deodorante [tualeti]; lustër për lavanderi; preparate shkëlqyese; Losion për rrezitje nga
dielli; kimikate për ndriçimin e ngjyrave për qëllime shtëpiake [lavanderi]; kozmetikë për
kujdesin e lëkurës; preparate për larje; antidjersë [tualeti]; preparate për tymosje [parfume];
zbardhues për lavanderi; shpëlarje dentare, jo medicinale; preparate për kujdesin e thonjve;
preparate pastrimi për qëllime shtëpiake; pajisje tualeti; preparate zbutëse [niseshje];
preparate për zbutjen e rrobave; preparate për parfumimin e tekstilit; preparate të ndryshme
për largimin e vajrave, korrezionit, ndryshkut; preparate për heqjen e grimit; preparate për
heqjen e ngjyrave; parfumeri; preparate për aromatizues të ajrit; niseshte për qëllime
lavanderi; kripërat e banjës, jo për qëllime mjekësore; kripëra zbardhuese; pëlhura të
ngopura me detergjent për pastrim; sapun bajamesh; sapun; sapun kundër djersës; sapun
deodorant; sapunë në formë të lëngshme; shampona; shampone të thata; preparate kimike
për largimin e njollave; pluhur gërryes për lustrim; sode zbardhuese; sprej për freskimin e
frymëmarrjes; pluhur (talk), për përdorim në tualet; pëlhurë gërryese; pëlhurë qelqi; terpene
[vajra esencialë]; ngjyra (kozmetike -) ngjyra për mjekrën; inde të ngopura me locione
kozmetike; shkopinj pambuku për pastrimin e veshëve; kremra për trupin; kremrat jo
medikamentoz, përkatësisht kremrat për pastrimin nga pelenat jo medicinale; kremra
kundër diellit (kozmetikë); detergjentë për makina larëse rrobash; qumësht pastrues për
qëllime kozmetike; kremra për kondicionimin e lëkurës jo për përdorim mjekësor; qese e
vogël pluhuri me parfum, per aromatizimin e rrobave.
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8 Vegla dhe pajisje dore (përdoret me dorë); set enësh; pjatë argjendi [thika, pirunë dhe
lugë]; mbajtëse gurësh; komplete manikyresh; komplete pedikyr; thika; set enësh tavoline
[thika, pirunë dhe lugë]; lugë; lugë [vegla dore]; gërshërë; gërshëra e thonjëve; pirunë
tavoline; lima [vegla dore]; lima për thonjtë; lima elektrike thonjsh; gërshërë flokësh për
përdorim personal, elektrike dhe jo elektrike; prerëse thonjsh; set për përdorim nga fëmijët;
sete plastike; sete prej silikoni; komplete manikyresh, elektrike; gërshërë thonjsh, elektrike
ose jo elektrike; grirëse perimesh; thika stilolapsi; copëtues mishi [vegla dore]; copa
perimesh; avullues (insekticid -) [vegla dore].
9 Aparatet dhe instrumentet e peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes),
shpëtimit dhe mësimdhënies; aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit
ose imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe regjistrimi; kompakt disqe, dvd dhe
media të tjera regjistrimi dixhitale; pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softuer
kompjuterik; aparate matëse precize; projektorë; aparate dhe instrumente peshimi; aparate
rregulluese, elektrike; pajisje matëse, elektrike; aparate monitorimi, elektrike;
amplifikatorë; aparate për mësimdhënie audiovizive; aparate diagnostikuese, jo për qëllime
mjekësore; aparate për regjistrimin e zërit; aparate për riprodhimin e zërit; aparate për
transmetimin e zërit; aparate projeksioni të transparencës; aparate mbikqyrje sigurie; radio;
aparate mësimore; kuti për syze; aparate balancuese; magnet (dekorativ -); kartelat
inteligjente [kartat e qarkut të integruar]; fishekë për video lojëra; mbrojtëse për kokën;
helmeta mbrojtëse për sport; kufizimet e sigurisë, përveç ulëseve të automjeteve dhe
pajisjeve sportive; disqe (kompakt -) [audio-video]; kompjuterë të lëvizshëm; lugë matëse;
mbulesa prizash; transparenca [fotografi]; floppy disqe; disqe regjistrimi; CD muzikore;
filma vizatimorë të animuar; pajisje kundër ndërhyrjeve [energji elektrike]; aparate ndezëse
(aparatet elektrike për telekomandë -); pajisje mbyllëse të sigurisë (elektrike); dozimetra;
skedarë të shkarkueshëm imazhesh; skedarë muzikorë të shkarkueshëm; lojtarë rekord;
higrometra; aparate për tregues të temperaturës; kompakt disku; disqe për kompjuterë;
DVD player; lexues [pajisje për përpunimin e të dhënave]; media player; kasetofonë;
kamera; rregullat për [instrumentet matëse]; korniza për syze; monitorues; monitorë zëri;
aparate ndërkomunikuese; syze dielli; syze [optikë]; orë; [pajisje për regjistrimin e kohës];
laktometra; softuer për lojëra; marrës audiovizuale; marrës telefonik; xhaketa shpëtimi;
programe kompjuterike [programe], të regjistruara; instrumente matëse; bartës të
regjistrimit të zërit; bartës të të dhënave magnetike; bartës të të dhënave optike;
termometra, jo për qëllime mjekësore; termometra për testimin e temperaturës së ujit;
termometra për banjë; karta magnetike të koduara; kompjuterët tabletë.
10 Instrumente dhe aparate mjekësore ose dentare; artikuj ortopedik; materiale për qepje;
unaza për nxjerrjen e dhëmbëve; shpërndarës për qëllime mjekësore; aparate obstetrike;
aparate për tymosje për qëllime mjekësore; aparat masazhi; formuesit e thithkave; mburojat
e thithkave për përdorim personal; aparate diagnostikuese për qëllime mjekësore; (pajisje
për larjen) zgavrat e trupit ; aparate masazhi estetik; aparate terapeutike me ajër të nxehtë;
thasë akulli për qëllime mjekësore; qese uji për qëllime mjekësore; enë për shishe
ushqimore; shishe për bebe nga polipropileni; çorape elastike për qëllime kirurgjikale;
karroca me rrota të përshtatura për përdorim si mjete ndihmëse për ecje; valvulat e shisheve
ushqyese; rripat e kërthizës; rripa për qëllime ortopedike; rripat për lindje; pikatore për
qëllime mjekësore; korse barku; lugë për përdorimin e ilaçeve; pako termike për qëllime të
ndihmës së parë; jastëkë ajri për qëllime mjekësore; jastëkë për qëllime mjekësore; pads
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(ngrohëse -), elektrike, për qëllime mjekësore; mbulesa për shishe për ushqimin e
foshnjave; fasha, elastike; fasha [fasha mbështetëse]; korse për qëllime mjekësore; doreza
për masazh; fletët parandaluese; mbrojtëse goje për qëllime mjekësore; shishe për ushqim
(shishe për bebe); mburojat e thithkave për përdorim personal; goma veshi; kontejnerë për
përdorim me pompat e gjirit; shiringa për injeksione; shiringa hipodermike; biberonë për
bebe; thembra ortopedike; termometra për qëllime mjekësore; kuti për sonda termometri
për përdorim mjekësor; gjilpëra me shishe ushqimore; pompa gjiri; pompa gjiri për
përdorim nga nënat me gji; çarçafë për shtretër për pacientë të sëmurë; aparate për
lagështim për përdorim mjekësor; avullues për qëllime mjekësore; aspiratorë për hundë;
biberona për foshnjat (thithkat); byzylykë për qëllime mjekësore; gota për të ushqyer.
11 Aparatet për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje, ajrim; aparate për
ajër të nxehtë; furra me mikrovalë; aparate deodoruese, jo për përdorim personal; aparate
jonizuese për trajtimin e ajrit; instalimet dhe aparatet e ventilimit [klimatizim]; aparate dhe
makina për pastrimin e ajrit; aparate dhe instalime ndriçimi; pajisje dhe instalime ftohëse;
aparate dhe instalime gatimi; aparate ngrohëse, elektrike; furra; aparate për avull (elektrike
-) për gatim; aparate për tymosje, jo për qëllime mjekësore; aparate për ftohje të pijeve;
aparate dezinfektuese; tharëse flokësh [tharëse]; kove elektrike; aparat për eliminimin e
viruseve dhe bakterjeve; piceta higjenike; [jastëkë] (ngrohjeje -), elektrike, jo për qëllime
mjekësore; shpërndarës të dritës; tharëse (ajër -); avullues; aparate për gjenerimin e avullit;
llambadarë; llambat standarde; llamba me hark; llambat elektrike; llambat; drita, elektrike,
për pemët e Krishtlindjeve; poq elektrik; hije llambash; ngrohës uji [aparat]; aparate për
ngrohjen e ajrit; ngrohës, elektrike, për shishe ushqimore; ngrohës për shishe për fëmijë;
ngrohës ushqimesh; ulëse tualeti; sterilizues; sterilizues për shishet e ushqimit të foshnjave;
lagështues ajri; lagështues; lagështues të dhomës; lagështues ajri, të ndryshëm nga ato për
qëllime mjekësore; enë gatimi, elektrike; banjot; prodhuesit elektrik të kosit.
12 Automjete; aparate për lëvizje në tokë; perde dielli makinash; karroca për fëmijë;
parzmore sigurie për ulëset e automjeteve; parzmore sigurie të automjeteve për kolltukë
transporti; parzmore sigurie të automjeteve për karrocat; biçikleta; transportues me rrota për
bebe; karroca të hapura; parzmore për karroca; mbulesa për karroca për fëmijë; pasqyra të
pasme; rrota për biçikleta, biçikleta; ulëse sigurie për fëmijë [për automjete]; ulëset e
automjeteve; sisteme parzmore sigurie për ulëset e automjeteve; mbulesa karrocash;
parzmore për përdorim për karrige me shtytje; mbulesa për karroca; mbulesa dhe kapuç për
karrige; triçikleta; perde dielli të përshtatura për automobila; shporta për karroca; mbulesa
karrocash; mbulesa të ulëseve të automjetit (të pajisura); çadra dielli, çadra, mbulesa hijesh
nga dielli për karroca; mbajtëse shishe (pjesë karrocash); korniza për karroca; rrjeta kundër
mushkonjave për karroca; dyshekë dhe jastëkë të përshtatur për karroca.
16 Letër, karton; artikuj shkrimi; ngjitëse për artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake;
materialet e artistëve; furça për ngjyrë; materiale mësimore dhe instuksionesh; akuarele;
album fotografish; peshqir letre; komplet për vizatim; kuti për vendosjen e lapsave; letër
ngjitëse [për zyrë]; tubë letre; letër me material të trashë për tavolina; bileta; kartolina
urimi; kartolina rasti; kartolina muzikore për urime; letra të vogla ngjitëse për marrjen e
porosive [zyrë]; blloqe letrash për skica; zarfe; kalendarë; artikuj shkrimi; goma të tabelave
të shkrimit; libra këngësh; letër kopjimi; letër ambalazhi; letër shkrimi; veshje sirtarësh prej
letre, të parfumuara ose jo; përzierje e lakueshme letre dhe ngjitësi, e cila bëhet e fortë kur
thahet dhe përdoret për të bërë kuti; karta; dosje për letra; kartolina prej letre ose kartoni;
postera; letër shkrimi; kartolina; katalogë; tavolina prej letre; tabaka letrash; dosjet e
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dokumenteve; artikuj shkrimi (dollapë për -) [kushtet e zyrës]; ngjitëse për artikuj shkrimi
ose për qëllime shtëpiake; busulla për vizatim; mbështjellës [katrale]; mbulesa letre për
vazo me lule; bllok letrash transparente plastike; ditaret; vizatime; dispensera (shirit ngjitës
-) [kushtet e zyrës]; etiketa, jo prej tekstili; theksues; shami letre; tuba letre; figurina
[statueta] prej letrave të thata të ngjitura me ngjitës; harqe letre; letër materiale vizatimi;
materiale shkrimi; mjete shkollore [zyrë]; fotografi [të shtypura]; flamuj letre; shkumës
shkrimi; gazeta; strip gazeta komike; goma; kapese letrash; foto; ngjyrë; dërrasat e zeza;
rrasa për shkrim; libreza; libra; libra për fëmijë; makina mprehëse lapsash, elektrike ose jo
elektrike; doracakë [manualë]; globe; shabllone; materiale modelimi; plastika për modelim;
lapsa; lapsa me rrasa; priza lapsash; shirita ngjitës për artikuj shkrimi ose për qëllime
shtëpiake; shirita letre; pastele modelimi; shkumësa me ngjyra pastel; stilolapsa [për
kushtet e zyrës]; thumba; brushat e shkrimit; penela; revista periodike; mbajtëse lapsash;
mbajtëse stilolapsash; mbajtëse shkumësash; kuti për stilolapsa; produkte fshirjeje; botime
të shtypura; libra për shkrim ose vizatim; lidhëse për zyrë; vizore; revista (periodike); thasë
[zarfe] prej letre ose plastike, për paketim; qese letre; qese plastike për veshjen e koshave të
mbeturinave; peceta letre; kuti kartoni ose letre; kuti ngjyrash [artikuj për përdorim në
shkollë]; kartelat e indeksit [zyrë]; faqe shënues; ngjyra; setet e shkrimit [komplete];
materiale të shtypura; instrumente shkrimi; instrumente vizatimi; stenda fotografike;
fletore; vulë; tabela vizatimi; tableta shkrimi; paleta për piktorë; pëlhurë gome për qëllime
shkrimi; tabela për pikturë; mprehëse lapsash, elektrike ose jo elektrike; vula vulosjeje;
shtrojë letre; peceta tavoline prej letre; peceta letre për heqjen e make-up-it; fletushka; libra
gatimi.
18 Çanta të dizajnuara për vendosjen e gjërave personale dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe
çadra të mëdha për mbrojtjen nga dielli; çantë çelësash; çantë e vogël me pasqyrë, jo të
montuara; gjyksore për bartjen e foshnjave; çanta për palestër; kuletat; komplete udhëtimi
[enë lëkure]; çanta pelenash; çanta rrjetë; çanta; lëkurë e fabrikuar e fortë [imitim lëkure];
çanta për bartjen e foshnjave; qese mbajtëse për fëmijë; cadra dielli; çadra; çanta rrjete
(çanta dore); kasafortë; çanta plazhi; bagazhe; çanta për alpinistë; çanta për blerje;
mbajtëse; çantat; çanta shpine; çanta shpine për bartjen e foshnjave; çanta.
20 Mobilje, pasqyra, korniza fotografish; pajisje shtrati, jo prej metali; pajisje mobiljesh
(jo prej metali); pajisje për dyer, jo prej metali; dollapët; rafte; dollapa sigurie; mbajtëse
palltosh; stola [mobilje]; arkë për ruajtjen e sendeve personale, jo prej metali; kënd lojërash
për bebe; porta sigurie të zgjerueshme për shkallët; këmbësore për foshnjat; komodinë për
lodra; komodina me sirtarë; tabaka (jo prej metali); brava sigurie [jo metalike, jo elektrike];
Mbyllëse sigurie rezistente ndaj fëmijëve (jo metalike-) për kontejnerë; kontejnerë, jo prej
metali [magazinimi, transporti]; korniza; kënd i mbuluar për përdorim nga fëmijët; krevat
sigurie; jastëkë; jastëkë mbështetës për përdorim në ulëset e sigurisë së makinave për bebe
dhe fëmijë; jastëkë shtatzënie; jastëkë ajri, jo për qëllime mjekësore; paisje për vendosjen e
peshqirëve, të fiksuar, jo prej metali; divane; stenda për ekspozim; komponentët e qosheve
të kapakëve, jo prej metali; sirtare për ndërrimin e bebeve; statuja prej druri, dylli, gipsi ose
plastike; grepa, jo prej metali, për varëset e rrobave; grepa rrobash, jo prej metali; grepa
sigurie, jo prej metali; varëse rrobash dhe grepa për rroba; jastëkë; jastëkë ajri, jo për
qëllime mjekësore; tabela prej druri ose plastike; shtretër; dyshekë; dyshekë ndërrimi;
mobilje; mobilje për dhomat e gjumit të fëmijëve; zile e cila lëshon tingull kur fryen (era )
[zbukurim]; dyshek (kashtë -); ekrane [mobilje]; komodina; kolltuqe per femije te vegjel;
mbështetëse librash [mobilje]; kënd i mbyllur i lojërave; bazë e shtratit; rafte mobiljesh;
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rafte; rafte për ruajtje; dollapa për vendosjen e materialeve, zakonisht për zyre; kuti prej
druri ose plastike; karrige kërcimi për bebe; tavolina; shezllone dielli; karrige; karrige për
bebe; shezllone; karrige të larta për bebe; stole; pasqyra (xhami i argjendtë); pasqyra (dore ) [pasqyra tualeti]; dyshekë për lojëra për foshnjat; tabela hartimi; shtretër druri; blindat e
tekstilit për dritare të brendshëme; fuçi jo metalike; kolltuqe; mbrojtëse për krevat për
fëmijë; komodina druri; shtrat i montuar i cili palohet; ndenjëse për fëmijë; mbyllëse
sigurie jo prej metali, përkatësisht enë në formë unazash për gatim; brava dollapesh,
mbajtëse dollapi; mbajtëse sirtari; ndalesat e dyerve; mbulojë për shtrat foshnjesh; rrjetë
kundër marimangave për dyshekë dhe jastëkë; jastëk për përdorim pas lindjes.
21 Enë dhe kontejnerë shtëpiake ose kuzhine; krehër dhe sfungjer; brusha (përveç
penelave); artikuj për qëllime pastrimi; aparate deodoruese për përdorim personal; aparate
dhe makina lustruese, për qëllime shtëpiake, jo elektrike; shpërndarës aromatik, jo për
qëllime mjekësore; legena [tase]; enë qelqi për pije; gota me grykë për fëmijë; gota prej
letre ose plastike; shishe; shishe qelqi [kontejnerë]; balona izoluese; shishe për frigorifer;
balona vakum për mbajtjen e pijeve; enë qelqi e gjatë për ujë ose qumësht; enë për pije;
shporta për përdorim shtëpiak; kosha letre të mbeturinave; kontejnerë të izoluar nga
nxehtësia; enë termike për shishe për bebe (jo elektrike); ftohës të lëvizshëm; mbulesa për
enët; kapak tenxhereje; lugë për përzierje [enë kuzhine]; kuti krehërash; pajisje elektrike
për tërheqjen dhe shkatërrimin e insekteve; aparat shpërndarës sapuni; aparate uji për
pastrimin e dhëmbëve dhe mishrave të dhëmbëve; shpërndarës për qumësht pluhur; aparate
elektrike për eliminimin e insekteve; blindera, jo elektrike, për qëllime shtëpiake; shishe në
formë katrore për lëngje; telpër tundje, jo elektrike, për qëllime shtëpiake; kuti të ftohta të
lëvizshme [jo elektrike]; rende për përdorim në kuzhinë; lugë për pastrim, për përdorim në
kuzhinë; kuti tualeti; shporta pikniku (të pajisura -), duke përfshirë enët; leckë pastrimi;
kosha plehrash; krehër; krehër elektrike; krehër për flokë (me dhëmbë të mëdhenj-); pjata
për të parandaluar zierjen e qumështit; pjata tavoline; pjata për servirje; pllaka letre; pllaka
plastike; pjata tavoline të disponueshme; disqe; kuti sapuni; mbajtëse sfungjeri;
mbajtëse pecetash; presa frutash, jo elektrike, për qëllime shtëpiake; enë për pije; kuti
ushqimi; kontejnerë për përdorim shtëpiak ose kuzhine; kontejnerë kuzhine; kontejnerë të
izoluar termikisht për ushqim; arkë në formë derri; ngrohëse për shishe ushqimore, jo
elektrike; aparat shpenzues për peshqir letre; kavanoza për biskota; enë për sapun; rafte për
tharjen e shisheve për fëmijë; kova; shtrojë-mbrojtëse tavolinash nga enët e nxehta [enë
tavoline]; brushat; furça për flokë; furça për thonjtë; furça për larjen e enëve; furça për
pastrimin e rezervuarëve dhe kontejnerëve; furça për pastrimin e pajisjeve ushqimore; furça
për shishe ushqimore; furça tualeti; furça dhëmbësh; furça dhëmbësh, elektrike; sfungjer
tualeti; sfungjerë për qëllime shtëpiake; kallëpe për ëmbëlsira; kallëpe gatimi [kallëpe];
instrumente pastrimi, të operuara me dorë; gota; tenxhere (enë balte -); kurthe të insekteve;
mulli kuzhine, jo elektrike; enë kozmetike; enë gatimi, jo elektrike; enë kuzhine; vegla
shtëpiake; enë tualeti; avullues parfumi; banja për fëmijë, lëvizëse; vaska për bebe;
tenxhere kuzhine; vazo; vazo dekorative dhome; tenxhere; kova pelenash; kontejnerë për
ruajtjen e ushqimit.
24 Mbulesa krevatesh; mbulesa tavoline; mbulesa dysheku; peshqir fytyre [prej
materialeve tekstile]; peshqir; tekstili për banjë, përveç veshjeve; material tekstili; tekstil
krevati; mbulesa tavoline, jo prej letre; mbulesa tekstili; batanije krevati; mbulesa krevati
prej letre; qilima udhëtimi (mbulesa për prehër); etiketa të rrobave; shami prej tekstili;
këllëf jastëku [rrëshqitje jastëku]; materiale për mbulimin e jastëkut; flamuj, jo prej letre;
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dorashka për pastrim; çarçafë shtrati; shtrojë (tepison); mbuloja për çanta gjumi; lëkurë
molle [pëlhurë]; mbulesa me thepa [mbulesa dysheku]; mbulesë me material të yndyrshëm
për përdorim, si mbulesa tavoline; pëlhurë gome, të ndryshme nga artikujt e shkrimit; perde
dushi prej tekstili ose plastike; pëlhura tekstile jo të thurura; dyshekë, jo prej letre; peceta
tekstili; peceta, prej pëlhure, për heqjen e makiazhit; jorganët; rrjeta kundër mushkonjave;
mbulesa për krevat fëmijësh; çarçafë për krevat fëmijësh; mbuloja për fëmijë; batanije për
fëmijë; material (tekstile); veshje (tekstile) per karrige te larte per bebe.
25 Veshje, këpucë për mbathje, mbështjellëse për kokë; veshje prej imitime lëkure; veshje
prej lëkure; veshje për gjimnastikë; fustane; rroba banjoje; pajisje që nuk rrëshqasin për
këpucë; bandana [shami]; biberona, jo prej letre; kapele [veshje koke]; beretat; të
brendshme; të brendshme për shtatzëni; rrobe për punëtorët rural; shallë nga puplat
(qafore); pelushi [të brendshme]; brez për mbajtjen e qorapeve; korset; të mbathura gome;
këpucë sportive; çorape; pantofla; çorape;pantallona të gjata për kalërim; këmisha me
mëngë të shkurtra; këmisha; kapele; kapele (letër -) [veshje]; xhaketa; kapuç [veshje]; rripa
[veshje]; rripa (para -) [veshje]; geta; mbështjellës supesh; shall qafe; shalle qafe në formë
tubi; mbuloja për veshët [veshje]; bluza pambuku një pjesëshe për bebet [veshje]; kostume;
veshje plazhi; kostume maskarade; kravata; kapele për not; tapa dushi; shirita koke
[veshje]; xhepi katrore për kostume meshkujsh; mbulesa mbrojtëse për këmbët kundër
shiut; xhaketa [veshje]; funde; fustane pa mëngë dhe pa jakë e cila vishet mbi bluzë;
përparëse [veshje]; breza; dorashka; doreza skijimi; pallto rezistent ndaj ujit; veshje të
gatshme për t'u veshur; veshje letre; triko [veshje]; kërcyes; ngrohës për këmbët; gete
[pantallona]; mbathje sportive për meshkujt; çorape; rroba banjo; triko; peliqe për ngrohjen
e duarve, në formë cilindrike e skaje të hapura [veshje]; pelerina; pantallona të gjera; të
brendshme për shtatzëni; të brendshme; sirtarë për banjë; pantallona [veshje] për bebe;
pantallona; pantofla; xhaketa të trasha; peliqe; pizhame; veshje e bërë nga një copë e trashë
leshi; pulovera; sutjena; sutjena medicinale; sandale; sandale për banjë; këpucë për foshnja;
këpucë për fëmijë; këpucë për banjë; këpucë gjimnastike; këpucë plazhi; çizme për ski;
shalle; breza për veshje; veshjet e sipërme; veshje të jashtme; rripa pantallonash; çizme deri
tek kyçi i këmbës; çizme; bluza ; kombinime [veshje]; kapelë e hapur me strehë për
kokë[veshje koke]; të mbathura druri.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; administrimi tregtar i licencimit të
mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; asistencë për menaxhimin komercial ose industrial;
veshje për vitrinën e dyqaneve; shpërndarja e reklamave; shpërndarja e mostrave;
demonstrimi i mallrave; reklamimi me postë direkte; informacion biznesi; shërbime
këshilluese biznesi në lidhje me ekskluzivitetin; konsulencë biznesi në lidhje me
ekskluzivitetin; konsumatorët (informacione komerciale dhe këshilla për -) [dyqan për
këshilla për konsumatorët]; shërbimet e marketingut; ekspozita për qëllime komerciale ose
reklamuese; organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; sfilata
mode për qëllime promovuese (organizimi i -); prezantimi i mallrave në media
komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; promovimi i shitjeve për të tjerët; shërbimet
e prokurimit për palët e treta (blerja e mallrave dhe shërbimeve për kompani të tjera);
konsulencë për menaxhimin e biznesit dhe organizimin; modelim për reklamim ose
promovim të shitjeve; shërbimet e prerjes së lajmeve; shërbimet e telemarketingut.
41 Arsimim; ofrimi i trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; publikim
elektronik në desktop; ofrimi i publikimeve elektronike on-line, të pashkarkueshme; botimi
i librave; publikim i elektronikës.
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(540)

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për lustrim; sapune;
parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë, kremra për flokë; pasta dentare; kolonjë; ujë
livandeje; ujë me aromë; amoniak [alkali i paqëndrueshëm] [detergjent]; preparate aloe
vera për qëllime kozmetike; qelibar [parfum]; niseshte lustruese për qëllime larjeje; zbutës
rrobash për larje; aromatike [vajra esencialë]; aromatizues për pije [vajra esencialë];
aromatizues për kek [vajra esencialë]; ujë për pastrimin e lëkurës për qëllime kozmetike;
locione jo mjekuese; shkumë për banjë; parfume lulesh (baza për -); shkopinj pambuku për
qëllime kozmetike; solucion dezinfektues; dyll lavanderie; dyll parketi; lavanderi blu;
ngjyrues për qëllime tualeti; kozmetikë; kremra (kozmetike -); kremra penguese; krem për
lustrim; krem për zbardhjen e lëkurës; detergjent larëse, për pastrim; deodorantë për
përdorim njerëzish (parfumeri); detergjentë të ndryshëm nga ato për përdorim në
operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore; heliotropinë; aromatizues ne formë
thelbi; vaj aromatizues me aromë mente [vaj esencial]; vaj terpentine për heqjen e yndyrës;
vaj citrusi; vajëra eterike; ekstrakte lulesh [parfume]; xhel masazhi, përveç për qëllime
mjekësore; xhel për zbardhjen e dhëmbëve; geraniol (vajëra aromatike për lëkurën);
shkumës pastrimi; yndyrat për qëllime kozmetike; losione per pastrimin e lekures; losione
[parfumeri]; qumësht bajamesh për qëllime kozmetike; qumësht pastrues për qëllime
tualeti; dru me aromë; kremra për qëllime kozmetike; shkelqyes buzesh; dyll këpucësh;
maska kozmetike; për parfumeri; transferte (dekorative -) për qëllime kozmetike; myshqe
[parfumeri]; komplete kozmetike; vajra për qëllime tualeti; vajra masazhi; vajra esenciale;
dru kedri (vajra esencialë të -); limon [vajra esencialë të -]; vajra për parfume dhe aroma;
vajra për qëllime pastrimi; vajra për qëllime kozmetike; vaj shkurresh; vaj jasemini; vaj
livandoje; vaj bajame; vaj trëndafili; lesh pambuku për qëllime kozmetike; gurë për
lustrim; gurë të kristalizuara nga kripa; gurë zbutës; gur shtufeje; kremëra për qëllime
kozmetike; pot-pourri (lule aromatike); preparate (kozmetike) për rrezitje nga dielli;
(preparate kozmetike për -) banjo; preparate për pastrim për qëllime personale sanitare ose
deodorante [tualeti]; lustër për lavanderi; preparate shkëlqyese; Losion për rrezitje nga
dielli; kimikate për ndriçimin e ngjyrave për qëllime shtëpiake [lavanderi]; kozmetikë për
kujdesin e lëkurës; preparate për larje; antidjersë [tualeti]; preparate për tymosje [parfume];
zbardhues për lavanderi; shpëlarje dentare, jo medicinale; preparate për kujdesin e thonjve;
preparate pastrimi për qëllime shtëpiake; pajisje tualeti; preparate zbutëse [niseshje];
preparate për zbutjen e rrobave; preparate për parfumimin e tekstilit; preparate të ndryshme
për largimin e vajrave, korrezionit, ndryshkut; preparate për heqjen e grimit; preparate për
heqjen e ngjyrave; parfumeri; preparate për aromatizues të ajrit; niseshte për qëllime
lavanderi; kripërat e banjës, jo për qëllime mjekësore; kripëra zbardhuese; pëlhura të
ngopura me detergjent për pastrim; sapun bajamesh; sapun; sapun kundër djersës; sapun
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deodorant; sapunë në formë të lëngshme; shampona; shampone të thata; preparate kimike
për largimin e njollave; pluhur gërryes për lustrim; sode zbardhuese; sprej për freskimin e
frymëmarrjes; pluhur (talk), për përdorim në tualet; pëlhurë gërryese; pëlhurë qelqi; terpene
[vajra esencialë]; ngjyra (kozmetike -) ngjyra për mjekrën; inde të ngopura me locione
kozmetike; shkopinj pambuku për pastrimin e veshëve; kremra për trupin; kremrat jo
medikamentoz, përkatësisht kremrat për pastrimin nga pelenat jo medicinale; kremra
kundër diellit (kozmetikë); detergjentë për makina larëse rrobash; qumësht pastrues për
qëllime kozmetike; kremra për kondicionimin e lëkurës jo për përdorim mjekësor; qese e
vogël pluhuri me parfum, per aromatizimin e rrobave.
8 Vegla dhe pajisje dore (përdoret me dorë); set enësh; pjatë argjendi [thika, pirunë dhe
lugë]; mbajtëse gurësh; komplete manikyresh; komplete pedikyr; thika; set enësh tavoline
[thika, pirunë dhe lugë]; lugë; lugë [vegla dore]; gërshërë; gërshëra e thonjëve; pirunë
tavoline; lima [vegla dore]; lima për thonjtë; lima elektrike thonjsh; gërshërë flokësh për
përdorim personal, elektrike dhe jo elektrike; prerëse thonjsh; set për përdorim nga fëmijët;
sete plastike; sete prej silikoni; komplete manikyresh, elektrike; gërshërë thonjsh, elektrike
ose jo elektrike; grirëse perimesh; thika stilolapsi; copëtues mishi [vegla dore]; copa
perimesh; avullues (insekticid -) [vegla dore].
9 Aparatet dhe instrumentet e peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes),
shpëtimit dhe mësimdhënies; aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit
ose imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe regjistrimi; kompakt disqe, dvd dhe
media të tjera regjistrimi dixhitale; pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softuer
kompjuterik; aparate matëse precize; projektorë; aparate dhe instrumente peshimi; aparate
rregulluese, elektrike; pajisje matëse, elektrike; aparate monitorimi, elektrike;
amplifikatorë; aparate për mësimdhënie audiovizive; aparate diagnostikuese, jo për qëllime
mjekësore; aparate për regjistrimin e zërit; aparate për riprodhimin e zërit; aparate për
transmetimin e zërit; aparate projeksioni të transparencës; aparate mbikqyrje sigurie; radio;
aparate mësimore; kuti për syze; aparate balancuese; magnet (dekorativ -); kartelat
inteligjente [kartat e qarkut të integruar]; fishekë për video lojëra; mbrojtëse për kokën;
helmeta mbrojtëse për sport; kufizimet e sigurisë, përveç ulëseve të automjeteve dhe
pajisjeve sportive; disqe (kompakt -) [audio-video]; kompjuterë të lëvizshëm; lugë matëse;
mbulesa prizash; transparenca [fotografi]; floppy disqe; disqe regjistrimi; CD muzikore;
filma vizatimorë të animuar; pajisje kundër ndërhyrjeve [energji elektrike]; aparate ndezëse
(aparatet elektrike për telekomandë -); pajisje mbyllëse të sigurisë (elektrike); dozimetra;
skedarë të shkarkueshëm imazhesh; skedarë muzikorë të shkarkueshëm; lojtarë rekord;
higrometra; aparate për tregues të temperaturës; kompakt disku; disqe për kompjuterë;
DVD player; lexues [pajisje për përpunimin e të dhënave]; media player; kasetofonë;
kamera; rregullat për [instrumentet matëse]; korniza për syze; monitorues; monitorë zëri;
aparate ndërkomunikuese; syze dielli; syze [optikë]; orë; [pajisje për regjistrimin e kohës];
laktometra; softuer për lojëra; marrës audiovizuale; marrës telefonik; xhaketa shpëtimi;
programe kompjuterike [programe], të regjistruara; instrumente matëse; bartës të
regjistrimit të zërit; bartës të të dhënave magnetike; bartës të të dhënave optike;
termometra, jo për qëllime mjekësore; termometra për testimin e temperaturës së ujit;
termometra për banjë; karta magnetike të koduara; kompjuterët tabletë.
10 Instrumente dhe aparate mjekësore ose dentare; artikuj ortopedik; materiale për qepje;
unaza për nxjerrjen e dhëmbëve; shpërndarës për qëllime mjekësore; aparate obstetrike;
aparate për tymosje për qëllime mjekësore; aparat masazhi; formuesit e thithkave; mburojat
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e thithkave për përdorim personal; aparate diagnostikuese për qëllime mjekësore; (pajisje
për larjen) zgavrat e trupit ; aparate masazhi estetik; aparate terapeutike me ajër të nxehtë;
thasë akulli për qëllime mjekësore; qese uji për qëllime mjekësore; enë për shishe
ushqimore; shishe për bebe nga polipropileni; çorape elastike për qëllime kirurgjikale;
karroca me rrota të përshtatura për përdorim si mjete ndihmëse për ecje; valvulat e shisheve
ushqyese; rripat e kërthizës; rripa për qëllime ortopedike; rripat për lindje; pikatore për
qëllime mjekësore; korse barku; lugë për përdorimin e ilaçeve; pako termike për qëllime të
ndihmës së parë; jastëkë ajri për qëllime mjekësore; jastëkë për qëllime mjekësore; pads
(ngrohëse -), elektrike, për qëllime mjekësore; mbulesa për shishe për ushqimin e
foshnjave; fasha, elastike; fasha [fasha mbështetëse]; korse për qëllime mjekësore; doreza
për masazh; fletët parandaluese; mbrojtëse goje për qëllime mjekësore; shishe për ushqim
(shishe për bebe); mburojat e thithkave për përdorim personal; goma veshi; kontejnerë për
përdorim me pompat e gjirit; shiringa për injeksione; shiringa hipodermike; biberonë për
bebe; thembra ortopedike; termometra për qëllime mjekësore; kuti për sonda termometri
për përdorim mjekësor; gjilpëra me shishe ushqimore; pompa gjiri; pompa gjiri për
përdorim nga nënat me gji; çarçafë për shtretër për pacientë të sëmurë; aparate për
lagështim për përdorim mjekësor; avullues për qëllime mjekësore; aspiratorë për hundë;
biberona për foshnjat (thithkat); byzylykë për qëllime mjekësore; gota për të ushqyer.
11 Aparatet për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje, ajrim; aparate për
ajër të nxehtë; furra me mikrovalë; aparate deodoruese, jo për përdorim personal; aparate
jonizuese për trajtimin e ajrit; instalimet dhe aparatet e ventilimit [klimatizim]; aparate dhe
makina për pastrimin e ajrit; aparate dhe instalime ndriçimi; pajisje dhe instalime ftohëse;
aparate dhe instalime gatimi; aparate ngrohëse, elektrike; furra; aparate për avull (elektrike
-) për gatim; aparate për tymosje, jo për qëllime mjekësore; aparate për ftohje të pijeve;
aparate dezinfektuese; tharëse flokësh [tharëse]; kove elektrike; aparat për eliminimin e
viruseve dhe bakterjeve; piceta higjenike; [jastëkë] (ngrohjeje -), elektrike, jo për qëllime
mjekësore; shpërndarës të dritës; tharëse (ajër -); avullues; aparate për gjenerimin e avullit;
llambadarë; llambat standarde; llamba me hark; llambat elektrike; llambat; drita, elektrike,
për pemët e Krishtlindjeve; poq elektrik; hije llambash; ngrohës uji [aparat]; aparate për
ngrohjen e ajrit; ngrohës, elektrike, për shishe ushqimore; ngrohës për shishe për fëmijë;
ngrohës ushqimesh; ulëse tualeti; sterilizues; sterilizues për shishet e ushqimit të foshnjave;
lagështues ajri; lagështues; lagështues të dhomës; lagështues ajri, të ndryshëm nga ato për
qëllime mjekësore; enë gatimi, elektrike; banjot; prodhuesit elektrik të kosit.
12 Automjete; aparate për lëvizje në tokë; perde dielli makinash; karroca për fëmijë;
parzmore sigurie për ulëset e automjeteve; parzmore sigurie të automjeteve për kolltukë
transporti; parzmore sigurie të automjeteve për karrocat; biçikleta; transportues me rrota për
bebe; karroca të hapura; parzmore për karroca; mbulesa për karroca për fëmijë; pasqyra të
pasme; rrota për biçikleta, biçikleta; ulëse sigurie për fëmijë [për automjete]; ulëset e
automjeteve; sisteme parzmore sigurie për ulëset e automjeteve; mbulesa karrocash;
parzmore për përdorim për karrige me shtytje; mbulesa për karroca; mbulesa dhe kapuç për
karrige; triçikleta; perde dielli të përshtatura për automobila; shporta për karroca; mbulesa
karrocash; mbulesa të ulëseve të automjetit (të pajisura); çadra dielli, çadra, mbulesa hijesh
nga dielli për karroca; mbajtëse shishe (pjesë karrocash); korniza për karroca; rrjeta kundër
mushkonjave për karroca; dyshekë dhe jastëkë të përshtatur për karroca.
16 Letër, karton; artikuj shkrimi; ngjitëse për artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake;
materialet e artistëve; furça për ngjyrë; materiale mësimore dhe instuksionesh; akuarele;
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album fotografish; peshqir letre; komplet për vizatim; kuti për vendosjen e lapsave; letër
ngjitëse [për zyrë]; tubë letre; letër me material të trashë për tavolina; bileta; kartolina
urimi; kartolina rasti; kartolina muzikore për urime; letra të vogla ngjitëse për marrjen e
porosive [zyrë]; blloqe letrash për skica; zarfe; kalendarë; artikuj shkrimi; goma të tabelave
të shkrimit; libra këngësh; letër kopjimi; letër ambalazhi; letër shkrimi; veshje sirtarësh prej
letre, të parfumuara ose jo; përzierje e lakueshme letre dhe ngjitësi, e cila bëhet e fortë kur
thahet dhe përdoret për të bërë kuti; karta; dosje për letra; kartolina prej letre ose kartoni;
postera; letër shkrimi; kartolina; katalogë; tavolina prej letre; tabaka letrash; dosjet e
dokumenteve; artikuj shkrimi (dollapë për -) [kushtet e zyrës]; ngjitëse për artikuj shkrimi
ose për qëllime shtëpiake; busulla për vizatim; mbështjellës [katrale]; mbulesa letre për
vazo me lule; bllok letrash transparente plastike; ditaret; vizatime; dispensera (shirit ngjitës
-) [kushtet e zyrës]; etiketa, jo prej tekstili; theksues; shami letre; tuba letre; figurina
[statueta] prej letrave të thata të ngjitura me ngjitës; harqe letre; letër materiale vizatimi;
materiale shkrimi; mjete shkollore [zyrë]; fotografi [të shtypura]; flamuj letre; shkumës
shkrimi; gazeta; strip gazeta komike; goma; kapese letrash; foto; ngjyrë; dërrasat e zeza;
rrasa për shkrim; libreza; libra; libra për fëmijë; makina mprehëse lapsash, elektrike ose jo
elektrike; doracakë [manualë]; globe; shabllone; materiale modelimi; plastika për modelim;
lapsa; lapsa me rrasa; priza lapsash; shirita ngjitës për artikuj shkrimi ose për qëllime
shtëpiake; shirita letre; pastele modelimi; shkumësa me ngjyra pastel; stilolapsa [për
kushtet e zyrës]; thumba; brushat e shkrimit; penela; revista periodike; mbajtëse lapsash;
mbajtëse stilolapsash; mbajtëse shkumësash; kuti për stilolapsa; produkte fshirjeje; botime
të shtypura; libra për shkrim ose vizatim; lidhëse për zyrë; vizore; revista (periodike); thasë
[zarfe] prej letre ose plastike, për paketim; qese letre; qese plastike për veshjen e koshave të
mbeturinave; peceta letre; kuti kartoni ose letre; kuti ngjyrash [artikuj për përdorim në
shkollë]; kartelat e indeksit [zyrë]; faqe shënues; ngjyra; setet e shkrimit [komplete];
materiale të shtypura; instrumente shkrimi; instrumente vizatimi; stenda fotografike;
fletore; vulë; tabela vizatimi; tableta shkrimi; paleta për piktorë; pëlhurë gome për qëllime
shkrimi; tabela për pikturë; mprehëse lapsash, elektrike ose jo elektrike; vula vulosjeje;
shtrojë letre; peceta tavoline prej letre; peceta letre për heqjen e make-up-it; fletushka; libra
gatimi.
18 Çanta të dizajnuara për vendosjen e gjërave personale dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe
çadra të mëdha për mbrojtjen nga dielli; çantë çelësash; çantë e vogël me pasqyrë, jo të
montuara; gjyksore për bartjen e foshnjave; çanta për palestër; kuletat; komplete udhëtimi
[enë lëkure]; çanta pelenash; çanta rrjetë; çanta; lëkurë e fabrikuar e fortë [imitim lëkure];
çanta për bartjen e foshnjave; qese mbajtëse për fëmijë; cadra dielli; çadra; çanta rrjete
(çanta dore); kasafortë; çanta plazhi; bagazhe; çanta për alpinistë; çanta për blerje;
mbajtëse; çantat; çanta shpine; çanta shpine për bartjen e foshnjave; çanta.
20 Mobilje, pasqyra, korniza fotografish; pajisje shtrati, jo prej metali; pajisje mobiljesh
(jo prej metali); pajisje për dyer, jo prej metali; dollapët; rafte; dollapa sigurie; mbajtëse
palltosh; stola [mobilje]; arkë për ruajtjen e sendeve personale, jo prej metali; kënd lojërash
për bebe; porta sigurie të zgjerueshme për shkallët; këmbësore për foshnjat; komodinë për
lodra; komodina me sirtarë; tabaka (jo prej metali); brava sigurie [jo metalike, jo elektrike];
Mbyllëse sigurie rezistente ndaj fëmijëve (jo metalike-) për kontejnerë; kontejnerë, jo prej
metali [magazinimi, transporti]; korniza; kënd i mbuluar për përdorim nga fëmijët; krevat
sigurie; jastëkë; jastëkë mbështetës për përdorim në ulëset e sigurisë së makinave për bebe
dhe fëmijë; jastëkë shtatzënie; jastëkë ajri, jo për qëllime mjekësore; paisje për vendosjen e
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peshqirëve, të fiksuar, jo prej metali; divane; stenda për ekspozim; komponentët e qosheve
të kapakëve, jo prej metali; sirtare për ndërrimin e bebeve; statuja prej druri, dylli, gipsi ose
plastike; grepa, jo prej metali, për varëset e rrobave; grepa rrobash, jo prej metali; grepa
sigurie, jo prej metali; varëse rrobash dhe grepa për rroba; jastëkë; jastëkë ajri, jo për
qëllime mjekësore; tabela prej druri ose plastike; shtretër; dyshekë; dyshekë ndërrimi;
mobilje; mobilje për dhomat e gjumit të fëmijëve; zile e cila lëshon tingull kur fryen (era )
[zbukurim]; dyshek (kashtë -); ekrane [mobilje]; komodina; kolltuqe per femije te vegjel;
mbështetëse librash [mobilje]; kënd i mbyllur i lojërave; bazë e shtratit; rafte mobiljesh;
rafte; rafte për ruajtje; dollapa për vendosjen e materialeve, zakonisht për zyre; kuti prej
druri ose plastike; karrige kërcimi për bebe; tavolina; shezllone dielli; karrige; karrige për
bebe; shezllone; karrige të larta për bebe; stole; pasqyra (xhami i argjendtë); pasqyra (dore ) [pasqyra tualeti]; dyshekë për lojëra për foshnjat; tabela hartimi; shtretër druri; blindat e
tekstilit për dritare të brendshëme; fuçi jo metalike; kolltuqe; mbrojtëse për krevat për
fëmijë; komodina druri; shtrat i montuar i cili palohet; ndenjëse për fëmijë; mbyllëse
sigurie jo prej metali, përkatësisht enë në formë unazash për gatim; brava dollapesh,
mbajtëse dollapi; mbajtëse sirtari; ndalesat e dyerve; mbulojë për shtrat foshnjesh; rrjetë
kundër marimangave për dyshekë dhe jastëkë; jastëk për përdorim pas lindjes.
21 Enë dhe kontejnerë shtëpiake ose kuzhine; krehër dhe sfungjer; brusha (përveç
penelave); artikuj për qëllime pastrimi; aparate deodoruese për përdorim personal; aparate
dhe makina lustruese, për qëllime shtëpiake, jo elektrike; shpërndarës aromatik, jo për
qëllime mjekësore; legena [tase]; enë qelqi për pije; gota me grykë për fëmijë; gota prej
letre ose plastike; shishe; shishe qelqi [kontejnerë]; balona izoluese; shishe për frigorifer;
balona vakum për mbajtjen e pijeve; enë qelqi e gjatë për ujë ose qumësht; enë për pije;
shporta për përdorim shtëpiak; kosha letre të mbeturinave; kontejnerë të izoluar nga
nxehtësia; enë termike për shishe për bebe (jo elektrike); ftohës të lëvizshëm; mbulesa për
enët; kapak tenxhereje; lugë për përzierje [enë kuzhine]; kuti krehërash; pajisje elektrike
për tërheqjen dhe shkatërrimin e insekteve; aparat shpërndarës sapuni; aparate uji për
pastrimin e dhëmbëve dhe mishrave të dhëmbëve; shpërndarës për qumësht pluhur; aparate
elektrike për eliminimin e insekteve; blindera, jo elektrike, për qëllime shtëpiake; shishe në
formë katrore për lëngje; telpër tundje, jo elektrike, për qëllime shtëpiake; kuti të ftohta të
lëvizshme [jo elektrike]; rende për përdorim në kuzhinë; lugë për pastrim, për përdorim në
kuzhinë; kuti tualeti; shporta pikniku (të pajisura -), duke përfshirë enët; leckë pastrimi;
kosha plehrash; krehër; krehër elektrike; krehër për flokë (me dhëmbë të mëdhenj-); pjata
për të parandaluar zierjen e qumështit; pjata tavoline; pjata për servirje; pllaka letre; pllaka
plastike; pjata tavoline të disponueshme; disqe; kuti sapuni; mbajtëse sfungjeri;
24 bulesa krevatesh; mbulesa tavoline; mbulesa dysheku; peshqir fytyre [prej materialeve
tekstile]; peshqir; tekstili për banjë, përveç veshjeve; material tekstili; tekstil krevati;
mbulesa tavoline, jo prej letre; mbulesa tekstili; batanije krevati; mbulesa krevati prej letre;
qilima udhëtimi (mbulesa për prehër); etiketa të rrobave; shami prej tekstili; këllëf jastëku
[rrëshqitje jastëku]; materiale për mbulimin e jastëkut; flamuj, jo prej letre; dorashka për
pastrim; çarçafë shtrati; shtrojë (tepison); mbuloja për çanta gjumi; lëkurë molle [pëlhurë];
mbulesa me thepa [mbulesa dysheku]; mbulesë me material të yndyrshëm për përdorim, si
mbulesa tavoline; pëlhurë gome, të ndryshme nga artikujt e shkrimit; perde dushi prej
tekstili ose plastike; pëlhura tekstile jo të thurura; dyshekë, jo prej letre; peceta tekstili;
peceta, prej pëlhure, për heqjen e makiazhit; jorganët; rrjeta kundër mushkonjave; mbulesa
për krevat fëmijësh; çarçafë për krevat fëmijësh; mbuloja për fëmijë; batanije për fëmijë;
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material (tekstile); veshje (tekstile) per karrige te larte per bebe.
25 Veshje, këpucë për mbathje, mbështjellëse për kokë; veshje prej imitime lëkure; veshje
prej lëkure; veshje për gjimnastikë; fustane; rroba banjoje; pajisje që nuk rrëshqasin për
këpucë; bandana [shami]; biberona, jo prej letre; kapele [veshje koke]; beretat; të
brendshme; të brendshme për shtatzëni; rrobe për punëtorët rural; shallë nga puplat
(qafore); pelushi [të brendshme]; brez për mbajtjen e qorapeve; korset; të mbathura gome;
këpucë sportive; çorape; pantofla; çorape;pantallona të gjata për kalërim; këmisha me
mëngë të shkurtra; këmisha; kapele; kapele (letër -) [veshje]; xhaketa; kapuç [veshje]; rripa
[veshje]; rripa (para -) [veshje]; geta; mbështjellës supesh; shall qafe; shalle qafe në formë
tubi; mbuloja për veshët [veshje]; bluza pambuku një pjesëshe për bebet [veshje]; kostume;
veshje plazhi; kostume maskarade; kravata; kapele për not; tapa dushi; shirita koke
[veshje]; xhepi katrore për kostume meshkujsh; mbulesa mbrojtëse për këmbët kundër
shiut; xhaketa [veshje]; funde; fustane pa mëngë dhe pa jakë e cila vishet mbi bluzë;
përparëse [veshje]; breza; dorashka; doreza skijimi; pallto rezistent ndaj ujit; veshje të
gatshme për t'u veshur; veshje letre; triko [veshje]; kërcyes; ngrohës për këmbët; gete
[pantallona]; mbathje sportive për meshkujt; çorape; rroba banjo; triko; peliqe për ngrohjen
e duarve, në formë cilindrike e skaje të hapura [veshje]; pelerina; pantallona të gjera; të
brendshme për shtatzëni; të brendshme; sirtarë për banjë; pantallona [veshje] për bebe;
pantallona; pantofla; xhaketa të trasha; peliqe; pizhame; veshje e bërë nga një copë e trashë
leshi; pulovera; sutjena; sutjena medicinale; sandale; sandale për banjë; këpucë për foshnja;
këpucë për fëmijë; këpucë për banjë; këpucë gjimnastike; këpucë plazhi; çizme për ski;
shalle; breza për veshje; veshjet e sipërme; veshje të jashtme; rripa pantallonash; çizme deri
tek kyçi i këmbës; çizme; bluza ; kombinime [veshje]; kapelë e hapur me strehë për
kokë[veshje koke]; të mbathura druri.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; administrimi tregtar i licencimit të
mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; asistencë për menaxhimin komercial ose industrial;
veshje për vitrinën e dyqaneve; shpërndarja e reklamave; shpërndarja e mostrave;
demonstrimi i mallrave; reklamimi me postë direkte; informacion biznesi; shërbime
këshilluese biznesi në lidhje me ekskluzivitetin; konsulencë biznesi në lidhje me
ekskluzivitetin; konsumatorët (informacione komerciale dhe këshilla për -) [dyqan për
këshilla për konsumatorët]; shërbimet e marketingut; ekspozita për qëllime komerciale ose
reklamuese; organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; sfilata
mode për qëllime promovuese (organizimi i -); prezantimi i mallrave në media
komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; promovimi i shitjeve për të tjerët; shërbimet
e prokurimit për palët e treta (blerja e mallrave dhe shërbimeve për kompani të tjera);
konsulencë për menaxhimin e biznesit dhe organizimin; modelim për reklamim ose
promovim të shitjeve; shërbimet e prerjes së lajmeve; shërbimet e telemarketingut.
41 Arsimim; ofrimi i trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; publikim
elektronik në desktop; ofrimi i publikimeve elektronike on-line, të pashkarkueshme; botimi
i librave; publikim i elektronikës.
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6 20154 Milano MI, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) PRENATAL

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për lustrim; sapune;
parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë, kremra për flokë; pasta dentare; kolonjë; ujë
livandeje; ujë me aromë; amoniak [alkali i paqëndrueshëm] [detergjent]; preparate aloe
vera për qëllime kozmetike; qelibar [parfum]; niseshte lustruese për qëllime larjeje; zbutës
rrobash për larje; aromatike [vajra esencialë]; aromatizues për pije [vajra esencialë];
aromatizues për kek [vajra esencialë]; ujë për pastrimin e lëkurës për qëllime kozmetike;
locione jo mjekuese; shkumë për banjë; parfume lulesh (baza për -); shkopinj pambuku për
qëllime kozmetike; solucion dezinfektues; dyll lavanderie; dyll parketi; lavanderi blu;
ngjyrues për qëllime tualeti; kozmetikë; kremra (kozmetike -); kremra penguese; krem për
lustrim; krem për zbardhjen e lëkurës; detergjent larëse, për pastrim; deodorantë për
përdorim njerëzish (parfumeri); detergjentë të ndryshëm nga ato për përdorim në
operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore; heliotropinë; aromatizues ne formë
thelbi; vaj aromatizues me aromë mente [vaj esencial]; vaj terpentine për heqjen e yndyrës;
vaj citrusi; vajëra eterike; ekstrakte lulesh [parfume]; xhel masazhi, përveç për qëllime
mjekësore; xhel për zbardhjen e dhëmbëve; geraniol (vajëra aromatike për lëkurën);
shkumës pastrimi; yndyrat për qëllime kozmetike; losione per pastrimin e lekures; losione
[parfumeri]; qumësht bajamesh për qëllime kozmetike; qumësht pastrues për qëllime
tualeti; dru me aromë; kremra për qëllime kozmetike; shkelqyes buzesh; dyll këpucësh;
maska kozmetike; për parfumeri; transferte (dekorative -) për qëllime kozmetike; myshqe
[parfumeri]; komplete kozmetike; vajra për qëllime tualeti; vajra masazhi; vajra esenciale;
dru kedri (vajra esencialë të -); limon [vajra esencialë të -]; vajra për parfume dhe aroma;
vajra për qëllime pastrimi; vajra për qëllime kozmetike; vaj shkurresh; vaj jasemini; vaj
livandoje; vaj bajame; vaj trëndafili; lesh pambuku për qëllime kozmetike; gurë për
lustrim; gurë të kristalizuara nga kripa; gurë zbutës; gur shtufeje; kremëra për qëllime
kozmetike; pot-pourri (lule aromatike); preparate (kozmetike) për rrezitje nga dielli;
(preparate kozmetike për -) banjo; preparate për pastrim për qëllime personale sanitare ose
deodorante [tualeti]; lustër për lavanderi; preparate shkëlqyese; Losion për rrezitje nga
dielli; kimikate për ndriçimin e ngjyrave për qëllime shtëpiake [lavanderi]; kozmetikë për
kujdesin e lëkurës; preparate për larje; antidjersë [tualeti]; preparate për tymosje [parfume];
zbardhues për lavanderi; shpëlarje dentare, jo medicinale; preparate për kujdesin e thonjve;
preparate pastrimi për qëllime shtëpiake; pajisje tualeti; preparate zbutëse [niseshje];
preparate për zbutjen e rrobave; preparate për parfumimin e tekstilit; preparate të ndryshme
për largimin e vajrave, korrezionit, ndryshkut; preparate për heqjen e grimit; preparate për
heqjen e ngjyrave; parfumeri; preparate për aromatizues të ajrit; niseshte për qëllime
lavanderi; kripërat e banjës, jo për qëllime mjekësore; kripëra zbardhuese; pëlhura të
ngopura me detergjent për pastrim; sapun bajamesh; sapun; sapun kundër djersës; sapun
deodorant; sapunë në formë të lëngshme; shampona; shampone të thata; preparate kimike
për largimin e njollave; pluhur gërryes për lustrim; sode zbardhuese; sprej për freskimin e
frymëmarrjes; pluhur (talk), për përdorim në tualet; pëlhurë gërryese; pëlhurë qelqi; terpene
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[vajra esencialë]; ngjyra (kozmetike -) ngjyra për mjekrën; inde të ngopura me locione
kozmetike; shkopinj pambuku për pastrimin e veshëve; kremra për trupin; kremrat jo
medikamentoz, përkatësisht kremrat për pastrimin nga pelenat jo medicinale; kremra
kundër diellit (kozmetikë); detergjentë për makina larëse rrobash; qumësht pastrues për
qëllime kozmetike; kremra për kondicionimin e lëkurës jo për përdorim mjekësor; qese e
vogël pluhuri me parfum, per aromatizimin e rrobave.
8 Vegla dhe pajisje dore (përdoret me dorë); set enësh; pjatë argjendi [thika, pirunë dhe
lugë]; mbajtëse gurësh; komplete manikyresh; komplete pedikyr; thika; set enësh tavoline
[thika, pirunë dhe lugë]; lugë; lugë [vegla dore]; gërshërë; gërshëra e thonjëve; pirunë
tavoline; lima [vegla dore]; lima për thonjtë; lima elektrike thonjsh; gërshërë flokësh për
përdorim personal, elektrike dhe jo elektrike; prerëse thonjsh; set për përdorim nga fëmijët;
sete plastike; sete prej silikoni; komplete manikyresh, elektrike; gërshërë thonjsh, elektrike
ose jo elektrike; grirëse perimesh; thika stilolapsi; copëtues mishi [vegla dore]; copa
perimesh; avullues (insekticid -) [vegla dore].
9 Aparatet dhe instrumentet e peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes),
shpëtimit dhe mësimdhënies; aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit
ose imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe regjistrimi; kompakt disqe, dvd dhe
media të tjera regjistrimi dixhitale; pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softuer
kompjuterik; aparate matëse precize; projektorë; aparate dhe instrumente peshimi; aparate
rregulluese, elektrike; pajisje matëse, elektrike; aparate monitorimi, elektrike;
amplifikatorë; aparate për mësimdhënie audiovizive; aparate diagnostikuese, jo për qëllime
mjekësore; aparate për regjistrimin e zërit; aparate për riprodhimin e zërit; aparate për
transmetimin e zërit; aparate projeksioni të transparencës; aparate mbikqyrje sigurie; radio;
aparate mësimore; kuti për syze; aparate balancuese; magnet (dekorativ -); kartelat
inteligjente [kartat e qarkut të integruar]; fishekë për video lojëra; mbrojtëse për kokën;
helmeta mbrojtëse për sport; kufizimet e sigurisë, përveç ulëseve të automjeteve dhe
pajisjeve sportive; disqe (kompakt -) [audio-video]; kompjuterë të lëvizshëm; lugë matëse;
mbulesa prizash; transparenca [fotografi]; floppy disqe; disqe regjistrimi; CD muzikore;
filma vizatimorë të animuar; pajisje kundër ndërhyrjeve [energji elektrike]; aparate ndezëse
(aparatet elektrike për telekomandë -); pajisje mbyllëse të sigurisë (elektrike); dozimetra;
skedarë të shkarkueshëm imazhesh; skedarë muzikorë të shkarkueshëm; lojtarë rekord;
higrometra; aparate për tregues të temperaturës; kompakt disku; disqe për kompjuterë;
DVD player; lexues [pajisje për përpunimin e të dhënave]; media player; kasetofonë;
kamera; rregullat për [instrumentet matëse]; korniza për syze; monitorues; monitorë zëri;
aparate ndërkomunikuese; syze dielli; syze [optikë]; orë; [pajisje për regjistrimin e kohës];
laktometra; softuer për lojëra; marrës audiovizuale; marrës telefonik; xhaketa shpëtimi;
programe kompjuterike [programe], të regjistruara; instrumente matëse; bartës të
regjistrimit të zërit; bartës të të dhënave magnetike; bartës të të dhënave optike;
termometra, jo për qëllime mjekësore; termometra për testimin e temperaturës së ujit;
termometra për banjë; karta magnetike të koduara; kompjuterët tabletë.
10 Instrumente dhe aparate mjekësore ose dentare; artikuj ortopedik; materiale për qepje;
unaza për nxjerrjen e dhëmbëve; shpërndarës për qëllime mjekësore; aparate obstetrike;
aparate për tymosje për qëllime mjekësore; aparat masazhi; formuesit e thithkave; mburojat
e thithkave për përdorim personal; aparate diagnostikuese për qëllime mjekësore; (pajisje
për larjen) zgavrat e trupit ; aparate masazhi estetik; aparate terapeutike me ajër të nxehtë;
thasë akulli për qëllime mjekësore; qese uji për qëllime mjekësore; enë për shishe
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ushqimore; shishe për bebe nga polipropileni; çorape elastike për qëllime kirurgjikale;
karroca me rrota të përshtatura për përdorim si mjete ndihmëse për ecje; valvulat e shisheve
ushqyese; rripat e kërthizës; rripa për qëllime ortopedike; rripat për lindje; pikatore për
qëllime mjekësore; korse barku; lugë për përdorimin e ilaçeve; pako termike për qëllime të
ndihmës së parë; jastëkë ajri për qëllime mjekësore; jastëkë për qëllime mjekësore; pads
(ngrohëse -), elektrike, për qëllime mjekësore; mbulesa për shishe për ushqimin e
foshnjave; fasha, elastike; fasha [fasha mbështetëse]; korse për qëllime mjekësore; doreza
për masazh; fletët parandaluese; mbrojtëse goje për qëllime mjekësore; shishe për ushqim
(shishe për bebe); mburojat e thithkave për përdorim personal; goma veshi; kontejnerë për
përdorim me pompat e gjirit; shiringa për injeksione; shiringa hipodermike; biberonë për
bebe; thembra ortopedike; termometra për qëllime mjekësore; kuti për sonda termometri
për përdorim mjekësor; gjilpëra me shishe ushqimore; pompa gjiri; pompa gjiri për
përdorim nga nënat me gji; çarçafë për shtretër për pacientë të sëmurë; aparate për
lagështim për përdorim mjekësor; avullues për qëllime mjekësore; aspiratorë për hundë;
biberona për foshnjat (thithkat); byzylykë për qëllime mjekësore; gota për të ushqyer.
11 Aparatet për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje, ajrim; aparate për
ajër të nxehtë; furra me mikrovalë; aparate deodoruese, jo për përdorim personal; aparate
jonizuese për trajtimin e ajrit; instalimet dhe aparatet e ventilimit [klimatizim]; aparate dhe
makina për pastrimin e ajrit; aparate dhe instalime ndriçimi; pajisje dhe instalime ftohëse;
aparate dhe instalime gatimi; aparate ngrohëse, elektrike; furra; aparate për avull (elektrike
-) për gatim; aparate për tymosje, jo për qëllime mjekësore; aparate për ftohje të pijeve;
aparate dezinfektuese; tharëse flokësh [tharëse]; kove elektrike; aparat për eliminimin e
viruseve dhe bakterjeve; piceta higjenike; [jastëkë] (ngrohjeje -), elektrike, jo për qëllime
mjekësore; shpërndarës të dritës; tharëse (ajër -); avullues; aparate për gjenerimin e avullit;
llambadarë; llambat standarde; llamba me hark; llambat elektrike; llambat; drita, elektrike,
për pemët e Krishtlindjeve; poq elektrik; hije llambash; ngrohës uji [aparat]; aparate për
ngrohjen e ajrit; ngrohës, elektrike, për shishe ushqimore; ngrohës për shishe për fëmijë;
ngrohës ushqimesh; ulëse tualeti; sterilizues; sterilizues për shishet e ushqimit të foshnjave;
lagështues ajri; lagështues; lagështues të dhomës; lagështues ajri, të ndryshëm nga ato për
qëllime mjekësore; enë gatimi, elektrike; banjot; prodhuesit elektrik të kosit.
12 Automjete; aparate për lëvizje në tokë; perde dielli makinash; karroca për fëmijë;
parzmore sigurie për ulëset e automjeteve; parzmore sigurie të automjeteve për kolltukë
transporti; parzmore sigurie të automjeteve për karrocat; biçikleta; transportues me rrota për
bebe; karroca të hapura; parzmore për karroca; mbulesa për karroca për fëmijë; pasqyra të
pasme; rrota për biçikleta, biçikleta; ulëse sigurie për fëmijë [për automjete]; ulëset e
automjeteve; sisteme parzmore sigurie për ulëset e automjeteve; mbulesa karrocash;
parzmore për përdorim për karrige me shtytje; mbulesa për karroca; mbulesa dhe kapuç për
karrige; triçikleta; perde dielli të përshtatura për automobila; shporta për karroca; mbulesa
karrocash; mbulesa të ulëseve të automjetit (të pajisura); çadra dielli, çadra, mbulesa hijesh
nga dielli për karroca; mbajtëse shishe (pjesë karrocash); korniza për karroca; rrjeta kundër
mushkonjave për karroca; dyshekë dhe jastëkë të përshtatur për karroca.
16 Letër, karton; artikuj shkrimi; ngjitëse për artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake;
materialet e artistëve; furça për ngjyrë; materiale mësimore dhe instuksionesh; akuarele;
album fotografish; peshqir letre; komplet për vizatim; kuti për vendosjen e lapsave; letër
ngjitëse [për zyrë]; tubë letre; letër me material të trashë për tavolina; bileta; kartolina
urimi; kartolina rasti; kartolina muzikore për urime; letra të vogla ngjitëse për marrjen e
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porosive [zyrë]; blloqe letrash për skica; zarfe; kalendarë; artikuj shkrimi; goma të tabelave
të shkrimit; libra këngësh; letër kopjimi; letër ambalazhi; letër shkrimi; veshje sirtarësh prej
letre, të parfumuara ose jo; përzierje e lakueshme letre dhe ngjitësi, e cila bëhet e fortë kur
thahet dhe përdoret për të bërë kuti; karta; dosje për letra; kartolina prej letre ose kartoni;
postera; letër shkrimi; kartolina; katalogë; tavolina prej letre; tabaka letrash; dosjet e
dokumenteve; artikuj shkrimi (dollapë për -) [kushtet e zyrës]; ngjitëse për artikuj shkrimi
ose për qëllime shtëpiake; busulla për vizatim; mbështjellës [katrale]; mbulesa letre për
vazo me lule; bllok letrash transparente plastike; ditaret; vizatime; dispensera (shirit ngjitës
-) [kushtet e zyrës]; etiketa, jo prej tekstili; theksues; shami letre; tuba letre; figurina
[statueta] prej letrave të thata të ngjitura me ngjitës; harqe letre; letër materiale vizatimi;
materiale shkrimi; mjete shkollore [zyrë]; fotografi [të shtypura]; flamuj letre; shkumës
shkrimi; gazeta; strip gazeta komike; goma; kapese letrash; foto; ngjyrë; dërrasat e zeza;
rrasa për shkrim; libreza; libra; libra për fëmijë; makina mprehëse lapsash, elektrike ose jo
elektrike; doracakë [manualë]; globe; shabllone; materiale modelimi; plastika për modelim;
lapsa; lapsa me rrasa; priza lapsash; shirita ngjitës për artikuj shkrimi ose për qëllime
shtëpiake; shirita letre; pastele modelimi; shkumësa me ngjyra pastel; stilolapsa [për
kushtet e zyrës]; thumba; brushat e shkrimit; penela; revista periodike; mbajtëse lapsash;
mbajtëse stilolapsash; mbajtëse shkumësash; kuti për stilolapsa; produkte fshirjeje; botime
të shtypura; libra për shkrim ose vizatim; lidhëse për zyrë; vizore; revista (periodike); thasë
[zarfe] prej letre ose plastike, për paketim; qese letre; qese plastike për veshjen e koshave të
mbeturinave; peceta letre; kuti kartoni ose letre; kuti ngjyrash [artikuj për përdorim në
shkollë]; kartelat e indeksit [zyrë]; faqe shënues; ngjyra; setet e shkrimit [komplete];
materiale të shtypura; instrumente shkrimi; instrumente vizatimi; stenda fotografike;
fletore; vulë; tabela vizatimi; tableta shkrimi; paleta për piktorë; pëlhurë gome për qëllime
shkrimi; tabela për pikturë; mprehëse lapsash, elektrike ose jo elektrike; vula vulosjeje;
shtrojë letre; peceta tavoline prej letre; peceta letre për heqjen e make-up-it; fletushka; libra
gatimi.
18 Çanta të dizajnuara për vendosjen e gjërave personale dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe
çadra të mëdha për mbrojtjen nga dielli; çantë çelësash; çantë e vogël me pasqyrë, jo të
montuara; gjyksore për bartjen e foshnjave; çanta për palestër; kuletat; komplete udhëtimi
[enë lëkure]; çanta pelenash; çanta rrjetë; çanta; lëkurë e fabrikuar e fortë [imitim lëkure];
çanta për bartjen e foshnjave; qese mbajtëse për fëmijë; cadra dielli; çadra; çanta rrjete
(çanta dore); kasafortë; çanta plazhi; bagazhe; çanta për alpinistë; çanta për blerje;
mbajtëse; çantat; çanta shpine; çanta shpine për bartjen e foshnjave; çanta.
20 Mobilje, pasqyra, korniza fotografish;pajisje shtrati, jo prej metali;pajisje mobiljesh (jo
prej metali);pajisje për dyer, jo prej metali;dollapët;rafte;dollapa sigurie;mbajtëse
palltosh;stola [mobilje];arkë për ruajtjen e sendeve personale, jo prej metali;kënd lojërash
për bebe;porta sigurie të zgjerueshme për shkallët;këmbësore për foshnjat;komodinë për
lodra;komodina me sirtarë;tabaka (jo prej metali);brava sigurie [jo metalike, jo
elektrike];Mbyllëse sigurie rezistente ndaj fëmijëve (jo metalike-) për
kontejnerë;kontejnerë, jo prej metali [magazinimi, transporti];korniza;kënd i mbuluar për
përdorim nga fëmijët;krevat sigurie;jastëkë;jastëkë mbështetës për përdorim në ulëset e
sigurisë së makinave për bebe dhe fëmijë;jastëkë shtatzënie;jastëkë ajri, jo për qëllime
mjekësore;paisje për vendosjen e peshqirëve, të fiksuar, jo prej metali;divane;stenda për
ekspozim;komponentët e qosheve të kapakëve, jo prej metali;sirtare për ndërrimin e
bebeve;statuja prej druri, dylli, gipsi ose plastike;grepa, jo prej metali, për varëset e
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rrobave;grepa rrobash, jo prej metali;grepa sigurie, jo prej metali;varëse rrobash dhe grepa
për rroba;jastëkë;jastëkë ajri, jo për qëllime mjekësore;tabela prej druri ose
plastike;shtretër;dyshekë;dyshekë ndërrimi;mobilje;mobilje për dhomat e gjumit të
fëmijëve;zile e cila lëshon tingull kur fryen (era ) [zbukurim];dyshek (kashtë -);ekrane
[mobilje];komodina;kolltuqe per femije te vegjel;mbështetëse librash [mobilje];kënd i
mbyllur i lojërave;bazë e shtratit;rafte mobiljesh;rafte;rafte për ruajtje;dollapa për
vendosjen e materialeve, zakonisht për zyre;kuti prej druri ose plastike;karrige kërcimi për
bebe;tavolina;shezllone dielli;karrige;karrige për bebe;shezllone;karrige të larta për
bebe;stole;pasqyra (xhami i argjendtë);pasqyra (dore -) [pasqyra tualeti];dyshekë për lojëra
për foshnjat;tabela hartimi;shtretër druri;blindat e tekstilit për dritare të brendshëme;fuçi jo
metalike;kolltuqe;mbrojtëse për krevat për fëmijë;komodina druri;shtrat i montuar i cili
palohet;ndenjëse për fëmijë;mbyllëse sigurie jo prej metali, përkatësisht enë në formë
unazash për gatim;brava dollapesh, mbajtëse dollapi;mbajtëse sirtari;ndalesat e
dyerve;mbulojë për shtrat foshnjesh;rrjetë kundër marimangave për dyshekë dhe
jastëkë;jastëk për përdorim pas lindjes.
21 Enë dhe kontejnerë shtëpiake ose kuzhine; krehër dhe sfungjer; brusha (përveç
penelave); artikuj për qëllime pastrimi; aparate deodoruese për përdorim personal; aparate
dhe makina lustruese, për qëllime shtëpiake, jo elektrike; shpërndarës aromatik, jo për
qëllime mjekësore; legena [tase]; enë qelqi për pije; gota me grykë për fëmijë; gota prej
letre ose plastike; shishe; shishe qelqi [kontejnerë]; balona izoluese; shishe për frigorifer;
balona vakum për mbajtjen e pijeve; enë qelqi e gjatë për ujë ose qumësht; enë për pije;
shporta për përdorim shtëpiak; kosha letre të mbeturinave; kontejnerë të izoluar nga
nxehtësia; enë termike për shishe për bebe (jo elektrike); ftohës të lëvizshëm; mbulesa për
enët; kapak tenxhereje; lugë për përzierje [enë kuzhine]; kuti krehërash; pajisje elektrike
për tërheqjen dhe shkatërrimin e insekteve; aparat shpërndarës sapuni; aparate uji për
pastrimin e dhëmbëve dhe mishrave të dhëmbëve; shpërndarës për qumësht pluhur; aparate
elektrike për eliminimin e insekteve; blindera, jo elektrike, për qëllime shtëpiake; shishe në
formë katrore për lëngje; telpër tundje, jo elektrike, për qëllime shtëpiake; kuti të ftohta të
lëvizshme [jo elektrike]; rende për përdorim në kuzhinë; lugë për pastrim, për përdorim në
kuzhinë; kuti tualeti; shporta pikniku (të pajisura -), duke përfshirë enët; leckë pastrimi;
kosha plehrash; krehër; krehër elektrike; krehër për flokë (me dhëmbë të mëdhenj-); pjata
për të parandaluar zierjen e qumështit; pjata tavoline; pjata për servirje; pllaka letre; pllaka
plastike; pjata tavoline të disponueshme; disqe; kuti sapuni; mbajtëse sfungjeri;
mbajtëse pecetash; presa frutash, jo elektrike, për qëllime shtëpiake; enë për pije; kuti
ushqimi; kontejnerë për përdorim shtëpiak ose kuzhine; kontejnerë kuzhine; kontejnerë të
izoluar termikisht për ushqim; arkë në formë derri; ngrohëse për shishe ushqimore, jo
elektrike; aparat shpenzues për peshqir letre; kavanoza për biskota; enë për sapun; rafte për
tharjen e shisheve për fëmijë; kova; shtrojë-mbrojtëse tavolinash nga enët e nxehta [enë
tavoline]; brushat; furça për flokë; furça për thonjtë; furça për larjen e enëve; furça për
pastrimin e rezervuarëve dhe kontejnerëve; furça për pastrimin e pajisjeve ushqimore; furça
për shishe ushqimore; furça tualeti; furça dhëmbësh; furça dhëmbësh, elektrike; sfungjer
tualeti; sfungjerë për qëllime shtëpiake; kallëpe për ëmbëlsira; kallëpe gatimi [kallëpe];
instrumente pastrimi, të operuara me dorë; gota; tenxhere (enë balte -); kurthe të insekteve;
mulli kuzhine, jo elektrike; enë kozmetike; enë gatimi, jo elektrike; enë kuzhine; vegla
shtëpiake; enë tualeti; avullues parfumi; banja për fëmijë, lëvizëse; vaska për bebe;
tenxhere kuzhine; vazo; vazo dekorative dhome; tenxhere; kova pelenash; kontejnerë për
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ruajtjen e ushqimit.
24 Mbulesa krevatesh; mbulesa tavoline; mbulesa dysheku; peshqir fytyre [prej
materialeve tekstile]; peshqir; tekstili për banjë, përveç veshjeve; material tekstili; tekstil
krevati; mbulesa tavoline, jo prej letre; mbulesa tekstili; batanije krevati; mbulesa krevati
prej letre; qilima udhëtimi (mbulesa për prehër); etiketa të rrobave; shami prej tekstili;
këllëf jastëku [rrëshqitje jastëku]; materiale për mbulimin e jastëkut; flamuj, jo prej letre;
dorashka për pastrim; çarçafë shtrati; shtrojë (tepison); mbuloja për çanta gjumi; lëkurë
molle [pëlhurë]; mbulesa me thepa [mbulesa dysheku]; mbulesë me material të yndyrshëm
për përdorim, si mbulesa tavoline; pëlhurë gome, të ndryshme nga artikujt e shkrimit; perde
dushi prej tekstili ose plastike; pëlhura tekstile jo të thurura; dyshekë, jo prej letre; peceta
tekstili; peceta, prej pëlhure, për heqjen e makiazhit; jorganët; rrjeta kundër mushkonjave;
mbulesa për krevat fëmijësh; çarçafë për krevat fëmijësh; mbuloja për fëmijë; batanije për
fëmijë; material (tekstile); veshje (tekstile) per karrige te larte per bebe.
25 Veshje, këpucë për mbathje, mbështjellëse për kokë; veshje prej imitime lëkure; veshje
prej lëkure; veshje për gjimnastikë; fustane; rroba banjoje; pajisje që nuk rrëshqasin për
këpucë; bandana [shami]; biberona, jo prej letre; kapele [veshje koke]; beretat; të
brendshme; të brendshme për shtatzëni; rrobe për punëtorët rural; shallë nga puplat
(qafore); pelushi [të brendshme]; brez për mbajtjen e qorapeve; korset; të mbathura gome;
këpucë sportive; çorape; pantofla; çorape;pantallona të gjata për kalërim; këmisha me
mëngë të shkurtra; këmisha; kapele; kapele (letër -) [veshje]; xhaketa; kapuç [veshje]; rripa
[veshje]; rripa (para -) [veshje]; geta; mbështjellës supesh; shall qafe; shalle qafe në formë
tubi; mbuloja për veshët [veshje]; bluza pambuku një pjesëshe për bebet [veshje]; kostume;
veshje plazhi; kostume maskarade; kravata; kapele për not; tapa dushi; shirita koke
[veshje]; xhepi katrore për kostume meshkujsh; mbulesa mbrojtëse për këmbët kundër
shiut; xhaketa [veshje]; funde; fustane pa mëngë dhe pa jakë e cila vishet mbi bluzë;
përparëse [veshje]; breza; dorashka; doreza skijimi; pallto rezistent ndaj ujit; veshje të
gatshme për t'u veshur; veshje letre; triko [veshje]; kërcyes; ngrohës për këmbët; gete
[pantallona]; mbathje sportive për meshkujt; çorape; rroba banjo; triko; peliqe për ngrohjen
e duarve, në formë cilindrike e skaje të hapura [veshje]; pelerina; pantallona të gjera; të
brendshme për shtatzëni; të brendshme; sirtarë për banjë; pantallona [veshje] për bebe;
pantallona; pantofla; xhaketa të trasha; peliqe; pizhame; veshje e bërë nga një copë e trashë
leshi; pulovera; sutjena; sutjena medicinale; sandale; sandale për banjë; këpucë për foshnja;
këpucë për fëmijë; këpucë për banjë; këpucë gjimnastike; këpucë plazhi; çizme për ski;
shalle; breza për veshje; veshjet e sipërme; veshje të jashtme; rripa pantallonash; çizme deri
tek kyçi i këmbës; çizme; bluza ; kombinime [veshje]; kapelë e hapur me strehë për
kokë[veshje koke]; të mbathura druri.
28 Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv që nuk përfshihen në klasa të tjera;
dekorime për pemët e Krishtlindjeve; pemët e Krishtlindjeve të materialit sintetik; lojëra
rrotulluese; lojëra (aparat për -); aparate për truqe magjistarësh; video aparate loje;
fluturake prej letre; pishina (noti -) [artikuj për luajtje]; kukulla; klube golfi; shkopinj
hokej; shkopinj rrotullues; objektive; objektive elektronike; biçikleta lodër; mermeret për të
luajtur lojëra; lojëra bowling të montuara në tavolinë [lojëra]; ninepina ( figurat e
bowlingut); blloqe (ndërtuese -) [lodra]; lojëra me topa; flluska sapuni [lodra]; çanta për
paisjet sportive; çanta golfi, me ose pa rrota; gota për lojëra argëtimi (zare); kaleidoskopë;
dhoma e kukullave; këmbanat për pemët e Krishtlindjeve; kapele letra festash; letra për
lojëra; shtëpi kukullash; kuaj lëkundëse; konfeti (lojëra me pyetje kuize); komplete
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ndërtimi lodrash; lojëra zare (fati); stoli për pemët e Krishtlindjeve, përveç artikujve
ndriçues dhe ëmbëlsirave; disqe fluturuese [lodra]; artikuj për gjuajtje [artikuj sportive];
shigjetat; piakdo për përdorim rekreativ; lodra; lodra prej polietileni, metali dhe druri; lodra
hipur; lodra trokitëse me tinguj; lodra të kontrolluara me radio; lodrat me material të butë ;
lodra të mbushura; lodra prej pëlhure; lojëra tavoline; lojëra me unaza; lojëra ndërtimi;
skica; domino; lojëra shahu; lojëra në ambiente të mbyllura, pa ndonjë aktivitet fizik; lojëra
me ekrane të lëvizshne me kristale të lëngshëme; lojëra me aparate automatike; lojëra
elektronike; lojëra muzikore; lodra për të folur; top bore; doreza për lojëra; doreza
bejsbolli; doreza golfi; doreza rrethuese; doreza për goditje [aksesorë për lojëra]; doreza
boksi; mbushje (mbrojtëse -) [pjesë kostume sportive]; komplete modelesh në shkallë
[lodra]; shtretër kukullash; kamera lodrash; aparate dhe makineri bowling; makineri për
video lojëra arcade; marioneta; maska [gjëra loje]; maska teatrale; celularë [lodra];
automjete model, në shkallë; skuter [lodra]; top bore për pemët e Krishtlindjeve (artificiale
-); ornament i vogël me toptha, kërcim [dhuratë e vogël që ju referohet producentëve
muzikor]; gjësende të preferuara për ndenja (party); arushe Tedi; topa për lojëra; mbrojtese
gjuri [artikuj sportive]; mbrojtëse bërryli [artikuj sportive]; mbrojtëse të këmbëve [artikuj
sportive]; patina me rrota; patina me rul për rrëshina; patina akulli; pelusha [lodra]; armë
lodër; pjesët e automjeteve lodër; shishe ushqimi për kukulla; mbajtëse qirinjsh për pemët e
Krishtlindjeve; projektorë lodrash; thasë grushtimi; puzzle me bashkim pjesësh figure;
shkop për lojëra; rrjeta fluturash; tabela shahu; skateboards; sajë [artikuj sportive];
trokëllima (lodra); çizme patinazhi me patina të ngjitura; tavolina futbolli të brendshme;
tavolina për pingpong; dërrasa lojërash; trampolina; lodër rrotulluese me majë (tjerrë -)
[lodra]; triçikleta [gjërat e lojërave]; makina lodra; makina të vogla lojërash për fëmijë;
automjete lodrash të kontrolluara me radio; veshje kukullash; koka të anijes; paisje lodrash
me motor (me motor -); automjete lodra të operuara në mënyrë elektronike; dyshekë
lojërash që përfshijnë lodra për foshnjat [këndet e lojërave].
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; administrimi tregtar i licencimit të
mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; asistencë për menaxhimin komercial ose industrial;
veshje për vitrinën e dyqaneve; shpërndarja e reklamave; shpërndarja e mostrave;
demonstrimi i mallrave; reklamimi me postë direkte; informacion biznesi; shërbime
këshilluese biznesi në lidhje me ekskluzivitetin; konsulencë biznesi në lidhje me
ekskluzivitetin; konsumatorët (informacione komerciale dhe këshilla për -) [dyqan për
këshilla për konsumatorët]; shërbimet e marketingut; ekspozita për qëllime komerciale ose
reklamuese; organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; sfilata
mode për qëllime promovuese (organizimi i -); prezantimi i mallrave në media
komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; promovimi i shitjeve për të tjerët; shërbimet
e prokurimit për palët e treta (blerja e mallrave dhe shërbimeve për kompani të tjera);
konsulencë për menaxhimin e biznesit dhe organizimin; modelim për reklamim ose
promovim të shitjeve; shërbimet e prerjes së lajmeve; shërbimet e telemarketingut.
41 Arsimim; ofrimi i trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; publikim
elektronik në desktop; ofrimi i publikimeve elektronike on-line, të pashkarkueshme; botimi
i librave; publikim i elektronikës.
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(210) KS/M/ 2022/735
(220) 06/05/2022
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300 Vršac, Srbija, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) ORMUS

(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2022/736
(220) 06/05/2022
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac, Beogradski put
bb, 26300 Vršac, Srbija, RS
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) ARETA

(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2022/737
(220) 06/05/2022
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac, Beogradski put
bb, 26300 Vršac, Srbija, RS
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) VALSAVILLE

(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2022/738
(220) 06/05/2022
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300 Vršac, Srbija, RS

(540) MOXISTAD

(511) 5 Produkte farmaceutike
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(210) KS/M/ 2022/739
(220) 06/05/2022
(731) Adonis Krasniqi Gllogoc, rruga
Mustafë Deliu , nr.22, KS
(591) E bardhë, e kuqe, Kalter mbyllt.
(740) Adonis Krasniqi Gllogoc, rrugs
Mustafë Deliu , nr.22

(540)

(511) 9 Aparatet dhe instrumentet;shkencore, detare te vezhgimit, fotografike,
kinematografike, optike te peshimit, matjes sinjalizimit, kontrollit (mbikeqyrjes), per
ndihme (shpetim) dhe per mesimdhenie;aparatet dhe instrumentet per perçimin, kthimin,
transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e elektricitetit;aparatet per
regjistrimin, transmetimin ose reproduktimin e zerit dhe pamjeve, uoki-toki;telefonat
portative;aparatet dhe makinat e fotokopjiomit;bartesit magnetike te te dhenave, duke
perfshire video-shiritat CD-ROM-et, DVD-te;sistemet personale stereo;shperndaresit
automatike dhe mekanizmat qe aktivizohen me futjen e monedhes;makinat automatike per
njerrjen e parave te gatshme, makinat per shperndarjen e biletave, kabina per fotografim
automatik;aparatet per lojerat e pershtatura per perdorim vetem me TV pranues, video
lojerat qe nuk futen ne veprim me monedhe;aparate argetimi te pershtatura per perdorim
vetem me TV pranues;regjistrues te parave te gatshme, makina kalkulimi;pajisje per
perpunimin e te dhenave dhe kompjutere;bartes te dhenash te te gjitha llojeve qe lexohen
nga makinat me programe te instaluara;publikimet elektronike( qe mund te
shkarkohen);filma dhe TV-shfaqje qe mund te shkarkohen prej internetit, programe dhe
softuere kompjuterike, programe lojerash kompjuterike, jastek per miun (e
kompjuterit);aparate navigimi per automjete;veshmbathje mbrojtese, duke perfshire: syzet
mbrojtese, maskat mbrojtese, helmetat mbrojtese, ne veçanti per qellime sportive;mburoje
protektive, duke perfshire mburojat protektive per veshe, trup dhe fytyre;syze, korniza
syzes, kuti dhe majtese syzesh, syze dielli, syze mbrojtese per mbrojtese per
sport;kufje;aparat per frymemarrje per zhytesit;brez noti dhe krahore noti;kuti per qellime
speciale (arka, këllëfë, shasi) te pershtatura per aparatet dhe instrumente e perfshire ne kete
klase;drita shenjezues, bovat per shpetim dhe sinjalizimi;konet ere-treguese;baterite dhe
akumulatoret elektrike;magnetet;shenjat fosforeshente;panelet sinjalizuese;pompat e
benzines per stacionet e sherbimit;aparatet per fikjen e zjarrit;byzylyket (me identifikim te
koduar) magnetike.
41 Edukim;ofrim trajnimesh;argetim,duke perfshire edhe performancat muzikore dhe
sherbimet argetuese te radios dhe televizionit; aktivitetet sportive dhe kulturore, duke
perfshire edhe organizimin e garave sportive;sherbime te klubeve te nates dhe te
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diskotekave; organizimi I panaireve tregtare dhe ekspozitave per qellime kulturore, sportive
dhe educative; qiradhenia e video-shiritave dhe kasetave,CD-ROM-Ëve dhe DVD-ve,
produksion filmik; video-incizim dhe mikrofilmim; publikim I librave dhe gazetave
elektronike on-line, publikim desktop elektronik, sigurimi I publikimeve elektronike ononline, sherbime te lojerave on-line; sigurimi I sherbimeve karaoke; sherbime per
projektimin digjital te pamjeve; sherbimet per krijimtari per muzikore; sherbime te
faqosjes, te tjera prej atyre qe jane per qellime reklamuese.
42 Sherbimet shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnet qe kane te bejne me ato
sherbime;analiza industrial dhe sherbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi I harduereve
dhe softuereve kompjuterike; programim kompjuterik; shnderrimi I te dhenave te
programeve kompjuterike dhe te dhenave tjera ( jo shnderrim fizik); dizajnimi I sistemeve
kompjuterike;shnderrimi I te dhenave ose dokumenteve nga forma ne fizike ne ato
elektronike ; krijimi dhe mirembajtja e ueb-faqeve per te tjeret, hosting I
faqevekompjuterike;instalimi I softuereve kompjuterike;dizajnim industrial;inxhiniering;
konsultime ne fushen e kursimit te energjise;hulumtime ne fushen e mbrojtjes se mjedisit.

(210) KS/M/ 2022/740
(220) 06/05/2022
(731) Adonis Krasniqi : Gllogoc, rruga
Mustafë Deliu, nr. 22, KS
(591) Kuq e zi
(740) Adonis Krasniqi Gllogoc, rruga
Mustafë Deliu , nr.22

(540)

(511) 9 optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), për ndihmë
(shpëtim) dhe për mësimdhënie; aparatet dhe instrumentet për përçimin, kthimin,
transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e elektricitetit; aparatet për
regjistrimin, transmetimin ose reproduktimin e zërit dhe pamjeve; uoki-toki; telefonat
portativë; aparatet dhe makinat e fotokopjimit; bartësit magnetikë të të dhënave, duke
përfshirë video-shiritat, CD-ROM-ët, DVD-të; sistemet personale stereo; shpërndarësit
automatikë dhe mekanizmat që aktivizohen me futjen e monedhës; makinat automatike për
nxjerrjen e parave të gatshme, makinat për shpërndarjen e biletave, kabina për fotografim
automatik; aparatet për lojërat e përshtatura për përdorim vetëm me TV pranues, videolojërat që nuk futen në veprim me monedhë; aparate argëtimi të përshtatura për përdorim
vetëm me TV pranues; regjistrues të parave të gatshme, makina kalkulimi; pajisje për
përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; bartës të dhënash të të gjitha llojeve që lexohen
nga makinat me programe të instaluara; publikimet elektronike (që mund të shkarkohen);
filma dhe TV-shfaqje që mund shkarkohen prej internetit, programe dhe softuerë
kompjuterikë, programe lojërash kompjuterike, jastëk për miun (e kompjuterit); aparate
navigimi për automjete; veshmbathje mbrojtëse, duke përfshirë: syzet mbrojtëse, maskat
mbrojtëse, helmetat mbrojtëse, në veçanti për qëllime sportive; mburojë protektive, duke
përfshirë mburojat protektive për veshë, trup dhe fytyrë; syze, korniza syzesh, kuti dhe
mbajtëse syzesh, syze dielli, syze mbrojtëse për sport; kufje; aparat për frymëmarrje për
zhytësit; brez noti dhe krahore noti; kuti për qëllime speciale (arka, këllëfë, shasi) të
përshtatura për aparatet dhe instrumente e përfshira në këtë klasë; drita, shenjëzues, bovat
150

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

për shpëtim dhe sinjalizimi; konet erë-treguese; bateritë dhe akumulatorët elektrikë;
magnetet; shenjat fosforeshente; panelet sinjalizuese; pompat e benzinës për stacionet e
shërbimit; aparatet për fikjen e zjarrit; byzylykët (me identifikim të koduar) magnetikë.
41 Edukim; ofrim trajnimesh; argëtim, duke përfshirë edhe performancat muzikore dhe
shërbimet argëtuese të radios dhe televizionit; aktivitetet sportive dhe kulturore, duke
përfshirë edhe organizimin e garave sportive; shërbime të klubeve të natës dhe të
diskotekave; organizimi i panaireve tregtare dhe ekspozitave për qëllime kulturore, sportive
dhe edukative; qiradhënia e video-shiritave dhe kasetave, CD-ROM-ëve dhe DVD-ve,
produksion filmik; video-incizim dhe mikrofilmim; publikim i librave dhe gazetave
elektronike on-line, publikim desktop elektronik, sigurimi i publikimeve elektronike online, shërbime të lojërave on-line; sigurimi i shërbimeve karioke; shërbime për projektimin
digjital të pamjeve; shërbimet për krijimtari për muzikore; shërbime të faqosjes, të tjera prej
atyre që janë për qëllime reklamuese.
42 Shërbimet shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnet që kanë të bëjnë me ato
shërbime;analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit;dizajnimi dhe krijimi i harduerëve
dhe softuerëve kompjuterikë;programim kompjuterik;shndërrimi i të dhënave të
programeve kompjuterike dhe të dhënave tjera (jo shndërrim fizik);dizajnimi i sistemeve
kompjuterike;shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga forma në fizike në atë
elektronike;krijimi dhe mirëmbajtja e ueb-faqeve për të tjerët, hostingu i faqeve
kompjuterike;instalimi i softuerëve kompjuterikë;dizajnim
industrial;inxhiniering;konsultime në fushën e kursimit të energjisë;hulumtime në fushën e
mbrojtjes së mjedisit.

(210) KS/M/ 2022/743
(220) 10/05/2022
(300) 018606441 23/11/2021 EU
(731) LEGO Juris A/S 7190 Billund,
Denmark, DK
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparate dhe instrumente shkencore, detare, survejuese, fotografike,
kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), për
shpëtim e jetes dhe trajnim; aparate dhe instrumente për përçimin, kthimin, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e elektricitetit; aparate për regjistrimin,
transmetimin ose riprodhimin e zërit ose pamjeve; bartës magnetikë të dhënash, disqe për
incizim; mekanizma që aktivizohen me futjen e monedhës; regjistra të arkës, makina
llogaritëse, pajise për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë; softuerë; aparate për fikjen
e zjarrit; magnete; aparate dhe instrumente elektrike (duke përfshirë ato pa tel) qe perdoren
ne komunikim; video shirita, shirita magnetikë të futura në kaseta dhe pllaka gramafoni;
gramafona; programe dhe softuerë të incizuar për kompjuterë; softuerë kompjuteri për
151

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

përdorim në dizajnimin e asistuar nga kompjuteri; softuerë kompjuteri për përdorim në
manipulimin e skedave vizatimore dhe grafike; softuerë kompjuteri që përdoren për
krijimin e lakimeve/harqeve, sipërfaqeve dhe figurave gjeometrike dy ose tre dimensionale;
programe kompjuterike softuerë të shkarkueshëm; kompjuterë dhe harduerë kompjuterikë
(të përfshira në kete klasë); posaçërisht tastiera, terminale, monitorë, stacione disqesh,
interfejsa, kabllo interfejsash, disqe dhe flopi-disqe, programe kompjuterike (softuerë) (të
përfshira në këtë klase); aparate dhe instrumente fotografike, filmike dhe optike; aparate
dhe instrumente për edukim; bartës të zërit dhe pamjeve të incizuara, posaçërisht filma,
pllaka gramafoni, shirita zëri, kaseta zëri, kompakt disqe, video incizime, video shirita;
diapozitiva; filma kinematografikë [të incizuara]; filma të animuar, duke përfshirë filmat e
animuar kinematografikë të përgatitura për ekspozita; publikime elektronike (duke
përfshirë publikimet elektronike të shkarkueshme); publikime të shkarkueshme në formën
elektronike; filma vizatimorë të animuar; pajisje audio digjitale, duke përfshirë pajisjet
portabël audio digjitale; aparate dhe pajisje elektronike për përdorim me audio-plejerët
digjitalë; programe lojërash kompjuterike; softuerë lojërash kompjuterike; softuerë që
mundësojnë qasje nga shumë përdorues në një mjedis virtual online; programe lojëra
ndërvepruese kompjuterike për qasje nga shumë përdorues; USB memorie; programe
edukative kompjuterike për mësimdhënien e matematikës, shkencës dhe teknologjisë
dhe/ose për përdorim në dizajnimin e asistuar nga kompjuterët të modeleve dhe strukturave
të lodrave; syze, duke përfshirë syzet e diellit; burime edukative për mësimdhënës dhe
edukatorë, respektivisht softuerë kompjuterikë të shkarkueshëm për dizajnimin dhe
konstruktimin e lodrave të ndërtimit; pamje të shkarkueshme për përdorim si tapiceri muri
(uollpejpër) dhe skrinsejverë (pushim ekrani) për kompjuterë; lojëra të shkarkueshme
kompjuterike; burime edukative për mësimdhënës dhe edukatorë, respektivisht softuerë të
shkarkueshëm kompjuterikë për apllodimin (ngarkimin) e pamjeve të dizajnit dhe të
konstruktimit të lodrave të montueshme; etiketa reflektuese për veshje për parandalimin e
aksidenteve të trafikut; aksesorë kompjuterësh, respektivisht kabllo kompjuterësh, kuti
interfejsash që përdoren për të lidhur robotët modelë, automjetet modelë ose konstruksionet
tjera të motorizuara ndërtuese me një kompjuter, me anë të të cilit, operatori i kompjuterit i
kontrollon ato, dhe sllot kartela që përdoren për përshtatjen e një kompjuteri për këtë
qëllim; radio, CD plejëra, MP3 plejëra, kamera digjitale.
16 Letër, karton; materiali i shtypur; libra, revista, buletine informative, doracakë dhe
udhëzues për përdoruesin në formë të printuar; ngjitëse, kartela këmbyese, libra për
grumbullimin e ngjitëseve dhe kartelave këmbyese; pamfleta; kartëpostale, kartolina urimi,
posterë, kalendarë, material për libërlidhje; fotografi; material për zyra, letër shkrimi, zarfe,
shtresa për shkrim dhe vizatim, fletore shënimesh, stilolapsa dhe lapsa, këllëf për stilolapsa
dhe lapsa, mprehëse lapsash, goma fshirëse; ngjitës për materialet e zyrës ose për qëllime
shtëpiake; materiale të artistëve; furça të bojës; makina shkrimi dhe mjete të zyrës (përveç
mobileve); material udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materiale plastike për
ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat e tjera); shkronja tipografike; blloqe
tipografike; instruksione për ndërtim; letër për mbështjellje dhe etiketa dhuratash.
21 Vegla dhe kuti për amvisëri dhe kuzhina (jo prej me metaleve të çmueshme ose të lyera
me to); krehër dhe sfungjerë; brusha (përveç brushave të piktorëve); materiale për krijimin
e brushave; materiale për krijimin e brushave; artikuj për pastrim; tel çeliku për fërkim;
xhami i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit për ndërtimtari); artikuj prej
xhami, porcelani ose poçeri, që nuk janë përfshirë në klasat tjera, kuti për mbajtjen e
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ushqimit te drekës, kallëpe për kubet e akullit; kumbara/kuti (në formë derrkuci per
mbledhjen e monedhave).
23 Lojëra dhe gjësende për lojë; artikuj për gjimnastikë dhe sporte që nuk janë përfshirë në
klasat tjera; dekorime për pemën e Krishtlindjeve lodra kompjuterike, qe perdoren me dore
(per perdorim vetem me aparate televizive); pajisje dhe aparate per lojra kompjuterike.
25 Veshje për trupin, veshje për këmbët, mbulesa për kokën.
41 Edukim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; sigurimi i
shërbimeve fan-club online për përdoruesit e konstruktimit të lodrave nëpërmjet Internetit;
shërbime edukative dhe argëtuese, duke përfshirë sigurimin e shërbimeve edukative dhe
argëtuese online, respektivisht lojëra interaktive, aktivitete, tregime, revista humoristike,
informacion në fushën e edukimit dhe argëtimit, lojëra kompjuterike on-line, video, audio
dhe pamje online, të gjitha që paraqesin lodrat, filmat vizatimorë, lodrat e ndërtimit ose
lodrat robotike; sherbime edukative dhe të argëtimit, duke përfshirë ofrimin e artikujve dhe
demonstrimeve për prindërit dhe edukatorët, të gjitha të disponueshme nëpërmjet internetit;
shërbime argëtimi, duke përfshirë drejtimin e grumbullimeve argetuese; lojërave online;
ofrimin e lojërave kompjuterike online me qasje për shumë përdorues; shërbime të lojërave
elektronike, duke përfshirë sigurimin e lojërave kompjuterike online ose nëpërmjet një
kompjuteri global; sigurimi i një loje kompjuterike që mund të qaset nga përdoruesit në një
rrjet global/dhe ose rrjet interneti; ofrimi i lojërave interaktive kompjuterike për qasje nga
shumë përdorues nëpërmjet internetit dhe rrjeteve elektronike të komunikimit; shërbime
argëtuese; shërbime edukative; organizimi i garave për qëllime argëtimi, garime për qëllime
edukative; garime për qëllime rekreative; kampe/kamingjeve për qëllime edukative; kampe
për qëllime argëtuese; kampe për qëllime rekreative.

(210) KS/M/ 2022/744
(220) 10/05/2022
(731) Zott SE & Co. KG Dr.-SteicheleStrasse 4 86690 Mertingen, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 29 Enët e ëmbëlsirave, kryesisht të përbëra nga qumështi dhe aditivë aromatik me
xhelatinë dhe/ose niseshte si një preparat lidhës.
30 Akuj ushqimor; pluhura për përgatitjen e akullores; pudinga; produkte me afat të gjatë
përdorimi dhe ëmbëlsira, veçanërisht ëmbëlsira dhe wafle (ëmbëlsirë e freskët e pjekur me
gjalpë) të përgatitura për përdorim.
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(210) KS/M/ 2022/745
(220) 10/05/2022
(731) Zott SE & Co. KG Dr.-SteicheleStrasse 4 86690 Mertingen, DE
(591) Kafe e errët dhe e hapur
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 29 Enët e ëmbëlsirave, kryesisht të përbëra nga qumështi dhe aditivë aromatik me
xhelatinë dhe/ose niseshte si një preparat lidhës.
30 Akuj ushqimor; pluhura për përgatitjen e akullores; pudinga; produkte me afat të gjatë
përdorimi dhe ëmbëlsira, veçanërisht ëmbëlsira dhe wafle (ëmbëlsirë e freskët e pjekur me
gjalpë) të përgatitura për përdorim.

(210) KS/M/ 2022/746
(220) 10/05/2022
(731) Zott SE & Co. KG, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 30 Akuj ushqimor dhe pluhura për përgatitjen e akullores;
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(210) KS/M/ 2022/747
(220) 10/05/2022
(731) LABORATORIOS NORMON S.A.,
a company duly organized under the
laws of Spain, with its registered offices
at Rda. Valdecarrizo (Tres Cantos), 6,
E-28760 (Madrid), ES
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren, Kosovë

(540) NORMODENT

(511) 5 Farmaceutikë dhe preparate mjekësore; preparate sanitare për qëllime mjekësore;
shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; material për ndalimin e dhëmbëve, dyll
dentar; dezinfektuesit.
10 Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore dhe dentare;dhëmbë artificialë;artikuj
ortopedik;materiale për qepje;pajisje terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura për personat
me aftësi të kufizuara

(210) KS/M/ 2022/748
(220) 11/05/2022
(731) “Berto” Sh.p.k “Magjistrala
Prishtinë-Mitrovicë Pa. Nr, KS
(591) E zezë
(740) Fatos Zeqiri Rr. Fehmi Agani 138/5,
Prishtinë

(540) CIAO BERTO

(511) 1 Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi,
kopshtari dhe pylltari;rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të
papërpunuar;kompozime të shuarjes dhe parandalimit të zjarrit;përgatitjet e kalimit dhe
bashkimit;substanca për rrezitje lëkurësh të kafshëve dhe fsheh;ngjitëse për t’u përdorur në
industri;stuko dhe mbushës të tjerë paste;plehrash, pleh organik, plehra;përgatitjet
biologjike për përdorim në industri dhe shkencë.
Klasa 1 përfshin kryesisht produkte kimikë për përdorim në industri, shkencë dhe bujqësi,
përfshirë ato që shkojnë për prodhimin e produkteve që u përkasin klasave të tjera.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- komponent riparues të gomave;-kripë për konservim, përveç ushqimeve;-aditivë te
caktuar për përdorim në industrinë ushqimore, për shembull, pektinë, enzima dhe ruajtës
kimikë;- përbërës të caktuar për përdorim në prodhimin e kozmetikës dhe farmaceutikës,
për shembull, vitamina, konservantë dhe antioksidantë;-materiale të caktuara filtruese, për
shembull, substancat minerale, substancat bimore dhe materialet qeramike në formë
grimcash.
2 Bojra, tretës, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit; ngjyrues,
ngjyra; bojëra për shtypje, shënjim dhe gdhendje; rrëshira natyrale të papërpunuara; metale
në petë dhe formë pluhuri për t’u përdorur në pikturë, dekorim, shtypje dhe art.
Klasa 2 përfshin kryesisht bojërat, ngjyruesit dhe preparantet e përdorura për mbrojtjen nga
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korrozioni.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-ngjyra, llaqe dhe llaqe për industri, artizanat dhe arte;
- hollues, trashës, fiksues per bojra dhe llaqe;
- acide për dru dhe lëkurë;
-vajra kundër ndryshkut dhe vajra për ruajtjen e drurit;
-ngjyrues për veshje;
-ngjyrues për ushqime dhe pije.
3 Kozmetikë dhe produkte tualeti pa medikamente; pastë dhëmbësh pa mjekime;
parfumeri, vajra esencialë; preparate zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim
lavanderi; përgatitje pastrimi, lustrimi, pastrimi dhe gërryese.
Klasa 3 përfshin kryesisht preparant higjienike jo-mjekësore, si dhe preparant pastrimi për
përdorim në shtëpi dhe ambiente të tjera.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-përgatitjet sanitare për përdorim në tualet;
-indet e përbëra me locione kozmetike;
-deodorantë për qeniet njerëzore ose për kafshët;
-përgatitjet aromatike të dhomës;
-tiketa për artin e thonjve;
-dylli lustrues;
-letër grryerëse.
4 Vajra dhe yndyrna industriale, dylli; lubrifikantë; pluhur thithëse, lagështuese dhe lidhëse
të pluhurit; karburantet dhe ndriçuesit; qirinj dhe fitila për ndriçim.
Klasa 4 përfshin kryesisht vajra dhe yndyrna industriale, lëndë djegëse dhe ndriçues.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-vajra për ruajtjen e artit në murë ose të lëkurës;
-dylli i vizatimit, dylli industrial;
-energji elektrike;
- karburantet motorike, biokarburantet;
-shtesa jo kimike për lëndët djegëse;
-dru për përdorim si lëndë djegëse.
5 : Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare për qëllime
mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar,
ushqim për bebe; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; allçi, materiale për
veshjet; material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; përgatitjet për
shkatërrimin e egër; fungicide, herbicide.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-përgatitjet sanitare për higjienën personale;
-pelena për foshnje dhe për mos mbajtjeje;
-deodorantë, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët;
- shampoo mjekësorë, sapunë, locione dhe pastë dhëmbësh;
- suplemente dietike që synojnë të plotësojnë një dietë normale ose të kenë përfitime
shëndetësore;
-zëvendësimet e ushqimeve dhe ushqimet dietike dhe pijet të përshtatura për përdorim
mjekësor ose veterinar.
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6 Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehet; materiale metalike për ndërtim dhe
ndërtim; ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllot jo elektrike dhe telat e metaleve të
zakonshme; sende të vogla të metaleve; kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport;
kasafortat.
Klasa 6 përfshin kryesisht metale të zakonshme të papërpunuara dhe pjesërisht të
përpunuara, duke përfshirë xeherore, si dhe disa mallra të bëra prej metaleve të zakonshëm.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-metalet në fletë metalike ose formë pluhuri për përpunim të mëtejshëm, për shembull, për
printerët 3D;
-materialet e ndërtimit prej metali, për shembull, materialet prej metali për shinat
hekurudhore, tubat prej metali;
- sende të vogla të pajisjeve metalike, për shembull, bulona, vida, gozhda, rrota mobiljesh,
mbërthyese dritaresh;
-ndërtesat ose strukturat e transportueshme prej metali, për shembull, shtëpi të
parafabrikuara, pishina, kafaze për kafshë të egra, shesh patinazhi;
- mallra të caktuara të bëra nga metale të zakonshëm që nuk klasifikohen ndryshe nga
funksioni ose qëllimi, për shembull, kuti për të gjitha qëllimet prej metali të zakonshëm,
statuja, buste dhe vepra arti prej metali të zakonshëm.
7 Makinat, mjetet e makinerisë, mjetet që funksionojnë me energji; motorë dhe motorë,
përveç automjeteve tokësore; bashkues makinerish dhe përbërës transmetimi, përveç
automjeteve tokësore; pajisje bujqësore, përveç mjeteve të përdorura me dorë; inkubatorë
për vezë; makina shitëse automatike.
Klasa 7 përfshin kryesisht makinat dhe mjetet e makinës, motorët dhe motorët.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-pjesët e motorëve të të gjitha llojeve, për shembull, startuesit, zvogëluesit e zhurmës dhe
cilindrat për motorët e çdo lloji;
-aparatet pastruese dhe lustruese elektrike, për shembull, lustruesit elektrik të këpucëve,
makineritë elektrike dhe aparatet për larjen e tepihëve me shampo dhe pastruesit me
vakum;
- Printerë 3D;
-robotë industriale;
- automjete të caktuara speciale jo për qëllime transporti, për shembull, makineritë e
pastrimit të rrugëve, makineritë e rrugëve, buldozerët, pastruesit e borës, si dhe gjurmët e
gomës si pjesë të zvarritësve të atyre automjeteve.
8 Vegla dhe pajisje dore, të operuara me dorë; takëm; armët anësore, përveç armëve të
zjarrit; makina rroje.
Klasa 8 përfshin kryesisht mjete dhe mjete të funksionuara me dorë për kryerjen e detyrave,
të tilla si shpime, formësime, prerje dhe shpime.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- mjete bujqësore të operuara me dorë, kopshtarie dhe mjete për peizazhe;
- mjete të përdorura me dorë për marangozë, artistë dhe zejtarë të tjerë, për shembull,
çekanë, dalta dhe gërryese;
-dorezat për veglat e dorës që punojnë me dorë, siç janë thika dhe kosat;
- mjete dore elektrike dhe jo-elektrike për rregullimin personal dhe artin e trupit, për
shembull, brisqe, mjete për flokë kaqurrel, tatuazhe, dhe për manikyr dhe pedikyr;
-pompa të operuara me dorë;
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- takëm tavoline, të tilla si thika, pirunë dhe lugë, duke përfshirë ato të bëra prej metaleve të
çmuar.
9 Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike,
audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i
jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin,
transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të
energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose
përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme,
program kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge të regjistrimit dhe
ruajtjes; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave të gatshme,
pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje,
maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, doreza për
zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.
Klasa 9 përfshin kryesisht aparate dhe instrumente për qëllime shkencore ose kërkimore,
pajisje audio-vizuale dhe të teknologjisë së informacionit, si dhe pajisje të sigurisë dhe
shpëtimit të jetës.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-aparatet dhe instrumentet për kërkime shkencore në laboratorë;
-aparatet e trajnimit dhe simulatorët, për shembull, manekinët e reanimacionit, simuluesit
për drejtimin dhe kontrollimin e automjeteve;
-aparatet dhe instrumentet për kontrollimin dhe monitorimin e avionëve, mjeteve ujore dhe
mjeteve pa pilot, për shembull, instrumente lundrimi, transmetues, busulla për matje,
aparate GPS, aparate drejtuese automatike për automjete;
-aparatet dhe instrumentet e sigurisë, për shembull, rrjetat e sigurisë, dritat e sinjalizimit,
aparatet e semaforit, makinat e zjarrit, alarme të zërit, shenjat e sigurisë që janë pajisje
kriptimi;
- veshje që mbron nga dëmtimet serioze ose kërcënuese për jetën, për shembull, veshje për
mbrojtje nga aksidentet, rrezatim dhe zjarr, veshje anti plumb, helmeta mbrojtëse,
mbrojtëse koke për sporte, mbrojtëse goje për sport, kostume mbrojtëse për aviatorë,
mbrojtëset e gjurit për punëtorët;
-aparatet dhe instrumentet optike, për shembull, syzet, lentet e kontaktit, syzet zmadhuese,
pasqyrat për inspektimin e punës;
-magnetet;
- Orë të mençur, percjelles qe vendosen te aktivitetit sportiv;
- Kontrollues për përdorim të kompjuterit, përveçse për video lojëra, kufje të realitetit
virtual, syze të mençura;
-Portofoli i syzeve, portofol mbrojtës për telefonat inteligjentë, portofolët e bëra posaçërisht
për aparatet dhe instrumentet fotografike;
- Makinat e treguesve të automatizuar, makinat e faturimit, instrumentet dhe makinat e
testimit të materialeve;
-bateritë dhe karikuesit për cigare elektronike;
-njësitë e efekteve elektrike dhe elektronike për instrumentet muzikore;
-robotët laboratorikë, robotët mësimdhënës, robotët e mbikëqyrjes së sigurisë, robotët me
dukje njerëzore me inteligjencë artificiale.
10 Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrët
artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes; pajisje terapeutike dhe
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ndihmëse të adaptuara për aftësi të kufizuara; aparate masazhesh; aparate, pajisje dhe
artikuj për foshnjat infermierore; aparate, pajisje dhe artikuj të veprimtarisë seksuale.
Klasa 10 përfshin kryesisht aparate kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare,
instrumente dhe artikuj të përdorur zakonisht për diagnostikimin, trajtimin ose
përmirësimin e funksionit ose gjendjes së personave dhe kafshëve.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-fasha mbështetëse dhe veshje speciale për qëllime mjekësore, për shembull, veshje
kompresimi, çorape, xhaketa të ngushta, këpucë ortopedike;
- artikuj, instrumente dhe pajisje për menstruacionet, kontracepsionin dhe lindjen e
fëmijëve, për shembull, gota menstruale, prezervativë, dyshekë të lindjes, pincë;
- artikuj dhe pajisje terapeutike dhe protetike për implantim të përbërë nga materiale
artificiale ose sintetike, për shembull, implantet kirurgjikale të përbëra nga materiale
artificiale, gjinj artificialë, stimulues kardiakë të trurit, implante të fiksimit të kockave
biodegraduese;
-mobilje të bëra posaçërisht për qëllime mjekësore, për shembull, kolltuqe për qëllime
mjekësore ose dentare, dyshekë ajri për qëllime mjekësore, tavolina operacioni.
11 Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje,
ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.
Klasa 11 përfshin kryesisht aparate dhe instalime të kontrollit mjedisor, në veçanti, për
qëllime të ndriçimit, gatimit, ftohjes dhe pastrimit.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-aparatet dhe instalimet e kondicionimit;
-venja, përveçse për përdorim laboratorik, për shembull, furrat dentare, furrat me
mikrovalë, furrat e furrtarëve;
-soba që janë aparat ngrohje;
-kolektorët diellorë;
- kanalet e oxhaqeve, ventilatorët e oxhaqeve, vatrat, vatrat shtëpiake;
-sterilizuesit;
-aparatet dhe instalimet e ndriçimit, për shembull, tuba me dritë për ndriçim, projektorë,
drita sigurie, numra të ndritshëm të shtëpisë, reflektorë të automjeteve, drita për automjete;
-lampat, për shembull, llambat elektrike, llambat e gazit, llambat laboratorike, llambat e
vajit, llambat e rrugës, llambat e sigurisë;
- aparatura që janë shtretër dielli;
-instalimet e banjës, pajisjet e banjës, pajisjet hidraulike të banjës;
-tualetet, urinarët;
-fontane, fontane çokollate;
- jastëkët, mbulesat dhe batanijet me ngrohje elektrike, jo për qëllime mjekësore;
-shishe për ujë të nxehtë;
-veshje me ngrohje elektrike;
-aparatet elektrike për prodhimin e kosit, makineritë për prodhimin e bukës, aparatet për
kafe, makineritë për prodhimin e akullores;
-makina dhe aparate për akull.
12 automjete dhe aparate për transportin e njerëzve ose mallrave nga toka, ajri ose uji.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-motorë për automjete tokësore;
- bashkuesit dhe përbërësit e transmisionit për automjetet tokësore;
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-mjetet me përbërje ajri;
-makina me telekomandë, përveç lodrave;
-pjesët e automjeteve, për shembull, parakolpët, xhamat e përparmë, rrotat e timonit, gomat
për rrotat e automjeteve, si dhe shkallët për automjetet.
13 Armët e zjarrit; municion dhe predha; eksplozivëve; fishekzjarre.
Klasa 13 përfshin kryesisht armë zjarri dhe produkte piroteknike.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-flakadanët e shpëtimit, eksploziv ose piroteknik;
-sprej për qëllime të mbrojtjes personale;
-sinjalet shpërthyese te mjegullës, shpërthimet e raketave sinjalizuese;
-pistoleta ajrore për përdorim si armë;
- rrip mbajtës për armë;
- armët e zjarrit sportive, armët e gjuetisë.
14 Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar;
instrumente horologjike dhe kronometrike.
Klasa 14 përfshin kryesisht metalet e çmuara dhe mallrat e caktuara të bëra prej metaleve të
çmuar ose të veshura prej tyre, si dhe bizhuteritë, orët dhe orët dhe pjesët përbërëse të tyre.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-Stoli, duke përfshirë imitime të Stolive;
- pranga, kunjat e lidhjes, kapëset e lidhjes;
-unaza çelësash, zinxhirë çelësash dhe dekorues për to;
- dekorues për Stoli;
-kutitë e xhevahireve;
-pjesë përbërëse për stoli, orë, për shembull, kapëse dhe rruaza për stoli, pjesë lëvizëse për
orë, akrepat e orës, susta e orës, kristalet e orës.
15 Instrumente muzikore; mbajtëse të muzikës dhe mbajtëse për instrumente muzikore;
shkopat e përcjellësve.
Klasa 15 përfshin kryesisht instrumentet muzikorë, pjesët e tyre dhe aksesorët e tyre.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- instrumente muzikorë mekanikë dhe aksesorët e tyre, për shembull, pjesët e tytës, pianot
mekanike, rregullatorët e intensitetit për pianot mekanike, bateritë robotike;
-kutitë muzikore;
-instrumente muzikorë elektrikë dhe elektronikë;
-korda, kunja dhe pedale për vegla muzikore;
- pirunë për akordim, çekiç për akordim;
- kollofoni për instrumente me tela muzikore.
16 : Letër dhe karton; lëndë e shtypur; material për ruajtjen e librave; fotografitë; shkrimi
dhe kushtet e zyrave, përveç mobiljeve; ngjitës për qëllime shkrimi ose shtëpiake; materiale
për vizatim dhe materiale për artistë; brusha për ngjyra; materiale mësimore dhe udhëzues;
çarçafë, filma dhe çanta plastike për mbështjellës dhe paketim; lloji i printerëve, blloqet e
shtypjes.
Klasa 16 përfshin kryesisht letër, karton dhe mallra të caktuara të bëra nga ato materiale, si
dhe kushtet e zyrës.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-thika letre dhe prerëse letre;
- Këllëfet, mbulesat dhe pajisjet për mbajtjen ose sigurimin e letrës, për shembull, skedarët
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e dokumenteve, klipe parash, mbajtëset e librave të çeqeve, kapëse letrash, mbajtëse
pasaportash, libreza;
- makineritë të caktuara për zyra, për shembull, makina shkrimi, dublikatorë, makina faksi
për përdorim në zyrë, mprehës të lapsave;
-pikturimi i artikujve për përdorim nga artistët dhe piktorët e brendshëm dhe të jashtëm, për
shembull, pjatancat me bojëra uji të artistëve, kavotat dhe paletat e piktorëve, rrotullat e
bojës dhe tabaka;
- produktet të caktuara e njëpërdorimshe të letrës, për shembull, përparëset, shamitë dhe
letrën e tryezës;
- mallra të caktuara të bëra prej letre ose kartoni që nuk klasifikohen ndryshe nga funksioni
ose qëllimi, për shembull, qese letre, zarfe dhe kontejnerë për paketim, statuja, figurina dhe
vepra arti prej letre ose kartoni, të tilla si figurina të papier mâché, të kornizuara ose të pa
kornizuara litografi, piktura dhe akuarel.
17 Gome të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, gutta-percha, çamçakëz, asbest, mikë
dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastike dhe rrëshirë në formë të ekstruduar
për t’u përdorur në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e materialeve; tuba fleksibël,
tuba dhe çorape, prej jo metali.
Klasa 17 përfshin kryesisht materiale izoluese elektrike, termike dhe akustike dhe plastike
për përdorim në prodhim në formën e fletëve, blloqeve dhe shufrave, si dhe mallra të
caktuara të bëra prej gome, çamçakëzi, azbesti, ose zëvendësues të tyre.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-material gome për rikuperimin e gomave;
- barrier fluskuese kundër ndotjes;
-kaseta ngjitëse, përveç shkrimit dhe për qëllime jo mjekësore ose shtëpiake;
- filma plastikë, përveç atyre për mbështjellje dhe paketim, për shembull, filma anti-verbues
për dritare;
-fijet elastike dhe fijet prej gome ose plastike, jo për përdorim tekstili;
- produkte të caktuara të bëra nga materialet në këtë klasë që nuk klasifikohen ndryshe nga
funksioni ose qëllimi, për shembull, mbështetëse shkumash për rregullime lulesh, mbushje
materialesh prej gome ose plastike, tapa gome, tamponë gome, qese gome ose ndalës
goditjesh për paketim.
18 Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe shtrojat e kafshëve; bagazhe dhe çanta
transportuese; cadra dhe çadra oborri; shkopinj në këmbë; kamxhik, parzmore dhe takëme;
jakë, lisa dhe veshje për kafshët.
Klasa 18 përfshin kryesisht lëkurën, imitimet e lëkurës dhe mallra të caktuara të bëra nga
ato materiale.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- bagazhe dhe çanta bartëse, për shembull, valixhe, bagazh, çanta udhëtimi, çanta për
bartjen e foshnjave, çanta shkollore;
-etiketat e bagazhit;
-kasat e kartave të biznesit dhe kuletat e xhepit;
-kuti dhe këllëf prej lëkure ose rollne lëkure.
19 Materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim; tuba të ngurtë, jo prej metali, për
ndërtim; asfalt, katran, dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, prej jo metali; monumente,
prej jo metali.
Klasa 19 përfshin kryesisht materiale, jo prej metali, për ndërtimin dhe ndërtimin.
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Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-Dru gjysëm i punuar për t'u përdorur në ndërtim, për shembull, trarë, dërrasa, panele;
- Fletë druri;
-Xham ndërtimi, për shembull, pllaka xhami, xham izolues për ndërtim, xham sigurie;
- qelq i bluar për shënjimin e rrugëve;
-granit, mermer, zhavor;
-tjegulla për përdorim si material ndërtimi;
-Kulmi, jo prej metali, që përfshin panelat solar;
-gurë varresh, jo prej metali;
-statuja, buste dhe vepra arti prej guri, betoni ose mermeri;
-geotekstilet;
- Shtresa që janë materiale ndërtimi;
-skela, jo prej metali;
-ndërtesat ose strukturat e transportueshme, jo prej metali, për shembull, kafazët, shtizat e
flamurit, hajat, pishinat.
21 Vegla shtëpiake ose kuzhina dhe kontejnerë; enë gatimi dhe sendesh, përveç pirunëve,
thikave dhe lugëve; krehje dhe sfungjerë; furça, përveç furçave; materiale për krijimin e
furçave; artikuj për qëllime pastrimi; xhami i pa punuar ose gjysëm i punuar, përveç qelqit
të ndërtimit; enë prej qelqi, porcelani dhe enë prej balte.
Klasa 21 përfshin kryesisht vegla dhe pajisje të vogla të përdorura me dorë për përdorim
shtëpiak dhe kuzhinë, si dhe enë kozmetike dhe tualeti, enë qelqi dhe mallra të caktuara të
bëra prej porcelani, qeramike, enë prej balte, terrakote ose qelqi.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- enët shtëpiake dhe të kuzhinës, për shembull, mbytesi i mizave, kunjat e rrobave, lugët e
përzierjes, lugët e pjekjes dhe tapat, si dhe enë shërbyese, për shembull, kapësja e sheqerit,
kapësja e akullit, ena shërbyese për byrek;
- kontejnerë për përdorim shtëpiak, kuzhinë dhe gatim, për shembull, vazo, shishe, kasë
kursimi, kovë, përzierësh koktejesh, tenxhere gatimi dhe tigan, dhe kazanët jo-elektrik dhe
tenxhere me presion;
-aparatet e vogla të kuzhinës të punuara me dorë për grirjen, bluarjen, shtypjen ose
thërrmimin, për shembull, shtypëset e hudhrave, arrëthyesit;
-stende enësh dhe stenda qelqi për pije;
- enë kozmetike dhe tualeti, për shembull, krehra dhe furça dhëmbësh elektrike dhe
joelektrike, pe dhëmbësh, ndarës të gishtërinjve për përdorim në pedikyr, pudra pluhuri;
- artikuj kopshtarie, për shembull, doreza kopshtarie, kutitë e dritareve, kanaçe dhe pjesë
për ujitje të zorrës;
-akuare e mbyllur, terrariume dhe vivariume.
22 Litarë dhe tela; rrjeta; çadrat dhe pëlhurat prej gomari; tenda e materialeve tekstile ose
sintetike; vela; thasë për transport dhe ruajtje të materialeve në masë; materiale mbushëse,
mbështjellëse dhe mbushëse, përveç letrës, kartonit, gomës ose plastikës; materiale të
papërpunuara tekstili me fibroze dhe zëvendësuesit e tyre.
Klasa 22 përfshin kryesisht materiale për prodhimin e velave, litarit, mbushjes, jastëkimit
dhe mbushjes së materialeve dhe materialeve të papërpunuara të tekstilit me fije.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-litarë dhe spango të bëra nga fibra tekstili natyrore ose artificiale, letër ose plastikë;
-rrjeta të peshkimit, hamakë, shkallë litari;
162

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

-kopertina të automjeteve, jo të montuara;
- thasë të caktuar dhe çantat që nuk klasifikohen ndryshe sipas funksionit ose qëllimit, për
shembull, çanta rrjetë për larjen e lavanderi, çanta trupi, çanta postare;
-çanta të paketimit të tekstilit;
- fibra shtazore dhe fibra tekstili të papërpunuara, për shembull, qime kafshësh, fshikëza,
lëmshe, lesh të papërpunuar ose të trajtuar, mëndafsh të papërpunuar.
23 Fijet dhe fijet për përdorim tekstili.
Klasa 23 përfshin kryesisht fije natyrore ose sintetike dhe fije për përdorim tekstili.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-fibra xhami, fije elastike, gome dhe plastike për përdorim tekstili;
- fijet për qëndisje, fyerje dhe qepje, përfshirë ato prej metali;
-rrollnë mëndafshi, rrollne pambuku, rrollne leshi.
24 Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri shtëpiak; perde prej tekstili ose plastike.
Klasa 24 përfshin kryesisht pëlhura dhe mbulesa pëlhure për përdorim shtëpiak.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-material liri shtëpiak, për shembull, mbulesa shtrati, shami jastëkësh, peshqirë tekstili;
-material liri prej letre;
-çanta gjumi, material liri për çanta gjumi;
-rrjetat e mushkonjave.
25 Veshje, Këpcë, Veshje për kokë.
Klasa 25 përfshin kryesisht veshje, këpucë dhe veshje koke për qeniet njerëzore.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-pjesët e veshjeve, këpucëve dhe veshjeve të kokës, për shembull, mansheta, xhepa, rreshta
të gatshëm, taka dhe pjesë për taka, majat e kapakëve, kornizat e kapelës (skeletet);
-veshje dhe këpucë për sporte, për shembull, doreza skish, veshje të brendshme sportive,
veshje çiklistësh, uniformë xhudo dhe karate, këpucë futbolli, këpucë gjimnastike, çizme
skish;
-kostume të ballos;
-veshje letre, kapele letre për t'u përdorur si veshje;
-biberon, jo prej letre;
-mbushjet e këmbëve, jo për tu ngrohur me elektricitet.
26 Dantella, bishtalec dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe të banesave; butona, grepa dhe
sy, kunjat dhe gjilpërat; lule artificiale; dekorimet e flokëve; flokë të rremë.
Klasa 26 përfshin kryesisht artikuj rrobaqepësish, flokë natyralë ose sintetikë për konsum,
dhe zbukurime flokësh, si dhe sende të vogla dekorative që synojnë të zbukurojnë një larmi
objektesh, që nuk përfshihen në klasat e tjera.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-parukat, xhufkat, mjekrat e rreme;
- llastika flokësh;
-shirita dhe harqe që janë rrollne ose përdoren si zbukurime të flokëve, të bëra nga çdo
material;
- shirita dhe harqe për mbështjelljen e dhuratave, jo prej letre;
-rrjeta e flokeve;
- zinxhirë;
- dekorime, përveç për stoli, unaza çelësash ose zinxhirë çelësash;
- kurora artificiale të Krishtlindjes, përfshirë ato që përfshijnë drita;
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- artikuj të caktuar për të bërë kaçurrela të flokëve, për shembull, makina për kaçurrela
elektrike dhe jo elektrike, përveç mjeteve të dorës, kunjave të flokëve, letër për kaçurrela të
flokëve.
27 Tepih, qilima, dyshekë dhe shtrojë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar
dyshemetë ekzistuese; varëse muresh, jo prej tekstili.
Klasa 27 përfshin kryesisht produkte që synojnë të shtohen si mbulesa në dyshemetë dhe
muret e ndërtuara më parë.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-tepihë të automobilit;
-qelima që janë mbulesa dyshemeje, për shembull, dyshekët e banjës, dyshekët e dyerve,
dyshekët gjimnastikorë, dyshekët e yogas;
-bari artificial;
-letër-muri, përfshirë sfondin e tekstilit.
28 Lojëra, lodra; aparate për video lojëra ; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; dekorime për
pemët e Krishtlindjeve.
Klasa 28 përfshin kryesisht lodra, aparate për të luajtur lojëra, pajisje sportive, dëfrime dhe
sende të reja, si dhe artikuj të caktuar për pemët e Krishtlindjeve.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- aparate për dëfrim dhe lojë, duke përfshirë kontrollorët e tyre;
-lodra të reja për të luajtur dhe për ahengje, për shembull, maska karnavalesh, kapele
letrash për festë, konfeti, shpërthyes për festa dhe shpërthyes të Krishtlindjeve;
- mjetet e peshkimit dhe gjuetisë, për shembull, shufrat e peshkimit, rrjetat e uljes për
peshkatarët, mashtruesit, thirrjet e gjahut;
-pajisje për sporte dhe lojëra të ndryshme.
29 Mish, peshk, shpendët; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, të thata
dhe të gatuara; pelte, bllokime, komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte
të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim.
Klasa 29 përfshin kryesisht produkte ushqimore me origjinë shtazore, si dhe perime dhe
produkte të tjera të prodhueshme nga hortikultura, të cilat përgatiten ose ruhen për konsum.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- ushqim me bazë mishi, peshku, frutash ose perimesh;
-insektet e ngrënshme;
-pijet e qumështit me mbizotërim të qumështit;
-zëvendësues të qumështit, për shembull, qumësht bajame, qumësht kokosi, qumësht
kikiriku, qumësht orizi, qumësht soje;
-kërpudha të ruajtura;
-fruta të thata dhe arrat e përgatitura për konsum njerëzor;
-farat e përgatitura për konsum njerëzor, duke mos qenë erëza ose aromatizues.
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale;oriz, makarona dhe petë;tapioka dhe sago;miell dhe
përgatitje të bëra nga drithërat;bukë, pasta dhe ëmbëlsira;çokollate;akullore, sheqer, mjaltë,
melasë;maja, pluhur pjekje;kripë, erëza, barishte të ruajtura;uthull, salca dhe kremra të
tjerë;akull (ujë i ngrirë).
Klasa 30 përfshin kryesisht ushqime me origjinë bimore, përveç frutave dhe perimeve, të
përgatitura ose të konservuara për konsum, si dhe ndihmëse të destinuara për përmirësimin
e aromës së ushqimit.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
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-pijet me kafe, kakao, çokollatë ose bazë çaji;- drithërat e përgatitur për konsum njerëzor,
për shembull, thekër tërshëre, patate të skuqura misri, elb i lëvozhgës, bulgur;-pica, pite,
sanduiçe;-arra të veshura me çokollatë;-aromat, përveç vajrave thelbësorë, për ushqim ose
pije.
31 Prodhime të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtare dhe pyjore;kokrra dhe
fara të papërpunuara;fruta dhe perime të freskëta, barishte të freskëta;bimë dhe lule
natyrale;llamba, fidanë dhe fara për mbjellje;kafshë të gjalla;produkte ushqimore dhe pije
për kafshët;malt.
Klasa 31 përfshin kryesisht produktet e tokës dhe detit që nuk i janë nënshtruar asnjë forme
përgatitjeje për konsum, kafshëve dhe bimëve të gjalla, si dhe produkteve ushqimore për
kafshët.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-drithërat e papërpunuar;-frutat dhe perimet e freskëta;-mbetjet e bimëve;-algat e
papërpunuara;-lëndë druri e pa prerë;-vezë të pllenuara për tu çelur;-kërpudha të freskëta
dhe tartufë;- tualet për kafshët, për shembull, rërë aromatike, letër me rërë për kafshët
shtëpiake.
32 Birra; pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash;
shurupe dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije.
Klasa 32 përfshin kryesisht pije joalkoolike, si dhe birrë.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-pijet e pa alkool;
-pije te lehta;
-pijet me bazë orizi dhe me bazë soje, përveç zëvendësuesve të qumështit;
-pijet energjike, pijet izotonike, pijet sportive të pasuruara me proteina;
-përbërës joalkoolik dhe ekstrakte frutash për prodhimin e pijeve.
33 Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije.
Klasa 33 përfshin kryesisht pije alkoolike, esenca dhe ekstrakte.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-verërat, verërat e fortifikuara;
-ufull alkoolike;
-pije alkoolike, pije alkoolike;
-përbërës alkoolike, ekstrakte alkoolike të frutave.
34 Duhani dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare; cigare elektronike dhe avullues oral për
duhanpirësit; artikujt e duhanpirësve; ndezësit.
Klasa 34 përfshin kryesisht duhanin dhe artikujt e përdorur për pirjen e duhanit, si dhe
pajisje shtesë dhe kontejnerë që lidhen me përdorimin e tyre.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-zëvendësuesit e duhanit, jo për qëllime mjekësore;
-aromatizues, përveç vajrave thelbësorë, për përdorim në cigare elektronike, avullues oral
për duhanpirësit;
-bimë për pirjen e duhanit;
-nuhatje;
- pajisje të caktuara dhe kontejnerë në lidhje me përdorimin e duhanit dhe artikujve për
pirjen e duhanit, për shembull, çakmakët për duhanpirësit, tavëllët për duhanpirësit,
kavanozët e duhanit, kutitë e duhanit, lagështuesit e purove.
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35 Marketingun;menaxhimin e biznesit;administrimin e biznesit;funksionet e zyrës.
kryesisht shërbimet e kryera nga persona ose organizata kryesisht me objekt:
1. ndihmë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose
2. ndihmë në menaxhimin e punëve të biznesit ose funksioneve tregtare të një ndërmarrje
industriale ose tregtare,
si dhe shërbimet e kryera nga institucionet e reklamave kryesisht ndërmarrjen e
komunikimeve për publikun, deklaratat ose njoftimet me të gjitha mjetet e përhapjes dhe në
lidhje me të gjitha llojet e mallrave ose shërbimeve.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-bashkimin, për përfitimin e të tjerëve, të një larmie mallrash (me përjashtim të transportit
të tyre), duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime të
tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, përmes
makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave elektronike,
për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive;
-shërbimet që konsistojnë në regjistrimin, transkriptimin, përbërjen, përpilimin ose
sistematizimin e komunikimeve dhe regjistrimeve me shkrim, dhe gjithashtu përpilimin e të
dhënave matematikore ose statistikore;
-shërbimet e agjencive reklamuese dhe shërbimeve të tilla si shpërndarja e prospekteve,
drejtpërdrejt ose përmes postës, ose shpërndarja e mostrave. Kjo Klasë mund t'i referohet
reklamimit në lidhje me shërbime të tjera, të tilla si ato në lidhje me huatë bankare ose
reklamat përmes radios.
36 sigurimin;çështjet financiare;punët monetare;punët e pasurive të paluajtshme.
Klasa 36 përfshin kryesisht shërbimet e kryera në punët financiare dhe monetare dhe
shërbimet e kryera në lidhje me kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-shërbimet në lidhje me çështjet financiare ose monetare përfshijnë sa vijon:
1. shërbimet e të gjitha institucioneve bankare, ose institucioneve të lidhura me to, siç janë
ndërmjetësit e këmbimit ose shërbimet e kleringut;2. shërbime të institucioneve të kreditit
përveç bankave të tilla si shoqatat e kreditit bashkëpunues, shoqëritë individuale financiare,
huadhënësit, etj .;3. shërbimet e "besimeve të investimeve", të shoqërive mbajtëse;4.
shërbimet e ndërmjetësve që merren me aksione dhe pronë;5. shërbime të lidhura me
çështjet monetare të garantuara nga administruesit e besuar;6. shërbimet e kryera në lidhje
me çështjen e çeqeve të udhëtarëve dhe letrave të kreditit;- financimi i qirasë ose i blerjes
me qira;-shërbimet e administratorëve të pasurive të paluajtshme, d.m.th., shërbimet e
qiradhënies ose vlerësimit, ose financimit;-shërbimet që kanë të bëjnë me sigurimet siç janë
shërbimet e kryera nga agjentët ose ndërmjetësit e angazhuar në sigurime, shërbimet e
kryera ndaj të siguruarit dhe shërbimet e sigurimit të sigurimeve.
37 : Ndërtimi i ndërtesave; riparim; shërbimet e instalimit.
Klasa 37 përfshin kryesisht shërbime në fushën e ndërtimit, si dhe shërbime që përfshijnë
rikthimin e objekteve në gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetitë e
tyre fizike ose kimike.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-ndërtimi dhe prishja e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave të transmetimit, si dhe
shërbimet në fushën e ndërtimit, për shembull, lyerja e brendshme dhe e jashtme, suvatimi,
hidraulika, instalimi i pajisjeve të ngrohjes dhe mbulimi;
-ndërtimi i anijeve;
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-bota e mjeteve, makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit, për shembull, marrja me qira e
buldozerëve, marrja me qira e vinçave;
-shërbime të ndryshme riparimi, për shembull, ato në fushat e energjisë elektrike, pajisjeve
kompjuterike, mobiljeve, instrumenteve, mjeteve;
-shërbime të ndryshme restauruese, për shembull, restaurimi i ndërtesave, restaurimi i
mobiljeve dhe restaurimi i veprave të artit;
-shërbimet e mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij origjinale pa ndryshuar
ndonjë nga vetitë e tij;
-pastrimi i objekteve të ndryshme, për shembull, dritareve, automjeteve, veshjeve, si dhe
pastrimi dhe shtypja e veshjeve.
38 Klasa 38 përfshin kryesisht shërbime që lejojnë të paktën një palë të komunikojë me një
tjetër, si dhe shërbime për transmetimin dhe transmetimin e të dhënave.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-transmetimi i skedarëve dixhitalë dhe postës elektronike;
-sigurimi i aksesit të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike;
-radioja dhe transmetimi televiziv;
-transmetimi i videos sipas kërkesës;
-sigurimi i dhomave të bisedave në internet dhe forume në internet;
-shërbimet e telefonit dhe postës zanore;
-shërbime telekonferencë dhe video konferencë.
39 Transportin; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; rregullimin e udhëtimit.
Klasa 39 përfshin kryesisht shërbime për transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga
një vend në tjetrin me hekurudhë, rrugë, ujë, ajër ose tubacion dhe shërbime të lidhura
domosdoshmërisht me një transport të tillë, si dhe ruajtjen e mallrave në çdo lloj depo ,
depot ose llojet e tjera të ndërtesave për prezervimin ose ruajtjen e tyre.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-veprimi i stacioneve, urave, hekurudhave, trageteve dhe mjeteve të tjera të transportit;
-pjesa kryesore e automjeteve të transportit dhe punësimi i operatorëve të tyre, për
shembull, shoferi dhe pilotimi;
-shërbimet kryesore në lidhje me transportin, magazinimin dhe udhëtimet, për shembull,
qiraja e vendeve për parkim, qiraja e garazheve, marrja me qira e kontejnerëve të
magazinimit;
-veprimi i tërheqjeve detare, shkarkimi, funksionimi i porteve dhe dokeve, dhe shpëtimi i
anijeve të shkatërruara dhe ngarkesave të tyre;
-paketimi, mbushja e shishave, ambalazhi dhe dorëzimi i mallrave;
-plotësimi i makinave shitëse dhe makinerish automatike të shitjes;
-shërbime për sigurimin e informacionit në lidhje me udhëtimet ose transportin e mallrave
nga ndërmjetësit dhe agjencitë turistike, si dhe për sigurimin e informacionit në lidhje me
tarifat, oraret dhe metodat e transportit;
- inspektimi i automjeteve ose mallrave për qëllime të transportit;
-shpërndarja e energjisë dhe energjisë elektrike, si dhe shpërndarja dhe furnizimi me ujë.
40 : Trajtimi i materialeve.
Klasa 40 përfshin kryesisht shërbime të kryera nga përpunimi mekanik ose kimik,
transformimi ose prodhimi i objekteve ose substancave inorganike ose organike, përfshirë
shërbimet e prodhimit me porosi. Për qëllime të klasifikimit, prodhimi i mallrave
konsiderohet një shërbim vetëm në rastet kur ai kryhet për llogari të një personi tjetër sipas
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porosisë dhe specifikimit të tyre. Nëse prodhimi nuk po kryhet për të përmbushur një porosi
për mallra që përmbushin nevojat, kërkesat ose specifikimet e veçanta të klientit, atëherë
ajo në përgjithësi është ndihmëse për aktivitetin kryesor tregtar të prodhuesit ose mallrat në
tregti. Nëse substanca ose objekti u tregtohet palëve të treta nga personi që e përpunoi,
transformoi ose prodhoi atë, atëherë kjo zakonisht nuk do të konsiderohej një shërbim.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-transformimi i një sendi ose lënde dhe çdo proces që përfshin një ndryshim në vetitë e tij
thelbësore, për shembull, ngjyrosjen e një rrobe; shërbime të tilla transformimi klasifikohen
gjithashtu në Klasën 40 nëse ato ofrohen në kuadër të punës së riparimit ose mirëmbajtjes,
për shembull, mbështjellja me krom të parakolpëve të automjeteve motorike;
-shërbimet e trajtimit të materialit të cilat mund të jenë të pranishme gjatë prodhimit të
ndonjë substance ose objekti tjetër përveç një ndërtese, për shembull, shërbime që
përfshijnë prerje, formësim, lustrim me gërryerje ose veshje metali;
- bashkimi i materialeve, për shembull, bashkimi ose saldimi;
-përpunimin dhe trajtimin e produkteve ushqimore, për shembull, shtypjen e frutave,
bluarjen e miellit, ruajtjen e ushqimit dhe pijeve, pirjen e duhanit, ngrirjen e ushqimeve;
-prodhimi i zakonshëm i mallrave sipas porosisë dhe specifikimit të të tjerëve (duke pasur
parasysh që zyra të caktuara kërkojnë që të tregohet malli i prodhuar), për shembull,
prodhim me porosi i automobilave;
-shërbimet e një tekniku dentar;
-veshja, qëndisja, rrobaqepësia me porosi, ngjyrosja e tekstilit, aplikimi i përfundimeve në
tekstile.
41 Edukimin; ofrimi i trajnimit; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.
Klasa 41 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga persona ose institucione në zhvillimin e
aftësive mendore të personave ose kafshëve, si dhe shërbimet që synojnë të argëtojnë ose të
tërheqin vëmendjen.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-shërbimet që përbëhen nga të gjitha format e edukimit të personave ose trajnimi i
kafshëve;
-shërbime që kanë qëllimin themelor argëtimin, dëfrimin ose rekreacionin e njerëzve;
-prezantimi i veprave të artit pamor ose letërsisë për publikun për qëllime kulturore ose
edukative.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që lidhen me të; analiza
industriale dhe shërbime kërkimore industriale; hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe
softuerëve kompjuterikë.
Klasa 42 përfshin kryesisht shërbime të siguruara nga persona në lidhje me aspektet teorike
dhe praktike të fushave komplekse të veprimtarive, për shembull, shërbime laboratorike
shkencore, inxhinieri, programim kompjuterik, shërbime arkitektonike ose dizajn të
brendshëm.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-shërbimet e inxhinierëve dhe shkencëtarëve të cilët ndërmarrin vlerësime, kërkime dhe
raporte në fushat shkencore dhe teknologjike, përfshirë konsulencën teknologjike;
- shërbime kompjuterike dhe teknologjike për sigurimin e të dhënave kompjuterike dhe
informacioneve personale dhe financiare dhe për zbulimin e aksesit të paautorizuar në të
dhëna dhe informacione, për shembull, shërbime të mbrojtjes së virusit kompjuterik,
shërbime të kriptimit të të dhënave, monitorim elektronik të informacionit personal të
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identifikimit për të zbuluar vjedhjen e identitetit përmes internet;
-softëare si shërbim (SaaS), platformë si shërbim (PaaS);
-shërbime kërkimore shkencore për qëllime mjekësore;
-shërbime arkitektonike dhe të planifikimit urban;
- shërbime të caktuara të dizajnit, për shembull, dizajn industrial, dizajn të programeve
kompjuterikë dhe sistemeve, dizajn të brendshëm, dizajn paketimi, dizajn të arteve grafike,
modelim të veshjeve;
-anketimi;
- shërbimet e kërkimit të naftës, gazit dhe minierave.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.
Klasa 43 përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga persona ose institucione qëllimi i të
cilave është të përgatisin ushqim dhe pije për konsum dhe shërbimet e ofruara për të marrë
shtratin dhe bordin në hotele, shtëpi konviktesh ose institucione të tjera që ofrojnë strehim
të përkohshëm.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- shërbimet e rezervimit për akomodimin e udhëtarëve, veçanërisht përmes agjencive të
udhëtimit ose ndërmjetësuesve;
-Qëndrim për kafshë.
Kjo Klasë nuk përfshin, në veçanti:
44 Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për qeniet
njerëzore ose kafshët; bujqësi, kopshtari dhe shërbime pyjore.
Klasa 44 përfshin kryesisht kujdesin mjekësor, duke përfshirë mjekësinë alternative,
kujdesin higjienik dhe të bukurisë të dhënë nga persona ose institucione për qeniet
njerëzore dhe kafshët, si dhe shërbime që lidhen me fushat e bujqësisë, akuakulturës,
hortikulturës dhe pylltarisë.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-shërbimet spitalore;
-shërbimet e mjekësisë;
-Shërbimet e Dentistit, Optometri dhe shërbime të shëndetit mendor;
- shërbime të klinikës mjekësore dhe shërbime të analizës mjekësore për qëllime
diagnostikuese dhe trajtuese të ofruara nga laboratorët mjekësorë, siç janë ekzaminimet me
rreze x dhe marrja e mostrave të gjakut;
-shërbimet e terapisë, për shembull, fizioterapi dhe terapi fjalimi;
-këshilla për farmacinë dhe përgatitjen e recetave nga farmacistët;
-shërbime të bankës për gjak dhe indeve njerëzore;
-shërbime të rilindjes në shtëpi dhe shtëpi pushimi;
-këshilla dietike dhe ushqyese;
-shërbime shëndetësore spa;
- shërbimet e fekondimit artificial dhe fekondimit in vitro;
-prodhimi i kafshëve;
-Rregullimi i kafshëve;
-Shpuarja për vath dhe tatuazhe;
-shërbimet në lidhje me kopshtarinë, për shembull, shërbimet e çerdheve të bimëve,
dizajnin e peizazhit, kopshtarinë e peizazhit, kujdesin për lëndinat;
-shërbime që kanë të bëjnë me artin e luleve, për shembull, rregullimin e luleve, bërjen e
kurorave;
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-vrasja e barërave të këqija, dëmtimi i parazitëve dhe dëmtuesve për bujqësi, akuakulturë,
hortikulturë dhe pylltari.
45 Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe
individëve; shërbime personale dhe sociale të bëra nga të tjerët për të përmbushur nevojat e
individëve.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-shërbimet e ofruara nga avokatët, ndihmësit ligjorë dhe avokatët personalë, individëve,
grupeve të individëve, organizatave dhe ndërmarrjeve;
- shërbimet e hetimit dhe mbikëqyrjes në lidhje me sigurinë fizike të personave dhe sigurinë
e pasurisë së luajtshme;
-shërbimet e ofruara individëve në lidhje me ngjarjet shoqërore, të tilla si shërbimet
shoqërore shoqëruese, agjensitë martesore, shërbimet e varrimit.

(210) KS/M/ 2022/749
(220) 11/05/2022
(731) “Berto” Sh.p.k “Berto “ Sh.p.k
“Magjistrala Prishtinë-Mitrovicë Pa. Nr
, KS
(591) Ari, E zezë
(740) Fatos Zeqiri “Rexhepi&Zeqiri ”LLC
Rr. Fehmi Agani nr. 79/8, Prishtinë, Kosovë

(540)

(511) 1 Klasa 1 përfshinë: Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe
në bujqësi, kopshtari dhe pylltari;rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të
papërpunuar;kompozime të shuarjes dhe parandalimit të zjarrit;përgatitjet e kalimit dhe
bashkimit;substanca për rrezitje lëkurësh të kafshëve dhe fsheh;ngjitëse për t’u përdorur në
industri;stuko dhe mbushës të tjerë paste;plehrash, pleh organik, plehra;përgatitjet
biologjike për përdorim në industri dhe shkencë.
Klasa 1 përfshin kryesisht produkte kimikë për përdorim në industri, shkencë dhe bujqësi,
përfshirë ato që shkojnë për prodhimin e produkteve që u përkasin klasave të tjera.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- komponent riparues të gomave;-kripë për konservim, përveç ushqimeve;-aditivë te
caktuar për përdorim në industrinë ushqimore, për shembull, pektinë, enzima dhe ruajtës
kimikë;- përbërës të caktuar për përdorim në prodhimin e kozmetikës dhe farmaceutikës,
për shembull, vitamina, konservantë dhe antioksidantë;-materiale të caktuara filtruese, për
shembull, substancat minerale, substancat bimore dhe materialet qeramike në formë
grimcash.
2 Klasa 2 përfshinë: Bojra, tretës, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit
të drurit; ngjyrues, ngjyra; bojëra për shtypje, shënjim dhe gdhendje; rrëshira natyrale të
papërpunuara; metale në petë dhe formë pluhuri për t’u përdorur në pikturë, dekorim,
shtypje dhe art.
Klasa 2 përfshin kryesisht bojërat, ngjyruesit dhe preparantet e përdorura për mbrojtjen nga
170

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

korrozioni.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-ngjyra, llaqe dhe llaqe për industri, artizanat dhe arte;
- hollues, trashës, fiksues per bojra dhe llaqe;
- acide për dru dhe lëkurë;
-vajra kundër ndryshkut dhe vajra për ruajtjen e drurit;
-ngjyrues për veshje;
-ngjyrues për ushqime dhe pije.
3 Klasa 3 përfshinë: Kozmetikë dhe produkte tualeti pa medikamente; pastë dhëmbësh pa
mjekime; parfumeri, vajra esencialë; preparate zbardhues dhe substanca të tjera për
përdorim lavanderi; përgatitje pastrimi, lustrimi, pastrimi dhe gërryese.
Klasa 3 përfshin kryesisht preparant higjienike jo-mjekësore, si dhe preparant pastrimi për
përdorim në shtëpi dhe ambiente të tjera.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-përgatitjet sanitare për përdorim në tualet;
-indet e përbëra me locione kozmetike;
-deodorantë për qeniet njerëzore ose për kafshët;
-përgatitjet aromatike të dhomës;
-tiketa për artin e thonjve;
-dylli lustrues;
-letër grryerëse.
4 Klasa 4 përfshinë: Vajra dhe yndyrna industriale, dylli; lubrifikantë; pluhur thithëse,
lagështuese dhe lidhëse të pluhurit; karburantet dhe ndriçuesit; qirinj dhe fitila për ndriçim.
Klasa 4 përfshin kryesisht vajra dhe yndyrna industriale, lëndë djegëse dhe ndriçues.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-vajra për ruajtjen e artit në murë ose të lëkurës;
-dylli i vizatimit, dylli industrial;
-energji elektrike;
- karburantet motorike, biokarburantet;
-shtesa jo kimike për lëndët djegëse;
-dru për përdorim si lëndë djegëse.
5 Klasa 5 përfshinë: Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare
për qëllime mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose
veterinar, ushqim për bebe; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; allçi, materiale
për veshjet; material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; përgatitjet për
shkatërrimin e egër; fungicide, herbicide.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-përgatitjet sanitare për higjienën personale;
-pelena për foshnje dhe për mos mbajtjeje;
-deodorantë, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët;
- shampoo mjekësorë, sapunë, locione dhe pastë dhëmbësh;
- suplemente dietike që synojnë të plotësojnë një dietë normale ose të kenë përfitime
shëndetësore;
-zëvendësimet e ushqimeve dhe ushqimet dietike dhe pijet të përshtatura për përdorim
mjekësor ose veterinar.
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6 Klasa 6 përfshinë: Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehet; materiale metalike për
ndërtim dhe ndërtim; ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllot jo elektrike dhe telat
e metaleve të zakonshme; sende të vogla të metaleve; kontejnerë metalikë për ruajtje ose
transport; kasafortat.
Klasa 6 përfshin kryesisht metale të zakonshme të papërpunuara dhe pjesërisht të
përpunuara, duke përfshirë xeherore, si dhe disa mallra të bëra prej metaleve të zakonshëm.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-metalet në fletë metalike ose formë pluhuri për përpunim të mëtejshëm, për shembull, për
printerët 3D;
-materialet e ndërtimit prej metali, për shembull, materialet prej metali për shinat
hekurudhore, tubat prej metali;
- sende të vogla të pajisjeve metalike, për shembull, bulona, vida, gozhda, rrota mobiljesh,
mbërthyese dritaresh;
-ndërtesat ose strukturat e transportueshme prej metali, për shembull, shtëpi të
parafabrikuara, pishina, kafaze për kafshë të egra, shesh patinazhi;
- mallra të caktuara të bëra nga metale të zakonshëm që nuk klasifikohen ndryshe nga
funksioni ose qëllimi, për shembull, kuti për të gjitha qëllimet prej metali të zakonshëm,
statuja, buste dhe vepra arti prej metali të zakonshëm.
7 Klasa 7 përfshinë: Makinat, mjetet e makinerisë, mjetet që funksionojnë me energji;
motorë dhe motorë, përveç automjeteve tokësore; bashkues makinerish dhe përbërës
transmetimi, përveç automjeteve tokësore; pajisje bujqësore, përveç mjeteve të përdorura
me dorë; inkubatorë për vezë; makina shitëse automatike.
Klasa 7 përfshin kryesisht makinat dhe mjetet e makinës, motorët dhe motorët.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-pjesët e motorëve të të gjitha llojeve, për shembull, startuesit, zvogëluesit e zhurmës dhe
cilindrat për motorët e çdo lloji;
-aparatet pastruese dhe lustruese elektrike, për shembull, lustruesit elektrik të këpucëve,
makineritë elektrike dhe aparatet për larjen e tepihëve me shampo dhe pastruesit me
vakum;
- Printerë 3D;
-robotë industriale;
- automjete të caktuara speciale jo për qëllime transporti, për shembull, makineritë e
pastrimit të rrugëve, makineritë e rrugëve, buldozerët, pastruesit e borës, si dhe gjurmët e
gomës si pjesë të zvarritësve të atyre automjeteve.
8 Klasa 8 përfshinë: Vegla dhe pajisje dore, të operuara me dorë; takëm; armët anësore,
përveç armëve të zjarrit; makina rroje.
Klasa 8 përfshin kryesisht mjete dhe mjete të funksionuara me dorë për kryerjen e detyrave,
të tilla si shpime, formësime, prerje dhe shpime.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- mjete bujqësore të operuara me dorë, kopshtarie dhe mjete për peizazhe;
- mjete të përdorura me dorë për marangozë, artistë dhe zejtarë të tjerë, për shembull,
çekanë, dalta dhe gërryese;
-dorezat për veglat e dorës që punojnë me dorë, siç janë thika dhe kosat;
- mjete dore elektrike dhe jo-elektrike për rregullimin personal dhe artin e trupit, për
shembull, brisqe, mjete për flokë kaqurrel, tatuazhe, dhe për manikyr dhe pedikyr;
-pompa të operuara me dorë;
172

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

- takëm tavoline, të tilla si thika, pirunë dhe lugë, duke përfshirë ato të bëra prej metaleve të
çmuar.
9 Klasa 9 përfshinë: Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike,
kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi,
inspektimi, shpëtimi i jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen,
ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose
përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin,
riprodhimin ose përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe
të shkarkueshme, program kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge të
regjistrimit dhe ruajtjes; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave
të gatshme, pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume
zhytjeje, maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë,
doreza për zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.
Klasa 9 përfshin kryesisht aparate dhe instrumente për qëllime shkencore ose kërkimore,
pajisje audio-vizuale dhe të teknologjisë së informacionit, si dhe pajisje të sigurisë dhe
shpëtimit të jetës.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-aparatet dhe instrumentet për kërkime shkencore në laboratorë;
-aparatet e trajnimit dhe simulatorët, për shembull, manekinët e reanimacionit, simuluesit
për drejtimin dhe kontrollimin e automjeteve;
-aparatet dhe instrumentet për kontrollimin dhe monitorimin e avionëve, mjeteve ujore dhe
mjeteve pa pilot, për shembull, instrumente lundrimi, transmetues, busulla për matje,
aparate GPS, aparate drejtuese automatike për automjete;
-aparatet dhe instrumentet e sigurisë, për shembull, rrjetat e sigurisë, dritat e sinjalizimit,
aparatet e semaforit, makinat e zjarrit, alarme të zërit, shenjat e sigurisë që janë pajisje
kriptimi;
- veshje që mbron nga dëmtimet serioze ose kërcënuese për jetën, për shembull, veshje për
mbrojtje nga aksidentet, rrezatim dhe zjarr, veshje anti plumb, helmeta mbrojtëse,
mbrojtëse koke për sporte, mbrojtëse goje për sport, kostume mbrojtëse për aviatorë,
mbrojtëset e gjurit për punëtorët;
-aparatet dhe instrumentet optike, për shembull, syzet, lentet e kontaktit, syzet zmadhuese,
pasqyrat për inspektimin e punës;
-magnetet;
- Orë të mençur, percjelles qe vendosen te aktivitetit sportiv;
- Kontrollues për përdorim të kompjuterit, përveçse për video lojëra, kufje të realitetit
virtual, syze të mençura;
-Portofoli i syzeve, portofol mbrojtës për telefonat inteligjentë, portofolët e bëra posaçërisht
për aparatet dhe instrumentet fotografike;
- Makinat e treguesve të automatizuar, makinat e faturimit, instrumentet dhe makinat e
testimit të materialeve;
-bateritë dhe karikuesit për cigare elektronike;
-njësitë e efekteve elektrike dhe elektronike për instrumentet muzikore;
-robotët laboratorikë, robotët mësimdhënës, robotët e mbikëqyrjes së sigurisë, robotët me
dukje njerëzore me inteligjencë artificiale.
10 Klasa 10 përfshinë: Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe
veterinare; gjymtyrët artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes;
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pajisje terapeutike dhe ndihmëse të adaptuara për aftësi të kufizuara; aparate masazhesh;
aparate, pajisje dhe artikuj për foshnjat infermierore; aparate, pajisje dhe artikuj të
veprimtarisë seksuale.
Klasa 10 përfshin kryesisht aparate kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare,
instrumente dhe artikuj të përdorur zakonisht për diagnostikimin, trajtimin ose
përmirësimin e funksionit ose gjendjes së personave dhe kafshëve.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-fasha mbështetëse dhe veshje speciale për qëllime mjekësore, për shembull, veshje
kompresimi, çorape, xhaketa të ngushta, këpucë ortopedike;
- artikuj, instrumente dhe pajisje për menstruacionet, kontracepsionin dhe lindjen e
fëmijëve, për shembull, gota menstruale, prezervativë, dyshekë të lindjes, pincë;
- artikuj dhe pajisje terapeutike dhe protetike për implantim të përbërë nga materiale
artificiale ose sintetike, për shembull, implantet kirurgjikale të përbëra nga materiale
artificiale, gjinj artificialë, stimulues kardiakë të trurit, implante të fiksimit të kockave
biodegraduese;
-mobilje të bëra posaçërisht për qëllime mjekësore, për shembull, kolltuqe për qëllime
mjekësore ose dentare, dyshekë ajri për qëllime mjekësore, tavolina operacioni.
11 Klasa 11 përfshinë: Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të
avullit, gatim, tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.
Klasa 11 përfshin kryesisht aparate dhe instalime të kontrollit mjedisor, në veçanti, për
qëllime të ndriçimit, gatimit, ftohjes dhe pastrimit.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-aparatet dhe instalimet e kondicionimit;
-venja, përveçse për përdorim laboratorik, për shembull, furrat dentare, furrat me
mikrovalë, furrat e furrtarëve;
-soba që janë aparat ngrohje;
-kolektorët diellorë;
- kanalet e oxhaqeve, ventilatorët e oxhaqeve, vatrat, vatrat shtëpiake;
-sterilizuesit;
-aparatet dhe instalimet e ndriçimit, për shembull, tuba me dritë për ndriçim, projektorë,
drita sigurie, numra të ndritshëm të shtëpisë, reflektorë të automjeteve, drita për automjete;
-lampat, për shembull, llambat elektrike, llambat e gazit, llambat laboratorike, llambat e
vajit, llambat e rrugës, llambat e sigurisë;
- aparatura që janë shtretër dielli;
-instalimet e banjës, pajisjet e banjës, pajisjet hidraulike të banjës;
-tualetet, urinarët;
-fontane, fontane çokollate;
- jastëkët, mbulesat dhe batanijet me ngrohje elektrike, jo për qëllime mjekësore;
-shishe për ujë të nxehtë;
-veshje me ngrohje elektrike;
-aparatet elektrike për prodhimin e kosit, makineritë për prodhimin e bukës, aparatet për
kafe, makineritë për prodhimin e akullores;
-makina dhe aparate për akull.
12 Klasa 12 përfshinë: automjetet; aparate për lokalizim nga toka, ajri ose uji.
Klasa 12 përfshin kryesisht automjete dhe aparate për transportin e njerëzve ose mallrave
nga toka, ajri ose uji.
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Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-motorë për automjete tokësore;
- bashkuesit dhe përbërësit e transmisionit për automjetet tokësore;
-mjetet me përbërje ajri;
-makina me telekomandë, përveç lodrave;
-pjesët e automjeteve, për shembull, parakolpët, xhamat e përparmë, rrotat e timonit, gomat
për rrotat e automjeteve, si dhe shkallët për automjetet.
13 Klasa 13 përfshinë: Armët e zjarrit; municion dhe predha; eksplozivëve; fishekzjarre.
Klasa 13 përfshin kryesisht armë zjarri dhe produkte piroteknike.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-flakadanët e shpëtimit, eksploziv ose piroteknik;
-sprej për qëllime të mbrojtjes personale;
-sinjalet shpërthyese te mjegullës, shpërthimet e raketave sinjalizuese;
-pistoleta ajrore për përdorim si armë;
- rrip mbajtës për armë;
- armët e zjarrit sportive, armët e gjuetisë.
14 Klasa 14 përfshinë: Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm
të çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike.
Klasa 14 përfshin kryesisht metalet e çmuara dhe mallrat e caktuara të bëra prej metaleve të
çmuar ose të veshura prej tyre, si dhe bizhuteritë, orët dhe orët dhe pjesët përbërëse të tyre.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-Stoli, duke përfshirë imitime të Stolive;
- pranga, kunjat e lidhjes, kapëset e lidhjes;
-unaza çelësash, zinxhirë çelësash dhe dekorues për to;
- dekorues për Stoli;
-kutitë e xhevahireve;
-pjesë përbërëse për stoli, orë, për shembull, kapëse dhe rruaza për stoli, pjesë lëvizëse për
orë, akrepat e orës, susta e orës, kristalet e orës.
15 Klasa 15 përfshinë: Instrumente muzikore; mbajtëse të muzikës dhe mbajtëse për
instrumente muzikore; shkopat e përcjellësve.
Klasa 15 përfshin kryesisht instrumentet muzikorë, pjesët e tyre dhe aksesorët e tyre.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- instrumente muzikorë mekanikë dhe aksesorët e tyre, për shembull, pjesët e tytës, pianot
mekanike, rregullatorët e intensitetit për pianot mekanike, bateritë robotike;
-kutitë muzikore;
-instrumente muzikorë elektrikë dhe elektronikë;
-korda, kunja dhe pedale për vegla muzikore;
- pirunë për akordim, çekiç për akordim;
- kollofoni për instrumente me tela muzikore.
16 Klasa 16 përfshinë: Letër dhe karton;lëndë e shtypur;material për ruajtjen e
librave;fotografitë;shkrimi dhe kushtet e zyrave, përveç mobiljeve;ngjitës për qëllime
shkrimi ose shtëpiake;materiale për vizatim dhe materiale për artistë;brusha për
ngjyra;materiale mësimore dhe udhëzues;çarçafë, filma dhe çanta plastike për mbështjellës
dhe paketim;lloji i printerëve, blloqet e shtypjes.
Klasa 16 përfshin kryesisht letër, karton dhe mallra të caktuara të bëra nga ato materiale, si
dhe kushtet e zyrës.
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Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-thika letre dhe prerëse letre;- Këllëfet, mbulesat dhe pajisjet për mbajtjen ose sigurimin e
letrës, për shembull, skedarët e dokumenteve, klipe parash, mbajtëset e librave të çeqeve,
kapëse letrash, mbajtëse pasaportash, libreza;- makineritë të caktuara për zyra, për
shembull, makina shkrimi, dublikatorë, makina faksi për përdorim në zyrë, mprehës të
lapsave;-pikturimi i artikujve për përdorim nga artistët dhe piktorët e brendshëm dhe të
jashtëm, për shembull, pjatancat me bojëra uji të artistëve, kavotat dhe paletat e piktorëve,
rrotullat e bojës dhe tabaka;- produktet të caktuara e njëpërdorimshe të letrës, për shembull,
përparëset, shamitë dhe letrën e tryezës;- mallra të caktuara të bëra prej letre ose kartoni që
nuk klasifikohen ndryshe nga funksioni ose qëllimi, për shembull, qese letre, zarfe dhe
kontejnerë për paketim, statuja, figurina dhe vepra arti prej letre ose kartoni, të tilla si
figurina të papier mâché, të kornizuara ose të pa kornizuara litografi, piktura dhe akuarel.
17 Klasa 17 përfshinë: Gome të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, gutta-percha,
çamçakëz, asbest, mikë dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastike dhe rrëshirë
në formë të ekstruduar për t’u përdorur në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e
materialeve; tuba fleksibël, tuba dhe çorape, prej jo metali.
Klasa 17 përfshin kryesisht materiale izoluese elektrike, termike dhe akustike dhe plastike
për përdorim në prodhim në formën e fletëve, blloqeve dhe shufrave, si dhe mallra të
caktuara të bëra prej gome, çamçakëzi, azbesti, ose zëvendësues të tyre.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-material gome për rikuperimin e gomave;
- barrier fluskuese kundër ndotjes;
-kaseta ngjitëse, përveç shkrimit dhe për qëllime jo mjekësore ose shtëpiake;
- filma plastikë, përveç atyre për mbështjellje dhe paketim, për shembull, filma anti-verbues
për dritare;
-fijet elastike dhe fijet prej gome ose plastike, jo për përdorim tekstili;
- produkte të caktuara të bëra nga materialet në këtë klasë që nuk klasifikohen ndryshe nga
funksioni ose qëllimi, për shembull, mbështetëse shkumash për rregullime lulesh, mbushje
materialesh prej gome ose plastike, tapa gome, tamponë gome, qese gome ose ndalës
goditjesh për paketim.
18 Klasa 18 përfshinë: Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe shtrojat e kafshëve;
bagazhe dhe çanta transportuese; cadra dhe çadra oborri; shkopinj në këmbë; kamxhik,
parzmore dhe takëme; jakë, lisa dhe veshje për kafshët.
Klasa 18 përfshin kryesisht lëkurën, imitimet e lëkurës dhe mallra të caktuara të bëra nga
ato materiale.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- bagazhe dhe çanta bartëse, për shembull, valixhe, bagazh, çanta udhëtimi, çanta për
bartjen e foshnjave, çanta shkollore;
-etiketat e bagazhit;
-kasat e kartave të biznesit dhe kuletat e xhepit;
-kuti dhe këllëf prej lëkure ose rollne lëkure.
19 Klasa 19 përfshinë: Materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim; tuba të ngurtë, jo
prej metali, për ndërtim; asfalt, katran, dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, prej jo
metali; monumente, prej jo metali.
Klasa 19 përfshin kryesisht materiale, jo prej metali, për ndërtimin dhe ndërtimin.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
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-Dru gjysëm i punuar për t'u përdorur në ndërtim, për shembull, trarë, dërrasa, panele;
- Fletë druri;
-Xham ndërtimi, për shembull, pllaka xhami, xham izolues për ndërtim, xham sigurie;
- qelq i bluar për shënjimin e rrugëve;
-granit, mermer, zhavor;
-tjegulla për përdorim si material ndërtimi;
-Kulmi, jo prej metali, që përfshin panelat solar;
-gurë varresh, jo prej metali;
-statuja, buste dhe vepra arti prej guri, betoni ose mermeri;
-geotekstilet;
- Shtresa që janë materiale ndërtimi;
-skela, jo prej metali;
-ndërtesat ose strukturat e transportueshme, jo prej metali, për shembull, kafazët, shtizat e
flamurit, hajat, pishinat.
21 Klasa 21 përfshinë: Vegla shtëpiake ose kuzhina dhe kontejnerë; enë gatimi dhe
sendesh, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; krehje dhe sfungjerë; furça, përveç furçave;
materiale për krijimin e furçave; artikuj për qëllime pastrimi; xhami i pa punuar ose gjysëm
i punuar, përveç qelqit të ndërtimit; enë prej qelqi, porcelani dhe enë prej balte.
Klasa 21 përfshin kryesisht vegla dhe pajisje të vogla të përdorura me dorë për përdorim
shtëpiak dhe kuzhinë, si dhe enë kozmetike dhe tualeti, enë qelqi dhe mallra të caktuara të
bëra prej porcelani, qeramike, enë prej balte, terrakote ose qelqi.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- enët shtëpiake dhe të kuzhinës, për shembull, mbytesi i mizave, kunjat e rrobave, lugët e
përzierjes, lugët e pjekjes dhe tapat, si dhe enë shërbyese, për shembull, kapësja e sheqerit,
kapësja e akullit, ena shërbyese për byrek;
- kontejnerë për përdorim shtëpiak, kuzhinë dhe gatim, për shembull, vazo, shishe, kasë
kursimi, kovë, përzierësh koktejesh, tenxhere gatimi dhe tigan, dhe kazanët jo-elektrik dhe
tenxhere me presion;
-aparatet e vogla të kuzhinës të punuara me dorë për grirjen, bluarjen, shtypjen ose
thërrmimin, për shembull, shtypëset e hudhrave, arrëthyesit;
-stende enësh dhe stenda qelqi për pije;
- enë kozmetike dhe tualeti, për shembull, krehra dhe furça dhëmbësh elektrike dhe
joelektrike, pe dhëmbësh, ndarës të gishtërinjve për përdorim në pedikyr, pudra pluhuri;
- artikuj kopshtarie, për shembull, doreza kopshtarie, kutitë e dritareve, kanaçe dhe pjesë
për ujitje të zorrës;
-akuare e mbyllur, terrariume dhe vivariume.
22 Klasa 22 përfshinë: Litarë dhe tela; rrjeta; çadrat dhe pëlhurat prej gomari; tenda e
materialeve tekstile ose sintetike; vela; thasë për transport dhe ruajtje të materialeve në
masë; materiale mbushëse, mbështjellëse dhe mbushëse, përveç letrës, kartonit, gomës ose
plastikës; materiale të papërpunuara tekstili me fibroze dhe zëvendësuesit e tyre.
Klasa 22 përfshin kryesisht materiale për prodhimin e velave, litarit, mbushjes, jastëkimit
dhe mbushjes së materialeve dhe materialeve të papërpunuara të tekstilit me fije.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-litarë dhe spango të bëra nga fibra tekstili natyrore ose artificiale, letër ose plastikë;
-rrjeta të peshkimit, hamakë, shkallë litari;
-kopertina të automjeteve, jo të montuara;
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- thasë të caktuar dhe çantat që nuk klasifikohen ndryshe sipas funksionit ose qëllimit, për
shembull, çanta rrjetë për larjen e lavanderi, çanta trupi, çanta postare;
-çanta të paketimit të tekstilit;
- fibra shtazore dhe fibra tekstili të papërpunuara, për shembull, qime kafshësh, fshikëza,
lëmshe, lesh të papërpunuar ose të trajtuar, mëndafsh të papërpunuar.
23 Klasa 23 përfshinë: Fijet dhe fijet për përdorim tekstili.
Klasa 23 përfshin kryesisht fije natyrore ose sintetike dhe fije për përdorim tekstili.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-fibra xhami, fije elastike, gome dhe plastike për përdorim tekstili;
- fijet për qëndisje, fyerje dhe qepje, përfshirë ato prej metali;
-rrollnë mëndafshi, rrollne pambuku, rrollne leshi.
24 Klasa 24 përfshinë: Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri shtëpiak; perde prej
tekstili ose plastike.
Klasa 24 përfshin kryesisht pëlhura dhe mbulesa pëlhure për përdorim shtëpiak.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-material liri shtëpiak, për shembull, mbulesa shtrati, shami jastëkësh, peshqirë tekstili;
-material liri prej letre;
-çanta gjumi, material liri për çanta gjumi;
-rrjetat e mushkonjave.
25 Klasa 25 përfshinë: Veshje, Këpcë, Veshje për kokë.
Klasa 25 përfshin kryesisht veshje, këpucë dhe veshje koke për qeniet njerëzore.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-pjesët e veshjeve, këpucëve dhe veshjeve të kokës, për shembull, mansheta, xhepa, rreshta
të gatshëm, taka dhe pjesë për taka, majat e kapakëve, kornizat e kapelës (skeletet);
-veshje dhe këpucë për sporte, për shembull, doreza skish, veshje të brendshme sportive,
veshje çiklistësh, uniformë xhudo dhe karate, këpucë futbolli, këpucë gjimnastike, çizme
skish;
-kostume të ballos;
-veshje letre, kapele letre për t'u përdorur si veshje;
-biberon, jo prej letre;
-mbushjet e këmbëve, jo për tu ngrohur me elektricitet.
26 Klasa 26 përfshinë: Dantella, bishtalec dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe të banesave;
butona, grepa dhe sy, kunjat dhe gjilpërat; lule artificiale; dekorimet e flokëve; flokë të
rremë.
Klasa 26 përfshin kryesisht artikuj rrobaqepësish, flokë natyralë ose sintetikë për konsum,
dhe zbukurime flokësh, si dhe sende të vogla dekorative që synojnë të zbukurojnë një larmi
objektesh, që nuk përfshihen në klasat e tjera.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-parukat, xhufkat, mjekrat e rreme;
- llastika flokësh;
-shirita dhe harqe që janë rrollne ose përdoren si zbukurime të flokëve, të bëra nga çdo
material;
- shirita dhe harqe për mbështjelljen e dhuratave, jo prej letre;
-rrjeta e flokeve;
- zinxhirë;
- dekorime, përveç për stoli, unaza çelësash ose zinxhirë çelësash;
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- kurora artificiale të Krishtlindjes, përfshirë ato që përfshijnë drita;
- artikuj të caktuar për të bërë kaçurrela të flokëve, për shembull, makina për kaçurrela
elektrike dhe jo elektrike, përveç mjeteve të dorës, kunjave të flokëve, letër për kaçurrela të
flokëve.
27 Klasa 27 përfshinë: Tepih, qilima, dyshekë dhe shtrojë, linoleum dhe materiale të tjera
për të mbuluar dyshemetë ekzistuese; varëse muresh, jo prej tekstili.
Klasa 27 përfshin kryesisht produkte që synojnë të shtohen si mbulesa në dyshemetë dhe
muret e ndërtuara më parë.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-tepihë të automobilit;
-qelima që janë mbulesa dyshemeje, për shembull, dyshekët e banjës, dyshekët e dyerve,
dyshekët gjimnastikorë, dyshekët e yogas;
-bari artificial;
-letër-muri, përfshirë sfondin e tekstilit.
28 Klasa 28 përfshinë: Lojëra, lodra; aparate për video lojëra ; artikuj gjimnastikor dhe
sportiv; dekorime për pemët e Krishtlindjeve.
Klasa 28 përfshin kryesisht lodra, aparate për të luajtur lojëra, pajisje sportive, dëfrime dhe
sende të reja, si dhe artikuj të caktuar për pemët e Krishtlindjeve.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- aparate për dëfrim dhe lojë, duke përfshirë kontrollorët e tyre;
-lodra të reja për të luajtur dhe për ahengje, për shembull, maska karnavalesh, kapele
letrash për festë, konfeti, shpërthyes për festa dhe shpërthyes të Krishtlindjeve;
- mjetet e peshkimit dhe gjuetisë, për shembull, shufrat e peshkimit, rrjetat e uljes për
peshkatarët, mashtruesit, thirrjet e gjahut;
-pajisje për sporte dhe lojëra të ndryshme.
29 Klasa 29 përfshinë: Mish, peshk, shpendët; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura,
të ngrira, të thata dhe të gatuara; pelte, bllokime, komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë,
kos dhe produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim.
Klasa 29 përfshin kryesisht produkte ushqimore me origjinë shtazore, si dhe perime dhe
produkte të tjera të prodhueshme nga hortikultura, të cilat përgatiten ose ruhen për konsum.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- ushqim me bazë mishi, peshku, frutash ose perimesh;
-insektet e ngrënshme;
-pijet e qumështit me mbizotërim të qumështit;
-zëvendësues të qumështit, për shembull, qumësht bajame, qumësht kokosi, qumësht
kikiriku, qumësht orizi, qumësht soje;
-kërpudha të ruajtura;
-fruta të thata dhe arrat e përgatitura për konsum njerëzor;
-farat e përgatitura për konsum njerëzor, duke mos qenë erëza ose aromatizues.
30 Klasa 30 përfshinë: Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë;
tapioka dhe sago; miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira;
çokollate; akullore, sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje; kripë, erëza, barishte të
ruajtura; uthull, salca dhe kremra të tjerë; akull (ujë i ngrirë).
Klasa 30 përfshin kryesisht ushqime me origjinë bimore, përveç frutave dhe perimeve, të
përgatitura ose të konservuara për konsum, si dhe ndihmëse të destinuara për përmirësimin
e aromës së ushqimit.
179

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-pijet me kafe, kakao, çokollatë ose bazë çaji;
- drithërat e përgatitur për konsum njerëzor, për shembull, thekër tërshëre, patate të skuqura
misri, elb i lëvozhgës, bulgur;
-pica, pite, sanduiçe;
-arra të veshura me çokollatë;
-aromat, përveç vajrave thelbësorë, për ushqim ose pije.
31 Klasa 31 përfshinë: Prodhime të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtare dhe
pyjore; kokrra dhe fara të papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, barishte të freskëta;
bimë dhe lule natyrale; llamba, fidanë dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; produkte
ushqimore dhe pije për kafshët; malt.
Klasa 31 përfshin kryesisht produktet e tokës dhe detit që nuk i janë nënshtruar asnjë forme
përgatitjeje për konsum, kafshëve dhe bimëve të gjalla, si dhe produkteve ushqimore për
kafshët.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-drithërat e papërpunuar;
-frutat dhe perimet e freskëta;
-mbetjet e bimëve;
-algat e papërpunuara;
-lëndë druri e pa prerë;
-vezë të pllenuara për tu çelur;
-kërpudha të freskëta dhe tartufë;
- tualet për kafshët, për shembull, rërë aromatike, letër me rërë për kafshët shtëpiake.
32 Klasa 32 përfshinë: Birra; pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuar; pije frutash
dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije.
Klasa 32 përfshin kryesisht pije joalkoolike, si dhe birrë.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-pijet e pa alkool;
-pije te lehta;
-pijet me bazë orizi dhe me bazë soje, përveç zëvendësuesve të qumështit;
-pijet energjike, pijet izotonike, pijet sportive të pasuruara me proteina;
-përbërës joalkoolik dhe ekstrakte frutash për prodhimin e pijeve.
33 Klasa 33 përfshinë: Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije.
Klasa 33 përfshin kryesisht pije alkoolike, esenca dhe ekstrakte.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-verërat, verërat e fortifikuara;
-ufull alkoolike;
-pije alkoolike, pije alkoolike;
-përbërës alkoolike, ekstrakte alkoolike të frutave.
34 Klasa 34 përfshinë: Duhani dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare; cigare elektronike dhe
avullues oral për duhanpirësit; artikujt e duhanpirësve; ndezësit.
Klasa 34 përfshin kryesisht duhanin dhe artikujt e përdorur për pirjen e duhanit, si dhe
pajisje shtesë dhe kontejnerë që lidhen me përdorimin e tyre.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-zëvendësuesit e duhanit, jo për qëllime mjekësore;
-aromatizues, përveç vajrave thelbësorë, për përdorim në cigare elektronike, avullues oral
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për duhanpirësit;
-bimë për pirjen e duhanit;
-nuhatje;
- pajisje të caktuara dhe kontejnerë në lidhje me përdorimin e duhanit dhe artikujve për
pirjen e duhanit, për shembull, çakmakët për duhanpirësit, tavëllët për duhanpirësit,
kavanozët e duhanit, kutitë e duhanit, lagështuesit e purove.
35 Klasa 35 përfshinë: Marketingun; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit;
funksionet e zyrës.
Klasa 35 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga persona ose organizata kryesisht me
objekt:
1. ndihmë në punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose
2. ndihmë në menaxhimin e punëve të biznesit ose funksioneve tregtare të një ndërmarrje
industriale ose tregtare,
si dhe shërbimet e kryera nga institucionet e reklamave kryesisht ndërmarrjen e
komunikimeve për publikun, deklaratat ose njoftimet me të gjitha mjetet e përhapjes dhe në
lidhje me të gjitha llojet e mallrave ose shërbimeve.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-bashkimin, për përfitimin e të tjerëve, të një larmie mallrash (me përjashtim të transportit
të tyre), duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime të
tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, përmes
makinerive të shitjes, katalogëve të porosive me postë ose me anë të mediave elektronike,
për shembull, përmes faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive;
-shërbimet që konsistojnë në regjistrimin, transkriptimin, përbërjen, përpilimin ose
sistematizimin e komunikimeve dhe regjistrimeve me shkrim, dhe gjithashtu përpilimin e të
dhënave matematikore ose statistikore;
-shërbimet e agjencive reklamuese dhe shërbimeve të tilla si shpërndarja e prospekteve,
drejtpërdrejt ose përmes postës, ose shpërndarja e mostrave. Kjo Klasë mund t'i referohet
reklamimit në lidhje me shërbime të tjera, të tilla si ato në lidhje me huatë bankare ose
reklamat përmes radios.
36 Klasa 36 përfshinë: sigurimin; çështjet financiare; punët monetare; punët e pasurive të
paluajtshme.
Klasa 36 përfshin kryesisht shërbimet e kryera në punët financiare dhe monetare dhe
shërbimet e kryera në lidhje me kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-shërbimet në lidhje me çështjet financiare ose monetare përfshijnë sa vijon:
1. shërbimet e të gjitha institucioneve bankare, ose institucioneve të lidhura me to, siç janë
ndërmjetësit e këmbimit ose shërbimet e kleringut;
2. shërbime të institucioneve të kreditit përveç bankave të tilla si shoqatat e kreditit
bashkëpunues, shoqëritë individuale financiare, huadhënësit, etj .;
3. shërbimet e "besimeve të investimeve", të shoqërive mbajtëse;
4. shërbimet e ndërmjetësve që merren me aksione dhe pronë;
5. shërbime të lidhura me çështjet monetare të garantuara nga administruesit e besuar;
6. shërbimet e kryera në lidhje me çështjen e çeqeve të udhëtarëve dhe letrave të kreditit;
- financimi i qirasë ose i blerjes me qira;
-shërbimet e administratorëve të pasurive të paluajtshme, d.m.th., shërbimet e qiradhënies
ose vlerësimit, ose financimit;
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-shërbimet që kanë të bëjnë me sigurimet siç janë shërbimet e kryera nga agjentët ose
ndërmjetësit e angazhuar në sigurime, shërbimet e kryera ndaj të siguruarit dhe shërbimet e
sigurimit të sigurimeve
37 Klasa 37 përfshinë: Ndërtimi i ndërtesave; riparim; shërbimet e instalimit.
Klasa 37 përfshin kryesisht shërbime në fushën e ndërtimit, si dhe shërbime që përfshijnë
rikthimin e objekteve në gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetitë e
tyre fizike ose kimike.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-ndërtimi dhe prishja e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave të transmetimit, si dhe
shërbimet në fushën e ndërtimit, për shembull, lyerja e brendshme dhe e jashtme, suvatimi,
hidraulika, instalimi i pajisjeve të ngrohjes dhe mbulimi;
-ndërtimi i anijeve;
-bota e mjeteve, makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit, për shembull, marrja me qira e
buldozerëve, marrja me qira e vinçave;
-shërbime të ndryshme riparimi, për shembull, ato në fushat e energjisë elektrike, pajisjeve
kompjuterike, mobiljeve, instrumenteve, mjeteve;
-shërbime të ndryshme restauruese, për shembull, restaurimi i ndërtesave, restaurimi i
mobiljeve dhe restaurimi i veprave të artit;
-shërbimet e mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij origjinale pa ndryshuar
ndonjë nga vetitë e tij;
-pastrimi i objekteve të ndryshme, për shembull, dritareve, automjeteve, veshjeve, si dhe
pastrimi dhe shtypja e veshjeve.
38 Klasa 38 përfshinë: Telekomunikacionin.
Klasa 38 përfshin kryesisht shërbime që lejojnë të paktën një palë të komunikojë me një
tjetër, si dhe shërbime për transmetimin dhe transmetimin e të dhënave.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-transmetimi i skedarëve dixhitalë dhe postës elektronike;
-sigurimi i aksesit të përdoruesit në rrjetet globale kompjuterike;
-radioja dhe transmetimi televiziv;
-transmetimi i videos sipas kërkesës;
-sigurimi i dhomave të bisedave në internet dhe forume në internet;
-shërbimet e telefonit dhe postës zanore;
-shërbime telekonferencë dhe video konferencë.
39 Klasa 39 përfshinë: transportin; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; rregullimin e
udhëtimit.
Klasa 39 përfshin kryesisht shërbime për transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga
një vend në tjetrin me hekurudhë, rrugë, ujë, ajër ose tubacion dhe shërbime të lidhura
domosdoshmërisht me një transport të tillë, si dhe ruajtjen e mallrave në çdo lloj depo ,
depot ose llojet e tjera të ndërtesave për prezervimin ose ruajtjen e tyre.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-veprimi i stacioneve, urave, hekurudhave, trageteve dhe mjeteve të tjera të transportit;
-pjesa kryesore e automjeteve të transportit dhe punësimi i operatorëve të tyre, për
shembull, shoferi dhe pilotimi;
-shërbimet kryesore në lidhje me transportin, magazinimin dhe udhëtimet, për shembull,
qiraja e vendeve për parkim, qiraja e garazheve, marrja me qira e kontejnerëve të
magazinimit;
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-veprimi i tërheqjeve detare, shkarkimi, funksionimi i porteve dhe dokeve, dhe shpëtimi i
anijeve të shkatërruara dhe ngarkesave të tyre;
-paketimi, mbushja e shishave, ambalazhi dhe dorëzimi i mallrave;
-plotësimi i makinave shitëse dhe makinerish automatike të shitjes;
-shërbime për sigurimin e informacionit në lidhje me udhëtimet ose transportin e mallrave
nga ndërmjetësit dhe agjencitë turistike, si dhe për sigurimin e informacionit në lidhje me
tarifat, oraret dhe metodat e transportit;
- inspektimi i automjeteve ose mallrave për qëllime të transportit;
-shpërndarja e energjisë dhe energjisë elektrike, si dhe shpërndarja dhe furnizimi me ujë.
40 Klasa 40 përfshinë: Trajtimi i materialeve.
Klasa 40 përfshin kryesisht shërbime të kryera nga përpunimi mekanik ose kimik,
transformimi ose prodhimi i objekteve ose substancave inorganike ose organike, përfshirë
shërbimet e prodhimit me porosi. Për qëllime të klasifikimit, prodhimi i mallrave
konsiderohet një shërbim vetëm në rastet kur ai kryhet për llogari të një personi tjetër sipas
porosisë dhe specifikimit të tyre. Nëse prodhimi nuk po kryhet për të përmbushur një porosi
për mallra që përmbushin nevojat, kërkesat ose specifikimet e veçanta të klientit, atëherë
ajo në përgjithësi është ndihmëse për aktivitetin kryesor tregtar të prodhuesit ose mallrat në
tregti. Nëse substanca ose objekti u tregtohet palëve të treta nga personi që e përpunoi,
transformoi ose prodhoi atë, atëherë kjo zakonisht nuk do të konsiderohej një shërbim.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-transformimi i një sendi ose lënde dhe çdo proces që përfshin një ndryshim në vetitë e tij
thelbësore, për shembull, ngjyrosjen e një rrobe; shërbime të tilla transformimi klasifikohen
gjithashtu në Klasën 40 nëse ato ofrohen në kuadër të punës së riparimit ose mirëmbajtjes,
për shembull, mbështjellja me krom të parakolpëve të automjeteve motorike;
-shërbimet e trajtimit të materialit të cilat mund të jenë të pranishme gjatë prodhimit të
ndonjë substance ose objekti tjetër përveç një ndërtese, për shembull, shërbime që
përfshijnë prerje, formësim, lustrim me gërryerje ose veshje metali;
- bashkimi i materialeve, për shembull, bashkimi ose saldimi;
-përpunimin dhe trajtimin e produkteve ushqimore, për shembull, shtypjen e frutave,
bluarjen e miellit, ruajtjen e ushqimit dhe pijeve, pirjen e duhanit, ngrirjen e ushqimeve;
-prodhimi i zakonshëm i mallrave sipas porosisë dhe specifikimit të të tjerëve (duke pasur
parasysh që zyra të caktuara kërkojnë që të tregohet malli i prodhuar), për shembull,
prodhim me porosi i automobilave;
-shërbimet e një tekniku dentar;
-veshja, qëndisja, rrobaqepësia me porosi, ngjyrosja e tekstilit, aplikimi i përfundimeve në
tekstile.
41 Klasa 41 përfshinë: Edukimin; ofrimi i trajnimit; argëtimi; aktivitete sportive dhe
kulturore.
Klasa 41 përfshin kryesisht shërbimet e kryera nga persona ose institucione në zhvillimin e
aftësive mendore të personave ose kafshëve, si dhe shërbimet që synojnë të argëtojnë ose të
tërheqin vëmendjen.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-shërbimet që përbëhen nga të gjitha format e edukimit të personave ose trajnimi i
kafshëve;
-shërbime që kanë qëllimin themelor argëtimin, dëfrimin ose rekreacionin e njerëzve;
-prezantimi i veprave të artit pamor ose letërsisë për publikun për qëllime kulturore ose
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edukative.
42 Klasa 42 përfshinë: Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që
lidhen me të; analiza industriale dhe shërbime kërkimore industriale; hartimin dhe
zhvillimin e pajisjeve dhe softuerëve kompjuterikë.
Klasa 42 përfshin kryesisht shërbime të siguruara nga persona në lidhje me aspektet teorike
dhe praktike të fushave komplekse të veprimtarive, për shembull, shërbime laboratorike
shkencore, inxhinieri, programim kompjuterik, shërbime arkitektonike ose dizajn të
brendshëm.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-shërbimet e inxhinierëve dhe shkencëtarëve të cilët ndërmarrin vlerësime, kërkime dhe
raporte në fushat shkencore dhe teknologjike, përfshirë konsulencën teknologjike;
- shërbime kompjuterike dhe teknologjike për sigurimin e të dhënave kompjuterike dhe
informacioneve personale dhe financiare dhe për zbulimin e aksesit të paautorizuar në të
dhëna dhe informacione, për shembull, shërbime të mbrojtjes së virusit kompjuterik,
shërbime të kriptimit të të dhënave, monitorim elektronik të informacionit personal të
identifikimit për të zbuluar vjedhjen e identitetit përmes internet;
-softëare si shërbim (SaaS), platformë si shërbim (PaaS);
-shërbime kërkimore shkencore për qëllime mjekësore;
-shërbime arkitektonike dhe të planifikimit urban;
- shërbime të caktuara të dizajnit, për shembull, dizajn industrial, dizajn të programeve
kompjuterikë dhe sistemeve, dizajn të brendshëm, dizajn paketimi, dizajn të arteve grafike,
modelim të veshjeve;
-anketimi;
- shërbimet e kërkimit të naftës, gazit dhe minierave.
43 Klasa 43 përfshinë: Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i
përkohshëm.
Klasa 43 përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga persona ose institucione qëllimi i të
cilave është të përgatisin ushqim dhe pije për konsum dhe shërbimet e ofruara për të marrë
shtratin dhe bordin në hotele, shtëpi konviktesh ose institucione të tjera që ofrojnë strehim
të përkohshëm.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
- shërbimet e rezervimit për akomodimin e udhëtarëve, veçanërisht përmes agjencive të
udhëtimit ose ndërmjetësuesve;
-Qëndrim për kafshë.
Kjo Klasë nuk përfshin, në veçanti:
44 Klasa 44 përfshinë: Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdesi higjienik dhe i
bukurisë për qeniet njerëzore ose kafshët; bujqësi, kopshtari dhe shërbime pyjore.
Klasa 44 përfshin kryesisht kujdesin mjekësor, duke përfshirë mjekësinë alternative,
kujdesin higjienik dhe të bukurisë të dhënë nga persona ose institucione për qeniet
njerëzore dhe kafshët, si dhe shërbime që lidhen me fushat e bujqësisë, akuakulturës,
hortikulturës dhe pylltarisë.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-shërbimet spitalore;
-shërbimet e mjekësisë;
-Shërbimet e Dentistit, Optometri dhe shërbime të shëndetit mendor;
- shërbime të klinikës mjekësore dhe shërbime të analizës mjekësore për qëllime
184

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

diagnostikuese dhe trajtuese të ofruara nga laboratorët mjekësorë, siç janë ekzaminimet me
rreze x dhe marrja e mostrave të gjakut;
-shërbimet e terapisë, për shembull, fizioterapi dhe terapi fjalimi;
-këshilla për farmacinë dhe përgatitjen e recetave nga farmacistët;
-shërbime të bankës për gjak dhe indeve njerëzore;
-shërbime të rilindjes në shtëpi dhe shtëpi pushimi;
-këshilla dietike dhe ushqyese;
-shërbime shëndetësore spa;
- shërbimet e fekondimit artificial dhe fekondimit in vitro;
-prodhimi i kafshëve;
-Rregullimi i kafshëve;
-Shpuarja për vath dhe tatuazhe;
-shërbimet në lidhje me kopshtarinë, për shembull, shërbimet e çerdheve të bimëve,
dizajnin e peizazhit, kopshtarinë e peizazhit, kujdesin për lëndinat;
-shërbime që kanë të bëjnë me artin e luleve, për shembull, rregullimin e luleve, bërjen e
kurorave;
-vrasja e barërave të këqija, dëmtimi i parazitëve dhe dëmtuesve për bujqësi, akuakulturë,
hortikulturë dhe pylltari.
45 Klasa 45 përfshinë: Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të
pasurisë së prekshme dhe individëve; shërbime personale dhe sociale të bëra nga të tjerët
për të përmbushur nevojat e individëve.
Kjo Klasë përfshin, në veçanti:
-shërbimet e ofruara nga avokatët, ndihmësit ligjorë dhe avokatët personalë, individëve,
grupeve të individëve, organizatave dhe ndërmarrjeve;
- shërbimet e hetimit dhe mbikëqyrjes në lidhje me sigurinë fizike të personave dhe sigurinë
e pasurisë së luajtshme;
-shërbimet e ofruara individëve në lidhje me ngjarjet shoqërore, të tilla si shërbimet
shoqërore shoqëruese, agjensitë martesore, shërbimet e varrimit.

(210) KS/M/ 2022/750
(220) 11/05/2022
(731) CONAD - CONSORZIO
NAZIONALE DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD Via Michelino, 59 – 40127
Bologna, ITALY, IT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) ECCO CONAD

(511) 1 “Preparate fertilizimi; Pleh organik; Tokë e lartë; Tokë për rritje; Ushqyes për
bimë; Preparate për forcim të bimëve; Lëngje për rritjen e bimëve; Tokë e për rritjen-e
bimëve në mënyrë artificiale; Kemikate për mbrojtjen e bimëve [të ndryshme nga
fungicide, substancave për zhdukjen e barërave të këqinj, herbicide, insekticide,
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paraziticide), Alkohol, Bikarbonat natriumi.”
3 “Preparate për larje dhe qese për aromatizimin e ndërresave; Sapun; Dyll për dysheme;
Dyll për lustrim; Preparate për bluarje; Preparate për heqjen e ndryshkut; Pluhur për
fërkim; Preparate për zhbllokimin e tubave të kullimit; Detergjent për mbulimin e
dyshemesë; Heqës të njollave; Preparate shkarkimi për përdorim shtëpiak; Detergjentë; Vaj
nga terpentina; Preparate për heqjen e ngjyrës; Letër lustrimi; Letër zmerile; Preparate
pastrimi, përpos atyre për përdorim në procesimin industrial; Parfumeri; Vajëra esencial;
Kozmetikë; Llosione për përkujdesin e flokut; Pasta dhëmbësh; Aromatik (vajë esencial);
Shkopinj bambuku për përdorim në kozmetikë; Kremëra kozmetike; Deodorant për
përdorim njerëzor; Preparate për rrezitje-dielli (kozmetikë); Preparate dushi për përdorim
sanitarie personale apo deodorant [toilet]; Preparate për flokë; Kozmetikë për përkujdesjen
e lëkurës; Preparate për rregullim (make-up); Shpërlarës goje, jo për përdorim medicinal;
Preparate për përkujdesin e thonjëve; Letra të mbushura me kozmetikë apo pastrues; Letra
të-paralagura; Pastrues goje, jo për përdorim medicinal; Shami letre përthithëse (shami letre
për fytyrë).”
4 “Qirinjë; Qirinjë për absorbimin e tymit; Qirinjë të parfumosur; Qirinjë tavoline; Qirinjë
dhe shkopinjë për ndriçim; Vaj për lubrifikim; Vaj lubrifikimi në formë të vajit hidraulik;
Vajë për marsh; Substanca kundër mbylljes (vajëra); Vajë yndyre lubrifikues; Vaj me
përmbajtje të shtojcave që e pranadalojnë ndryshkun; Vajëra lubrifikues me përmbajtje të
shtojcave të cilat e mbrojnë metalin nga gërryerja e fërkimit, dhe lëndëve djegëse;
Karburante; Avullimin e përzierjeve të karburanteve; Biokarburante.”
5 “Fibra dietale; Formula të foshnjeve; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim medicinal;
Preparate për pastrimin e ajrit; Pesticide; Insekticide; Ilace kundër insekteve; Aromatizues
ajri dhe pëlhure; Preparate për mbrojtjen nga molët; Shtojca dietale për njerëz dhe kafshë;
Ujë termal; Shtesa ushqimore; Ngjitës për protezë; Pije dietale të përshtatura për qëllime
medicinale; Ngjitës për kapjen gjatë fluturimit; Letër (mbrojtës nga molët-); Qafore
antiparazite për kafshë; Deodorantë, të tjera nga ato për përdorim të njerëzve apo kafshëve;
Preparate për aromatizimin e ajrit; Deodorant për rroba dhe tekstil; Dezinfektues për
përdorim higjenik; Fibra (Dietale); Vata higjenike për femra; Pambuk përthithës; pastrues
goje; Pantollona; absorbues, për mospërmbajte; Pambuk absorbues; Pelena për beba;
Pelena absorbuese; Pelena për kafshë; Pelena për bebe; Lecka të lagura antikbakteriale;
Shtojca dietare nga peletet mbretëore; Pastrues të kafshëve [insekticide]’ Solucion për
lentet e kontaktit; Shtesa ushqimore; Kollare antiparazit për kafshë.”
6 “Letër alumini.”
8 “Mbulesë e flakshme tavoline (takëm) e bërë nga plastika; Takëm i biodegradueshëm;
Lugë për çaj; Takëm; Garuzhdë (vegël dore); Gërshëra të shpendëve.”
9 “Qeliza elektrike, qeliza elektrike qe rimbushen, Bateri, elektrik, bateri elektrike që
mbushen; Mbushës për bateritë që mbushen; Mbushës për bateri; Adapter elektrikë; Prizë
elektrike; Adapter prizash; Kabëll lëvizëse e rrymës me priza; Kordon zgjatës për energji
elektrike; Komponentët dhe artikuj elektrikë dhe elektronikë; Syze, korniza për syze, syze
dielli, lense kontakti.”
10 “Doreza nga qimet e kalit për qëllime masazhi, prezervativë, aparate, pajisje dhe artikuj
jo-medicinale për foshnja si biberonë, biberon [thithkë], unazë dhëmbi; shiringa joklinike,shtroja krevati njëpeërdorimshe jo-klinik për mospërmbajtje, termometër jomedicinal për për përdorim medicinal.”
11 “Aparate ndriçimi; poç llambe.”
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16 “Letër, karton; Gjëra të shtypura, libra, revista; Katalogje; Ditare; Buletine; Karta
tregtie; Albumë për koleksion të kartave te tregtise; Materiale mësimore dhe mësimdhënje
(përpos aparateve); Pamfleta; Letër shkrimi; Ditarë personal; Libër i takimeve; Instrumente
shkrimi, Gomë fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Lapskimik, Markera për nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula (pulla); Modelim
argjile; Kuti shkrimi [letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline nga
letra; Bileta; Kartolina që mundesh të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër];
Bllok shënimesh për skica, e parfumosur apo jo; Kartela; Harta gjeografike; Dosje për letra;
Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër]; Stilolapsa; Shami nga letra; Letër
higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra për një përdorim si letrat ne rolle
per kuzhine (leter),mbulesë tavoline nga letra, vata letre për ndërrimin e pelenave, shtresë
thithëse e përfundshme një përdorimshe për kafshë; Peshqirët e letre; Facoleta nga letra;
Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse-letrash; Libra për shkrim dhe vizatim; Skedar
për dosje [letër]; Materiale paketimi; Materiale plastike për paketim; Çanta letre; Çanta të
bëra nga plastika për paketim; Çanta frigoriferi; Letër për përdorim në kuzhinë (për zierje
dhe tharje), Qese mbeturinash nga letra dhe plastika, Foli kuzhine (fletë metalike) për
ruajtie dhe gatim, qese kuzhine për ruajtje dhe gatim; Brusha lapsa; Pastela; Lapsa vizatimi;
Kuti të ngjyrave [artikuj për përdorim në shkollë]; Kuti ngjyrash dhe brusha; Akuarel.”
20 “Jastakë; Dyshekë; Shtretër; Mbështetëse; Dyshek sfungjeri për kamping; Rrogoz që
ndërrohet; Rrogoz për fjetje për kamping [dyshekë]; Dyshekë; Rrogoz për dremitje [jastak
apo dyshek]”
21 “Furca për larjen e enëve: Leckë për pastrimin e dyshemesë; Legen [vazo]; Mbështetëse
për brushat e rrojes; Brusha për rruajtje; Pluhur komzetikë kompakt; Doreza për përdorim
shtëpiak; Konteiner për përdorim shtëpiak apo kuzhinë; Doreza për polirim; Doreza për
banjo (kryesisht për higjienë personale); Doreza për pastrimin e veturave; Pajisje dhe rroba
për pastrimin e veturave; Lecka për pastrimin e veturës; Sfungjer; Sfungjerë të parfumosur;
Sfungjerë toaleti; Sfungjerë fytyre për vënien e makiazhit; Lesh xhami për pastrim; Mbajtës
për sfungjerë; Krehër; Leckë pastrimi; Vata gërryese për përdorim kuzhine; Luge ushqimi;
Fshesë; Kovë; Furca;
Varëse rrobash për tharje; Brusha dhëmbësh; Kunjë për varje të rrobave; Mbajtës sapuni;
Bombolë me vrimë nxjerrëse për sapun; Pajisje toaleti; Pajisje shtëpiake; Avullues
parfumesh; Lëkurë nga dhia e egër për pastrim (chamois); Kuti toaleti; Brusha për
pastrimin e rezervareve dhe konteinerëve; Sfungjerë për përdorim shtëpiak; Brushë për
flokë; Materiale [rroba] për lustrim; Rroba për lyerje; Enë për kozmetikë; Lëkurë për
lustrim; Leckë për marrjen e pluhurit; Doreza për lustrim; Lecka
për dysheme; Shandanë; Makine automatike nga e cila nxjirren pecetat; Rafte për peshiqrë;
Mbajtës peshqiri; Veshje Shportë për pluhur; Leckë pastrimi; Sfungjer pastrimi; Pufkë
pluhuri; Brusha për larjen e enëve; Thes-pluhur; Brusha për buzë; Kuti për brushat e
dhëmbëve; Brusha për pastrim; Fshesë me pupla; Gërryes shpine; Shkopinjë për aplikimin
e makiazhit; Brusha për rroba; Brusha kozmetike; Containers for pot pourri; Brushë për sy
(maskarë); Materiale [pëlhurë] për lustrim; Leckë kove me anësore të përfshira; Pajisje
spreji (nebulizer) për përdorim shtëpiak; Parfum dhome që shperndahet (kuti); Pëlhura për
këpucë; Burshë për thonjë; pllaka tavoline për një përdori; Gota të bëra nga plastika; Pjata
tavoline për një përdorim; Kuti të vogla letre për një përdorim që përdoren gjatë pjekjes;
Kapak për një përdorim për kutitë për përdoim shtëpiak; Takëm, vazo; Kapakë tenxhere;
Tigan për zierje për përdorim në furrat me mikrovalë; Tenxhere për zierje dhe tigan [jo187
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elektrik]; Enë gatimi [jo lodra]; Kuti për ruajtjen e suhqimeve; Set i tiganeve të gatimit; Set
i tenxhereve të gatimit; Lugë e madhe për kafe; Lugë për përzierje [pajisje kuzhine].”
24 “Tekstil, pëlhurë për mobilim; Mbulesa për krevat, mbulesa tavoline; Pëlhurë pled
(skoceze) për krevat, Çarçafë krevati, Mbështjellës jastaku, Peshqira nga tekstili, Peshqira
banjo (peshqira), Mbulesë për krevat, Batanije krevati, Jorgana të poshtëm, Peshqirë që
vishen; Peshqirë nga tekstili; Pëlhurë tavoline, jo nga letra; Mbështjellëse jastaku;
Mbështjellëse; Mbulesa dysheku; lecka vaji; Lecka vaji për përdorim si mburojë e
tavolinave; Perde nga tekstili apo plastika; Perde dushi nga tekstili apo plastika; Pëlhurë
ngjitës për tu përdorur nga nxehtësia; Rogoz, jo nga letra; Faculeta nga tekstilu; Pëlhurë;
Peshirq për tharjen e enëve; Peceta nga tekstili; Çarçafë kreveti; Mbulesa për mobilje nga
tekstili; Material pëlhure të endure.”
25 “Rroba për meshkuj, femra dhe fëmijë, kryesisht xhaketa (veshje), jelek, pantollona,
farmerka, pallto, pallto të shkurtëra, mantel, veshje me rezistim ndaj ujit, pallto deri te beli,
xhaketa të rënda, mbrojtëse nga era, këmisha, bluza, fustana të shkurtër, pantollona të
shkurtër, pantollona Bermuda, fustana solemn, fustana, Fanella me krahë të shkurtër,
kostume, këmisha xhakete, pjesë të larta, këmisha pollo, këmisha sportive, pantollona
sportivë, pantollona të shkurtër sportiv, pantollona sportivë, triko, xhamper (pullover),
xhamper i gjatë (kardigans); Çorape, Çorape sportive, Çorape, Çorape të ngushta; kollare
dhe fjongo; Rryp beli, Brez; Kapela, kaçketa, Xhamper me kapelë, kapela grash, kapelë që
vihet anash kokës (beretë), material për lidhje në kokë; Dorëza [veshje]; Shami koke,
shami, shallë; Pixhama, veshje nate, këmishë nate, veshje e rehatshme për shtëpi, Të
brendshme, Brekë të shkurtëra, Brekë të gjata (boxers), brekë, Jelek i shkurtër (që vishet
përfundi), Shtrëngues, Jelek të sipërm, Sutjen, Pantollona me shirita, Korset, Veshje për
ngushtim, Jelek grash [të brendshme femrash], Këmishë e brendshme [rroba të brendshme];
Bikini; Mbështjellës për plazhë, Fustane plazhi, Kostum dielli; këpuçë, Sandale, Çizme,
Shapka, Papuqe grash dhe Mbathje sportive.”
28 “Lojëra dhe gjëra për të luajtur; mallëra dhe pajisje sportive; Zbukurimet për pemën e
vitit të ri; Aparate të video lojërave; Velë e sipërme; Biçikleta, lodra që lëshojnë-balona;
Letra loje; Shtëpi kukullash; Gjëra për të luajtur për fëmijë; tabela të lojërave; Lojëra
unazë; Lojëra ndërtimi; Kontrollues [lojëra]; Domino; Lojëra shahu;
Lojëra parolur; Lojëra portative me shfaqjen e kristalit të lëngshëm; pajisje skelesh model
[lojëra]; Topa për lojë; Topa për lojëra; Puzzle; Pjesë që rrotullohen [lojëra]; Vetura lodër;
Vetura lodra që kontrollohen-me telekomandë; Veshje për kukulla.”
29 “Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mish (në përgjithësi, pa
ndonjë dallim); Mish i delës; fara, të përgaditura; Përgadesa të bëra nga perimet e freskëta
për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kocka supash, ekstrakte mishi; Perime të prera; Perime
të-prera të gatshme për sallata; Soja qumsht zëvendësues qumshti]; Qumsht tërshëre;
Qumsht orizi; Qumsht soja [zëvendësues qumshti]; Qumsht orizi; Qumsht bajamesh;
Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Fruta, këpurdha dhe perime të ziera, të ngrira, të thara
apo të konzervuara; Bishtajore të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; vajëra; vaj
ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; Peshk i freskët dhe i
konzervuar, ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të konzervuara; Qumsht, djath, krem,
produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me bazë të produkteve të
qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më baqzë qumshti apo
djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar;
Vezë të zogjve dhe produkte vezë; Gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/apo
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gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, djathir, mishit të konzervuar; Gjëra
ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazë-patatesh; Gjëra
ushqimore me përmbajtje të gjërave të gasthme për konsumin me proteina të perimesh;
Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të ngrira me bazë të proteinave të perimeve;
Meze e lartë me bazë të proteinave të perimeve.”
30 “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe
mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota
të thata, Gjëra të lehta e të shijshme, Drithëra të procesuar; Majë; Brumë, Pasta të
mbushura, Vezë pasta, Oriz; Tart [të ëmbëla apo të shijshmë], Ëmbëlsirë e lehtë (mus);
Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të
ëmbla; Torte e butë (sfungjer); Torte e butë, Çokolladë dhe ëmbëlsirë; Krypë, Melmesa,
Shije dhe erëza, Uthull, Uthull balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe
mbushje, mjaltë, ëmëblsira; Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada;
Miell nga perimet; Miell, Ekstrakt çaj; Ekstrakte bimore; Ekstrakte, jo medicinale; Propolis
për përdoim ushqimor; Zam blete.”
31 “Fruta dhe perime të freskëra; Ushiqm për kafshë, malt; Pordukte dhe drithëra
bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e procesuar), farëra, bimë
natyrale dhe lule, lëvore e paprpunuar, dru I pasharruar, lule, të thara, për dekorim; Gjëra
ushqimore për kafshë; Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë
[shtrojë] për kafshë’ Ushqim për kafshët shtëpiake; Produkte për shtrojat e kafshëve.”
32 “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje frutash; Pije të lehta me pak
kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat e shtrydhura; Pije të gazuara me
aromë; Birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Qumsht jo –nga qumshti;
Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon I shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Lëngje
(Preparate për përgaditje); Ujë I gazuar (Preparate për përgaditje); Shurup për pije; Verë
molle (cider), jo-alkoolike; Lëngje; Lëngje perimesh (pije); Lëng domatesh (pije); Pije nga
perimet; Pije hirre; Pije me bazë-soje, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazëorizi, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-uji me ekstrakte çaji; Pije e lehtë
e përgaditur (me bazë të pemëve apo perimeve).”
33 “Pije alkoolike (përpos birrave); Likuer; Pije alkoolike nga frutat; Kokteje; Tretës
(likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve
alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dge liker; Verë.”
35 “Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në menaxhimin,
organizimin dhe promovimin e biznesit; Ndihmë në produktet e komercializimit, brenda
permbajtjes se kontrates se franshizes; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin
dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive; Konsulencë dhe
ndihmë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të
akulloreve; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha
llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me plehrat, sipërfaqet e
tokës dhe produktet bimore, preparateve shtëpiake, pastrimit të ajrit dhe lavanderisë dhe
produkteve të përkujdesjes; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online
dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me
produktet e higjienës personale, kozmetikës, parfumeri; Shitje me pakicë apo shumicë,
porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike
nga distanca në lidhje me preparatet sanitare, produkte dhe artikuj bukurie dhe të
përkujdesjes personale; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe
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të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me cirinjë
dhe karburantet, gjëra ushqimore, preparate dietale dhe produkte për beba; Shitje me pakicë
apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes
porosive elektronike nga distanca në lidhje me ushqim dhe shtojca ushqimore, artikuj për
ruajtjen e ushqimit, kryesisht letër alumini për ruajtjen e ushqimit, kuti për ruajtje për
ushqim; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet
e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me takëmin një përdorimsh
apo jo-njëpërdorimsh, syze dhe mallëra optike, bateri elektrike dhe materiale për telefoni;
Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e
shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me kompjuterë, llaptop dhe
pjesët periferike për to; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe
të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me pajisjet
elektrike, llampa, aparatet e ndriçimit; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë,
shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në
lidhje me produktet dhe pjesët rezervë për vetura, rrotull kuzhine (letër), shami letre, pecetë
tavoline ng aletra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të
gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me mushamat nga
letra, letër toaleti, peceta letre, pergamenë letre; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me
postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga
distanca në lidhje me çantat e letrës, produktet e letrës një përdorimshe, librat, revistat,
artikuj të letrës absorbuese; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online
dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me letrat
e shkrimit, materiale shkrimi, materiale paketimi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me
postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga
distanca në lidhje me krevata, jastëka, dyshek, artikuj shtëpiak apo kuzhine, enë kuzhine
dhe orendi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha
llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me furça, krehje,
sfungjerë dhe pastrues për përdorim personal dhe jo personal; Shitje me pakicë apo
shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive
elektronike nga distanca në lidhje me enë, pjata tavoline, gota një-përdorimshme dhe jo njëpërdorimshme; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të
gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me artikuj tekstili,
furnizim, mbulesa shtëpiake, kuzhine dhe banjo; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me
postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga
distanca në lidhje me rroba, veshmbathje, kapela dhe aksesorie për to, fustane solemne,
kinkaleri (artikuj për bërjen e fustaneve); Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë,
shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në
lidhje me gjërat ushqimore, pem dhe perime të freskëta dhe jo-të freskëta, gjëra ushqimore
të ngrira dhe konzervuara, produkte gastronomike; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit
me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga
distanca në lidhje me ushqimet e gatshme, ushqimet pjekurina, ëmbëlsira, ëmbëlsues
natyral dhe artificial; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të
të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me gjërat
ushqimore organike, produktet shtazore dhe gjëra ushqimore, uji mineral (pije), pije; Shitje
me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve
përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me birra, pije alkoolike, verëra.”
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38 “Shërbimet online, kryesisht transmetimin e përmbajtjeve të marra nga librat, produktet
tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të telekomunikimit, përfshirë
në formë transmetimi; Shërbimet online, kryesisht transmetimi i lajmeve, pranimi dhe
informimi, përpilimi i teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjetit të
telekomunikimit; Shërbimet informueses të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë
internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe
dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjetit telematik, kryesisht ofrimin e qasjes në
informata të qasshme në rrjetin telematik, përfshirë në internet; Ofrimin e forumeve
elektronike dhe dhomave të bisedave në rrjetin telematik, përfshirë internetin, në lidhje me
gatimin; Transmetimin e prezentimeve me anë të kompjuterëve dhe televizionit;
Transmetimin televiziv, kabllor dhe radio, përfshirë lojërat audio; Ofrimin e qasjese në
mediat instrukcionale dhe edukative në internet, në veçanti njësitë e multimediave
edukative; Ofrimin e qasjese në programet kompjuterike/softuer dhe media (të
shkarkueshme) për mësimdhënie dhe mësim të ofruara në rrjetet telematike, përfshirë
internetin; Dhënien me qira të kohës së qasjes në databazat kompjuterike; Ofrimin e qasjes
në databazat në rrjetet kompjuterike.”
39 “Transportimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e mallërave; Shpërndarjen e karburanteve;
Dërgimin e karburanteve.”
41 “Shërbimet e publikimit;; shërbimet edukative dhe trajnime; shërbimet e mësimdhënies;
ofrimin e edukimin; ofrimin e mësimeve online; aranzhimin dhe mbajtjen e mësimeve;
shërbimet për ofrimin e ngjarjeve zbavitëse; organizimin e ngjarjeve për qëllime kulture
dhe zbavitje; video dhe audio produkcione; intervistime për qëllime zbavitje; programe
televizive dhe radio.”
42 “Shërbime kompjuterike, në veçanti zhvillimi i programeve, programimi dhe zbatimi i
softverit, zhvillimi i harduerit, pritja dhe programe kompjuterike si shërbim dhe marrja me
qira e programeve, marrja me qira e pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve, konsulencë në
fushën e kompjuterëve, konsulencës dhe shërbimeve të informacionit, sigurinë e
kompjuterave, mbrojtjen dhe restaurimi, kopjimi i të dhënave dhe shërbimet e konvertimit,
shërbimet e kodimit të të dhënave, analiza dhe diagnostifikimi i kompjuterit, kërkimi,
zhvillimi dhe zbatimi i kompjuterit; zhvillimi dhe implementimi i sistemeve kompjuterike;
shërbime për menaxhimin e projektit kompjuterik; minierat e të dhënave; ujëra dixhitale;
shërbime të programimit kompjuterik, shërbime të sigurisë së rrjetit kompjuterik, hyrje në
kompjuter dhe transaksione të kompjuterizuara, shërbime këshilluese teknologjike në lidhje
me programet kompjuterike; shërbime teknologjike në lidhje me kompjuterët; shërbime të
rrjetit kompjuterik; azhurnimi i bankave të të dhënave të sistemeve kompjuterike; shërbime
të migrimit të të dhënave; azhurnimi i faqeve të internetit për të tjerët; monitorimi i
sistemeve kompjuterike përmes qasjes në distancë; shërbime shkencore dhe teknologjike;
duke testuar;kontrollin dhe çertifikimin e cilësisë; shërbimet e projektimit, marrja me qira,
marrja me qira dhe marrja me qira e aparateve për shërbimet e lartpërmendura të përfshira
në këtë klasë, konsulencë dhe informacione në lidhje me të, të përfshira në këtë klasë.
43 “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime bari, kafeterie, restorane,
picerive, bareve me ushqim të shpejtë dhe dyqanet e akulloreve.”
44 “Shërbimet medicinale; shërbimet veterinarike; përkujdesje higjenike dhe bukurie për
njerëz apo kafshë; Shërbimet bujqësore, kopshtarie dhe pylltarie; aranzhimin e luleve.”
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(210) KS/M/ 2022/751
(220) 11/05/2022
(731) CONAD - CONSORZIO
NAZIONALE DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD Via Michelino, 59 – 40127
Bologna, ITALY, IT
(740) Nora Makolli - SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtinë,
Kosove

(540) TUDAY CONAD

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

(210) KS/M/ 2022/753
(220) 12/05/2022
(731) Shenzhen Kanion Appliance Co.,
Limited 2017-2020, Hai Wai Lian Yi
Building, No.12, Ying Chun Road, Jia Bei,
Nan Hu, Luohu District, Shenzhen City,
China, CN
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 11 Aparat për ftohjen e ajrit; instalimet për ajrin e freskuar (klimat); instalimet për
filtrim të ajrit; ventilatorët për [ajrin e freskët]; aparate për freskimin e ajrit; aparate dhe
makina për pastrimin e ajrit; Instalimet dhe aparatet e ventilimit [klimat për pastrimin e
ajrit]; dehumidifikues për përdorim shtëpiak; klima për freskimin dhe ngrohjen e ajrit;
klima për qëllime industriale; instalimet qendrore për ajrin e freskuar për qëllime
industriale.

(210) KS/M/ 2022/754
(220) 12/05/2022
(731) Unilever IP Holdings B.V.
Weena 455 Rotterdam 3013 AL, NL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) BEN & JERRY'S

(511) 30 Miell dhe preparate nga drithërat; ushqime me bazë drithërash; biskota (biskota);
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kokoshka; pasta; preparate buke; brownie ( konfeksion ëmbëlsirash); ëmbëlsira; ëmbëlsira
të mbushura me fruta të hapura sipër; preparate për prodhimin e produkteve për përgatitjen
e bukës; preparate për kek; ëmbëltore; bonbona; cokollata; përzierje me çokollatë të nxehtë;
krem për lyerje me çokollatë; musë (përgatitje e ëmbël me masë të butë në formë shkume e
ëmbël) me çokollatë; salcë çokollate; shufra me bazë çokollate; ëmbelsira; karamel;
karamele e butë e përbërë nga sheqeri, gjalpi dhe qumështi; akullore; akullore vegane; akull
uji; ëmbëlsirat e ngrira; kos i ngrire; sherbet; ëmbëlsira me akullore; ëmbëlsira të
përgatitura; shurupe për mbushje; salcat.

(210) KS/M/ 2022/755
(220) 12/05/2022
(731) AVIKO, Besloten Vennootschap
Dr. A. Ariënsstraat 28
7221 CD Steenderen, NL
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) AVIKO

(511) 29 Patate të skuqura (pomfrita) të ftohura në frigorifer ose të ngrira; produkte
patatesh të ftohta ose të ngrira, përkatësisht patatet e përpunuara; produkte dhe ushqime të
ftohta ose të ngrira, kryesisht me bazë patatesh, gjithashtu në kombinim me mish, me mish
peshku, me mish shpezësh ose perime; fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të thara
dhe të ziera; petka hamburgeri vegjetarian; kroketa dhe copëza, kryesisht me bazë patatesh,
mishi, peshku, produkte deti - dhe butak, karkaleca, shpezë, djathë dhe perime në
kombinim me speca dhe barishte; rrathë onion.
30 Ushqime të ftohta frigoriferi ose të ngrira aq sa janë të përfshira në këtë klasë; miell
patatesh për ushqim; salca; ushqime rosticeri (snacks) me bazë orizi, miell (miell patatesh,
miell misri), misër, drithëra, grurë, muesli, brumë, jo në formë çipsi; donuts dhe churros
(specialitet i brumit spanjoll).

(210) KS/M/ 2022/756
(220) 13/05/2022
(731) AlfaQeramikë SH.P.K.
Ferizaj, Magjistralja Ferizaj – Prishtinë, KS
(591) E bardhë, e zezë
(740) ,Petriti Consulting,, Shaban Ismajli
Viti/Prishtinë

(540)

(511) 9 Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike përndërtim; asfalti,
katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo
metalike.
20 Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasattjera) prej drurit,
tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt,ashtit, fildishit, ashtit të balenës,
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guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve,
ose prej plastike.
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi

(210) KS/M/ 2022/757
(220) 13/05/2022
(731) Rowa Pharmaceuticals Ltd.,
Newtown, Bantry, Co. Cork, P75 V009,
Ireland, IE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë,

(540) ROWATINEX

(511) 5 Preparate farmaceutike.

(210) KS/M/ 2022/758
(220) 13/05/2022
(731) Rowa Pharmaceuticals Ltd.,
Newtown, Bantry, Co. Cork, P75 V009,
Ireland, IE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5, 10000 Prishtinë,

(540) ROWACHOL

(511) 5 : Preparate farmaceutike.

(210) KS/M/ 2022/759
(220) 13/05/2022
(731) Rowa Pharmaceuticals Ltd.,
Newtown, Bantry, Co. Cork, P75 V009,
Ireland, IE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) TROPEX

(511) 5 Preparate farmaceutike.
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(210) KS/M/ 2022/760
(220) 13/05/2022
(731) TLASKO TRADING LTD
Cyprus Free Zone Famagusta SLBT : 341,
CY
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) BELLISSIMO

(511) 34 Duhan, duhan per dredhje, zevendesuesit e duhanit pervec atyre per qellime
mjekesore, produkte te bera nga duhani, duhan i aromatizua me perjashtim te
aromatizuesve te vajrave esenciale filtra per duhan, duhan llulle, duhan i paperpunuar ,
duhan per pertypje, shkrepese , cigare, produkte per duhanpires cakmake per
duhanpires,tavlle per duhanpires;avullues oral per pirjen e duhanit nargjile, barishte per
duhan pirje \tymosje

(210) KS/M/ 2022/761
(220) 13/05/2022
(300) 84944 15/11/2021 JM
(731) Meta Platforms, Inc.
1601 Willow Road, Menlo Park, California
94025, United States of America, US
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5, 10000 Prishtinë

(540) META PAY

(511) 9 Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për përdorim si ndërfaqe programimi
aplikacioni; softuer për porositjen dhe blerjen e mallrave dhe shërbimeve; softuer
kompjuterik i shkarkueshëm për tregtinë elektronike për t'u lejuar përdoruesve të kryejnë
transaksione biznesi elektronike nëpërmjet një kompjuteri global dhe rrjeteve të
komunikacioneve; softuer i shkarkueshëm për integrimin e aplikacioneve dhe bazës së të
dhënave; softuer i shkarkueshëm për menaxhimin dhe verifikimin e transaksioneve të
kriptomonedhave duke përdorur teknologjinë blockchain; softuer kompjuterik i
shkarkueshëm për përdorim si portofol për kriptomonedha; softuer i shkarkueshëm për
autorizimin e aksesit në bazat e të dhënave; softuer i shkarkueshëm për mbledhjen,
redaktimin, organizimin, modifikimin, shënimin e librave, transmetimin, ruajtjen dhe
ndarjen e të dhënave dhe informacionit; softuer i shkarkueshëm për të lejuar klientët të
aksesojnë informacionin e llogarisë financiare; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për
menaxhimin dhe verifikimin e transaksioneve të kriptomonedhave duke përdorur kontrata
inteligjente të bazuara në blockchain; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për zhvillimin,
vendosjen dhe menaxhimin e sistemeve kompjuterike dhe aplikacioneve; softuer i
shkarkueshëm për përdorim në ruajtjen elektronike të të dhënave; softuer i shkarkueshëm
për enkriptim; harduer kompjuterik; blockchain; softuer për përdorim me monedhën
digjitale; softuer për përdorim me kriptomonedha; softuer për përdorim me monedhën
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virtuale; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për përdorim si portofol për kriptomonedha;
portofol i harduerit të kriptomonedhave; mjete të zhvillimit të softuerit; softuer për
përdorim si një ndërfaqe programimi aplikacioni (API); ndërfaqja e programimit të
aplikacioneve (API) për përdorim në ndërtimin e aplikacioneve softuerike; softuer për
mbledhjen, menaxhimin, redaktimin, organizimin, modifikimin, transmetimin, ndarjen dhe
ruajtjen e të dhënave dhe informacionit; softuer për transaksionet e pagesave dhe
shkëmbimeve në monedhë digjitale; softuer për përdorim në menaxhimin e portofoleve të
monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve digjitale dhe blockchain,
aseteve të digjitalizuara, xhitonave digjitale, kripto-xhitonave dhe xhitonave të shërbimeve;
softuer i platformës së bazës së të dhënave të shpërndarë; softuer që ndihmon aftësinë e
përdoruesve për të parë, analizuar, regjistruar, ruajtur, monitoruar, menaxhuar, tregtuar dhe
shkëmbyer monedhën digjitale, monedhën virtuale, kriptomonedhën, asetet digjitale dhe
blockchain, asetet e digjitalizuara, xhitonat digjital, kripto-xhitonat dhe xhitonat e
shërbimeve; softuer për dërgimin, marrjen, pranimin, blerjen, shitjen, ruajtjen,
transmetimin, tregtimin dhe shkëmbimin e monedhës digjitale, monedhës virtuale,
kriptomonedhës, aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të digjitalizuara, xhitonave
digjitale, kripto-xhitonave dhe xhitonave të shërbimeve; softuer për zbatimin dhe
regjistrimin e transaksioneve financiare; softuer për krijimin e llogarive dhe mbajtjen dhe
menaxhimin e informacionit rreth transaksioneve financiare në bazat e të dhënave të
shpërndarë dhe rrjetet e pagesave nga kompjutera të barabartë; softuer për përdorim në
tregtimin financiar; softuer për përdorim në shkëmbimin financiar; softuer për qasje në
informacione financiare dhe të dhëna dhe tendenca të tregut; softuer për shlyerjen e
transaksioneve financiare; softuer për sigurimin e vërtetimit të palëve në një transaksion
financiar; softuer për mbajtjen e regjistrave për transaksione financiare; softuer për
menaxhimin e sigurisë kriptografike të transmetimeve elektronike nëpër rrjetet
kompjuterike; softuer për enkriptimin dhe mundësimin e transmetimit të sigurt të
informacionit digjital përmes Internetit; softuer për të lejuar përdoruesit të llogaritin
parametrat që lidhen me transaksionet financiare; softuer i bazave së të dhënave të
shpërndara për përdorim në përpunimin e transaksioneve financiare; softuer për
transferimin elektronik të fondeve; softuer për konvertimin e monedhës; softuer për
mbledhjen dhe shpërndarjen e të dhënave; softuer për transaksionet e pagesave; softuer për
lidhjen e kompjuterëve me bazat e të dhënave lokale dhe rrjetet globale kompjuterike;
softuer për krijimin e bazave të të dhënave të kërkueshme të informacionit dhe të dhënave;
softuer për menaxhimin dhe verifikimin e transaksioneve të monedhës digjitale, monedhës
virtuale, kriptomonedhës, asetit digjital, asetit blockchain, asetit të digjitalizuar, xhitonit
digjital, kripto-xhitonit dhe xhitonit të shërbimeve; softuer për krijimin dhe menaxhimin e
kontratave inteligjente; softuer për menaxhimin e transaksioneve të pagesave dhe
shkëmbimeve; softuer dhe harduer për përdorim si portofol të monedhës digjitale; softuer
dhe harduer për përdorim si portofol i monedhës virtuale; softuer dhe harduer për përdorim
si portofol të aseteve digjitale; softuer dhe harduer për përdorim si portofol xhitonit digjital;
softuer dhe harduer për përdorim si portofol i kripto-xhitonit; softuer dhe harduer për
përdorim si portofol i xhitonit të shërbimeve; softuer për krijimin e një monedhe digjitale të
decentralizuar dhe me burim të hapur për përdorim në transaksionet e bazuara në
blockchain; softuer për krijimin e një monedhe virtuale të decentralizuar dhe me burim të
hapur për përdorim në transaksionet e bazuara në blockchain; softuer për krijimin e një
kriptomonedhe të decentralizuar dhe me burim të hapur për përdorim në transaksionet e
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bazuara në blockchain; softuer për krijimin e një aseti të digjitalizuar të decentralizuar dhe
me burim të hapur për përdorim në transaksionet e bazuara në blockchain; softuer për
krijimin e një xhitoni digjital të decentralizuar dhe me burim të hapur për përdorim në
transaksionet e bazuara në blockchain; softuer për përdoruesit për të blerë dhe shitur
produkte duke përdorur monedhën digjitale, monedhën virtuale, kriptomonedhën, asetet
digjitale dhe blockchain, asetet e digjitalizuara, xhitonat digjital, kripto-xhitonat dhe
xhitonat e shërbimeve; platforma softuerike për lehtësimin e transaksioneve dhe pagesave
duke përdorur monedhën digjitale, monedhën virtuale, kriptomonedhën, asetet digjitale dhe
blockchain, asetet e digjitalizuara, xhitonat digjital, kripto-xhitonat ose xhitonat e
shërbimeve që lejojnë përdoruesit të blejnë dhe t'u shesin produkte dhe shërbime të tjerëve;
softuer aplikimi kompjuterik për platforma të bazuara në blockchain, përkatësisht, softuer
për shkëmbime digjitale për artikuj virtualë; softuer për krijimin, shitjen dhe menaxhimin e
xhitonave ose appcoins-ave të bazuara në blockchain; softuer për përdorim në një platformë
elektronike financiare; softuer për përpunimin e pagesave elektronike dhe për transferimin
e fondeve tek dhe nga të tjerët; softuer për transferimin e monedhës digjitale, monedhës
virtuale, kriptomonedhës, aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të digjitalizuara,
xhitonave digjitale, kripto-xhitonave dhe xhitonave të shërbimeve ndërmjet palëve; softuer
i platformës blockchain; softuer për përdorim në menaxhimin dhe zbatimin e
transaksioneve të monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve digjitale
dhe blockchain, aseteve të digjitalizuara, xhitonit digjital, kripto-xhitonit dhe xhitonave të
shërbimeve; softuer për krijimin dhe menaxhimin e një platforme blockchain për përdorim
në menaxhimin e llogarive të monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës,
aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të digjitalizuara, xhitonit digjital, kripto-xhitonit
dhe xhitonit të shërbimeve; softuer për menaxhimin e llogarive të kriptomonedhave dhe
monedhave digjitale; softuer për përdorim në pagesa, blerje dhe investime duke përdorur
monedhën digjitale, monedhën virtuale, kriptomonedhën, asetet digjitale dhe blockchain,
asetet e digjitalizuara, xhitonat digjital, kripto-xhitonat dhe xhitonat e shërbimeve; softuer
për përdorim për të mundësuar transferimin elektronik të fondeve për dhe nga të tjerët;
softuer për përdorim në menaxhimin e konvertimit të monedhës digjitale, monedhës
virtuale, kriptomonedhës, aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të digjitalizuara,
xhitonave digjitalë, kripto-xhitonave dhe xhitonave të shërbimeve në monedhë të fortë;
softuer për zhvillimin, vendosjen dhe menaxhimin e aplikacioneve softuerike, dhe
integrimin e aplikacioneve softuerike për llogaritë e monedhës digjitale, monedhës virtuale,
kriptomonedhës, aseteve digjitale dhe blockchain, asetit të digjitalizuar, xhitonin digjital,
kripto-xhitonit dhe të xhitonave të shërbimeve; softuer për përdorim në lehtësimin e
përdorimit të një bllokchain ose baze elektronike të dhënash të shpërndarë për të ekzekutuar
dhe regjistruar transaksione financiare, domethënë, tregti financiare të bëra me përdorimin
e monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve digjitale dhe blockchain,
aseteve të digjitalizuara, xhitonave digjitale, kripto-xhitonave dhe xhitonave të shërbimeve;
softuer dhe harduer për përdorim në shkëmbimin elektronik të monedhës për monedhën
digjitale, monedhën virtuale, kriptomonedhën, asetet digjitale dhe blockchain, asetet e
digjitalizuara, xhitonat digjital, kripto-xhitonat dhe xhitonat e shërbimeve; softuer për
përdorim si një ndërfaqe programimi aplikacioni (API) për zhvillimin, testimin dhe
integrimin e aplikacioneve softuerike blockchain; pajisje kompjuterike për monedhën
digjitale, monedhën virtuale, kriptomonedhën, asetet digjitale dhe blockchain dhe minierat
e aseteve të digjitalizuara; hardueri i xhitonave të sigurisë; konvertuesit e valutës
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elektronike; softuer, përkatësisht, platformë elektronike financiare që strehon lloje të
shumta pagesash dhe transaksionesh në një telefon celular të integruar, PDA dhe mjedis të
bazuar në web; softuer për krijimin e xhitonave që do të përdoren për të paguar për
produktet dhe shërbimet, dhe që mund të tregtohen ose shkëmbehen për vlerën e parave të
thata; softuer për përdorim në menaxhimin e sigurt të konvertimit të monedhës digjitale,
monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të
digjitalizuara, xhitonave digjitale, kripto-xhitonave dhe xhitonave të shërbimeve në
monedhë të fortë; softuer për menaxhimin e monedhës digjitale, monedhës virtuale,
kriptomonedhës, aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të digjitalizuara, xhitonit digjital,
kripto-xhitonit dhe pagesave të xhitonave të shërbimeve, transfertave të parave dhe
transfertave të mallrave; softuer për lehtësimin e transfertave të parave, transfertave
elektronike të fondeve, transfertave të mallrave, dërgesave të pagesës së faturave dhe
transferimit të fondeve ndërmjet palëve; softuer për përdorim si një ndërfaqe programi
aplikacioni (API) softuer për përdorim në identifikimin e pajisjeve harduerike
kompjuterike; softuer për përdorim në vërtetimin e aksesit të përdoruesve në kompjutera
dhe rrjete kompjuterike; softuer për përdorim në lehtësimin e transaksioneve të sigurta;
softuer për përdorim në aksesin, leximin, gjurmimin dhe përdorimin e teknologjisë
blockchain; softuer dhe harduer për menaxhimin e informacionit të identitetit, të drejtat e
aksesit në burimet dhe aplikacionet e informacionit dhe funksionalitetin e vërtetimit;
softuer për verifikimin e identifikimit të rrjetit, autentifikimin dhe shërbimet e menaxhimit
për qëllime sigurie; softuer vërtetimi për kontrollin e aksesit dhe komunikimeve me
kompjutera dhe rrjete kompjuterike; karta të kreditit, kartat të debitit dhe karta të pagesave
të koduara në mënyrë magnetike; pajisje enkriptimi; xhitona të sigurisë; softueri i përdorur
në emetimin e monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve digjitale
dhe blockchain, aseteve të digjitalizuara, xhitonave digjitale, kripto-xhitonave dhe
xhitonave të shërbimeve; softueri i përdorur në auditimin e monedhës digjitale, monedhës
virtuale, kriptomonedhës, aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të digjitalizuara,
xhitonave digjitale, kripto-xhitonave dhe xhitonave të shërbimeve.
36 Shërbimet financiare, konkretisht, shërbimet e investimeve, huadhënia e parave,
administrimi i transaksioneve, tregtimi i instrumenteve financiare dhe monedhave digjitale,
si dhe shërbimet e transferimit dhe transaksionit të fondeve të investimeve; shërbimet
financiare, përkatësisht, sigurimi i një monedhe virtuale për përdorim nga përdoruesit e një
komuniteti online nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; shërbimet financiare,
përkatësisht, sigurimi i transferimit elektronik të monedhës virtuale për përdorim nga
përdoruesit e një komuniteti online nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; shërbimet
financiare, përkatësisht, shërbimet e transaksioneve financiare; ofrimi i shërbimeve
financiare me anë të një rrjeti kompjuterik global; shërbimet financiare, konkretisht,
shërbimet e transferimit të monedhës virtuale, shërbimet e tregtimit të kriptomonedhave,
shërbimet e këmbimit të kriptomonedhave dhe shërbimet e përpunimit të pagesave të
kriptomonedhave; shërbimet financiare, përkatësisht, shkëmbimi financiar i valutave
virtuale; shërbimet financiare, përkatësisht shërbimet e përpunimit të transaksioneve të
pagesave; shërbimet e përpunimit të transaksioneve financiare, përkatësisht, ofrimi i
transaksioneve të sigurta komerciale dhe opsioneve të pagesave; shërbimet financiare,
përkatësisht shërbimet e financimit; këmbimi financiar; çështjet financiare, përkatësisht,
menaxhimi financiar, planifikimi financiar, parashikimi financiar, menaxhimi i portofolit
financiar dhe analiza dhe konsultimi financiar; informacion financiar i siguruar me mjete
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elektronike; shërbime të ndërmjetësimit të biznesit; shërbime të ndërmjetësimit të
investimeve; shërbime të ndërmjetësimit të kredive bankare me kolateral pasuri të
paluajtëshme; shërbime të ndërmjetësimit të letrave me vlerë; shërbime të ndërmjetësimit të
kontratave financiare për blerje asetesh për një çmim dhe në një afat kohor të paracaktuar;
shërbime të ndërmjetësimit financiar për instrumente financiare, tregtimin e
kriptomonedhave dhe monedhave digjitale; shërbime të tregtimit të monedhave; shërbimet
e monedhës digjitale; shërbimet e kriptomonedhave; shërbimet e monedhës virtuale;
shërbimet e portofolit dhe ruajtjes së monedhës digjitale; shërbime bankare elektronike
nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; tregtimi i monedhave; shërbimet e përpunimit të
pagesave; shërbime të tregtimit të monedhave digjitale, monedhave virtuale,
kriptomonedhave, aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të digjitalizuar, xhitonave
digjitalë, kripto-xhitonave dhe xhitonave të shërbimeve; shërbime të përpunimit për të tjerët
të monedhave digjitale, monedhave virtuale, kriptomonedhave, aseteve digjitale dhe
blockchain, aseteve të digjitalizuara, xhitonave digjital, kripto-xhitonave dhe xhitonave të
shërbimeve; lehtësimin e transfertave elektronike të ekuivalentëve të parasë të thatë; ofrim i
informacionit financiar në natyrën e vlerësimit të monedhës digjitale, monedhës virtuale,
kriptomonedhës, aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të digjitalizuar, xhitonit digjital,
kripto-xhitonit dhe xhitonave të shërbimeve; ofrimi i informacionit financiar në fushat e
tregjeve të monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve digjitale dhe
blockchain, aseteve të digjitalizuar, xhitonit digjital, kripto-xhitonit dhe xhitonave të
shërbimeve; shërbimet e raportimit të lajmeve në fushën e lajmeve financiare; shërbimet
financiare, përkatësisht, ofrimi i shërbimeve të monedhës virtuale për përdorim nga anëtarët
e një komuniteti online nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; emetimi i xhitonave prej
monedhave; menaxhimin e monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës,
aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të digjitalizuara, xhitonave digjitale, kriptoxhitonave dhe xhitonave të shërbimeve; shërbime financiare, përkatësisht, sigurimi i një
shkëmbimi financiar për tregtimin e monedhës digjitale, monedhës virtuale,
kriptomonedhës, aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të digjitalizuara, xhitonave
digjitale, kripto-xhitonave dhe xhitonave të shërbimeve; shërbimet e tregtimit të
kriptomonedhave; shërbimet e këmbimit të kriptomonedhave; përpunimi i pagesave në
kriptomonedhë; shërbimet e pagesave elektronike; shërbimet e portofolit elektronik;
përpunimi i pagesave elektronike përmes shërbimeve elektronike të portofolit; shërbimet e
menaxhimit të monedhave; shërbimet e transferimit të monedhave; shërbime financiare,
përkatësisht, sigurimi i transferimit elektronik të monedhës digjitale, monedhës virtuale,
kriptomonedhës, aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të digjitalizuara, aseteve
digjitale, kripto-xhitonave dhe xhitonave të shërbimeve; konsultime financiare në fushën e
monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve digjitale dhe blockchain,
aseteve të digjitalizuara, xhitonave digjitale, kripto-xhitonave dhe xhitonave të shërbimeve;
ofrim i përpunimit dhe gjurmimit elektronik të transfertave elektronike të fondeve;
shërbimet e këmbimit të monedhave; shërbimet e menaxhimit të investimeve; shërbimet e
këmbimit të parave; menaxhimi i portofolit të investimeve të aseteve digjitale; shërbimet e
kujdestarisë për institucionet financiare dhe fondet; listimi dhe tregtimi i marrëveshjeve për
shkëmbimin e monedhave ndërmjet dy palëve të huaja dhe derivativëve në monedhën
digjitale, monedhën virtuale, kriptomonedhën, asetet digjitale dhe blockchain, asetet e
digjitalizuara, xhitonat digjitalë, kripto-xhitonat dhe xhitonat e shërbimeve; këmbimi
monetar; shkëmbimi i parave; këmbimi i parave dhe çeqeve midis klientëve të bankave të
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ndryshme dhe rakordimi i transaksioneve financiare; transferta elektronike të fondeve;
shërbimet e informacionit financiar; shërbime elektronike të tregtimit financiar; tregtim
elektronik financiar, përkatësisht tregtim i fushës së aseteve të digjitalizuara; ofrimi i
informacionit financiar sipas kërkesës dhe në kohë reale për monedhën digjitale, monedhën
virtuale, kriptomonedhën, asetet digjitale dhe blockchain, asetet e digjitalizuara, xhitonat
digjital, kripto-xhitonat dhe xhitonat e shërbimeve; ofrimi i një faqe interneti që përmban
informacion financiar në lidhje me pagesat në monedhën digjitale, monedhën virtuale,
kriptomonedhën, asetet digjitale dhe blockchain, asetet e digjitalizuar, xhitonat digjital,
kripto-xhitonat dhe xhitonat e shërbimeve; ofrimi i informacionit në fushat e investimeve
dhe financave mbi rrjete kompjuterike dhe rrjetin global të komunikimit; tregtimi
elektronik i instrumenteve financiare; shërbimet e pagesave të tregtisë elektronike;
Përpunimi i pagesave me kartë krediti; Përpunimi i pagesave me kartë debiti; Shërbimet e
përpunimit të transaksioneve të kartave elektronike të kreditit, kartave të debitit dhe kartave
të dhuratave; Konsulencë sigurimesh; Informacion mbi sigurimin; Shërbimet e sigurimit,
përkatësisht vlerësimi për sigurim në fushën e shërbimeve financiare; Përpunimi i sigurimit
të dëmeve.
42 Projektim dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit kompjuterik; shërbime kompjuterike;
shërbimet e ofruesit të shërbimit të aplikacionit (ASP); shërbimet e softuerit si shërbim
(SaaS); shërbimet e platformës si shërbim (PaaS); ofrimi i softuerit për ruajtje, menaxhim,
përpunim të materialeve në format elektronik në rrjet apo server në distancë nëpërmjet
internetit; ofrimi i softuerit që u mundëson përdoruesve të investojnë në monedhën
digjitale, monedhën virtuale, kriptomonedhën, asetet digjitale dhe blockchain, asetet e
digjitalizuara, xhitonat digjital, kripto-xhitonat dhe xhitonat e shërbimeve; ofrimi i
teknologjisë së bazave të të dhënave të shpërndara; ofrimi i softuerit për përdorim në
menaxhimin e portofoleve të monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës,
aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të digjitalizuara, xhitonave digjital, kriptoxhitonave dhe aseteve të xhitonave të shërbimeve; ofrimi i softuerit i cili lehtëson aftësinë e
përdoruesve për të parë, analizuar, regjistruar, ruajtur, monitoruar, menaxhuar, tregtuar dhe
shkëmbyer monedhën digjitale, monedhën virtuale, kriptomonedhën, asetet digjitale dhe
blockchain, asetet e digjitalizuara, xhitonat digjital, kripto-xhitonat dhe xhitonat e
shërbimeve; ofrim të softuerit për dërgimin, marrjen, pranimin, blerjen, shitjen, ruajtjen,
transmetimin, tregtimin dhe shkëmbimin e monedhës digjitale, monedhës virtuale,
kriptomonedhës, aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të digjitalizuara, xhitonave
digjital, kripto-xhitonave dhe xhitonave të shërbimeve; ofrim të softuerit për zbatimin dhe
regjistrimin e transaksioneve financiare, për krijimin e llogarive dhe mbajtjen dhe
menaxhimin e informacionit rreth transaksioneve financiare në bazat e të dhënave publike
të shpërndara dhe rrjetet e kompjuterave të barabartë të pagesave; ofrim i softuerit për
përpunimin e pagesave elektronike dhe për transferimin e fondeve tek dhe nga të tjerët;
ofrim i softuerit të platformës financiare elektronike; ofrimi i softuerit për përdorim si një
ndërfaqe programimi aplikacioni (API) për zhvillimin, testimin dhe integrimin e
aplikacioneve softuerike blockchain; ofrimi i softuerit për transferimin ndërmjet palëve të
monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve digjitale dhe blockchain,
aseteve të digjitalizuara, xhitonave digjital, kripto-xhitonave dhe xhitonave të shërbimeve;
ofrimi i softuerit për përdorim në tregtimin financiar; ofrim i softuerit për përdorim në
shkëmbimin financiar; ofrim i softuerit për përdorim në aksesin e informacionit financiar
dhe të dhënave dhe tendencave të tregut; ofrim i softuerit për shlyerjen e transaksioneve
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financiare, për sigurimin e vërtetimit të palëve në një transaksion financiar, për
mirëmbajtjen e bazave të të dhënave për transaksionet financiare; ofrim i softuerit për
menaxhimin e sigurisë kriptografike të transmetimeve elektronike nëpër rrjetet
kompjuterike; ofrim i softuerit për përdorim me monedhën digjitale; ofrim i softuerit për
përdorim me kriptomonedha; ofrim i softuerit për përdorim me monedhën virtuale; ofrim i
softuerit për përdorim me portofolin e monedhës digjitale dhe shërbimet e ruajtjes; ofrim i
softuerit për transaksionet e pagesave dhe shkëmbimeve në monedhë digjitale; ofrim i
softuerit të bazave të të dhënave të shpërndara për përdorim në përpunimin e
transaksioneve financiare; ofrim i softuerit për transferimin elektronik të fondeve; ofrim i
softuerit për konvertimin e monedhës; sigurimi i softuerit për mbledhjen dhe shpërndarjen e
të dhënave; ofrim i softuerit për transaksionet e pagesave; ofrim i softuerit për lidhjen e
kompjuterëve me bazat e të dhënave lokale dhe rrjetet globale kompjuterike; ofrim i
softuerit për krijimin e bazave të të dhënave të kërkueshme të informacionit dhe të dhënave;
ofrim i softuerit për menaxhimin dhe vërifikimin e transaksioneve të monedhës digjitale,
monedhës virtuale, kriptomonedhës, asetit digjital, asetit të blockchain, asetit të
digjitalizuar, xhitonit digjital, kripto-xhitonit dhe xhitonit të shërbimeve; ofrim i softuerit
për krijimin dhe menaxhimin e kontratave inteligjente; ofrim i softuerit për menaxhimin e
transaksioneve të pagesave dhe shkëmbimeve; ofrim i softuerit për shkëmbimin elektronik
të monedhës për monedhën digjitale, monedhën virtuale, kriptomonedhën, asetet digjitale
dhe blockchain, asetet e digjitalizuara, xhitonat digjital, kripto-xhitonat dhe xhitonat e
shërbimeve; ofrim i softuerit për përdorim për të mundësuar transferimin elektronik të
fondeve për dhe nga të tjerët; ofrim i softuerit për krijimin e një monedhe digjitale të
decentralizuar dhe me burim të hapur për përdorim në transaksionet e bazuara në
blockchain; ofrim i softuerit për krijimin e një monedhe virtuale të decentralizuar dhe me
burim të hapur për përdorim në transaksionet e bazuara në blockchain; ofrim i softuerit për
krijimin e një kriptomonedhe të decentralizuar dhe me burim të hapur për përdorim në
transaksionet e bazuara në blockchain; ofrim i softuerit për krijimin e një aseti të
digjitalizuar të decentralizuar dhe me burim të hapur për përdorim në transaksionet e
bazuara në blockchain; ofrim i softuerit për krijimin e një xhitoni digjital të decentralizuar
dhe me burim të hapur për përdorim në transaksionet e bazuara në blockchain; ofrim i
softuerit për enkriptimin dhe që mundëson transmetimin e sigurt të informacionit digjital
përmes Internetit, si dhe mbi mënyra të tjera të komunikimit ndërmjet pajisjeve
kompjuterike; ofrim i softuerit për lejimin e përdoruesve për të llogaritur parametrat që
lidhen me transaksionet financiare; softuer i platformës së librit të shpërndarë për përdorim
në përpunimin e transaksioneve financiare; ofrim i softuerit për transferimin elektronik të
fondeve dhe konvertimin e monedhës; ofrim i softuerit për përdorim në menaxhimin e
sigurt të konvertimit të monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve
digjitale dhe blockchain, aseteve të digjitalizuara, xhitonave digjital, kripto-xhitonave dhe
xhitonave të shërbimeve në monedhë të fortë; ofrim i një portali web që përmban blogje
dhe botime të pashkarkueshme në natyrën e artikujve, kolonave dhe udhëzuesve informues
në fushën e monedhave virtuale, aseteve digjitale dhe blockchain dhe tendencave të tregut
dhe tregtimit; ofrim i një portali web për përdoruesit që të kenë akses në informacion në
fushën e monedhave virtuale, aseteve digjitale dhe blockchain; platforma si shërbim (PaaS)
që paraqet platforma softuerike kompjuterike për shitjen dhe blerjen e monedhës digjitale,
monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të
digjitalizuara, xhitonave digjital, kripto-xhitonave dhe xhitonave të shërbimeve; softueri si
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shërbim (SaaS) që paraqet platforma softuerike kompjuterike për shitjen dhe blerjen e
monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve digjitale dhe blockchain,
aseteve të digjitalizuara, xhitonave digjital, kripto-xhitonave dhe xhitonave të shërbimeve;
shërbime kompjuterike, përkatësisht, krijimi i një mjedisi virtual online për shitjen dhe
blerjen e monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve digjitale dhe
blockchain, aseteve të digjitalizuara, xhitonave digjital, kripto-xhitonave dhe xhitonave të
shërbimeve; platforma si shërbim (PaaS) që paraqet platforma softuerike kompjuterike për
menaxhimin e sistemeve kompjuterike të ruajtjes së shpërndarë me blockchain dhe të
drejtuar nga xhitona; softueri si shërbim (SaaS) që paraqet platforma softuerike
kompjuterike për menaxhimin e sistemeve kompjuterike të ruajtjes së shpërndarë me
blockchain dhe të drejtuar nga xhitona; shërbimet kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i një
sistemi të decentralizuar të ruajtjes së skedarëve elektronik dhe platformës së ruajtjes në
renë kompjuterike me burim të hapur; shërbime kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i një
platforme të decentralizuar elektronike të ruajtjes së objekteve të koduar nga cepi në cep
dhe mundësuar nga blockchain dhe pagesat blockchain; shërbime kompjuterike,
përkatësisht, ofrim i shërbimeve të sigurta, private të ruajtjes së koduar në renë
kompjuterike; shërbime kompjuterike, përkatësisht, ofrim i ruajtjes elektronike të të
dhënave në kompjutera të barabartë të shpërndara nëpër burimet e papërdorur të ruajtjes
elektronike të klientëve; shërbime kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i platformës së
decentralizuar të ruajtjes në renë kompjuterike me burim të hapur; shërbime të enkriptimit
të të dhënave që paraqesin teknologjinë e softuerit blockchain dhe protokollet e
kompjuterave të barabartë për të ofruar ruajtje të sigurt, private dhe të koduar në renë
kompjuterike; ruajtje e shpërndarë, elektronike e mediave elektronike, përkatësisht, të të
dhënave, dokumenteve, skedarëve, tekstit, fotografive, imazheve, grafikës, muzikës, zërit,
videos dhe përmbajtjes multimediale; ofrim i softuerit për përdorim si portofol për
kriptomonedha; ofrim i softuerit për menaxhimin në mënyrë demokratike të shkëmbimeve
digjitale për artikujt virtualë përmes kontratave inteligjente; nxjerrja e të dhënave; ofrim i
softuerit për përdorim në tregtimin, shlyerjen, transmetimin, marrjen, ruajtjen, konfirmimin
dhe menaxhimin e rrezikut të tregtimit financiar për transaksionet e tregut të këmbimit në
fushat e monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve digjital dhe
blockchain, aseteve të digjitalizuar, xhitonave digjital, kripto-xhitonave dhe xhitonave të
shërbimeve; platforma si shërbim (PaaS) që paraqet platforma softuerike për vërtetimin,
lehtësimin, përputhjen, përpunimin, pastrimin, ruajtjen, marrjen, gjurmimin, transferimin
dhe dërgimin e të dhënave tregtare, shkëmbimin e detajeve të transaksioneve tregtare dhe
menaxhimin e ciklit të përgjithshëm të tregtimit; softueri si shërbim (SaaS) që paraqet
platforma softuerike për vërtetimin, lehtësimin, përputhjen, përpunimin, pastrimin, ruajtjen,
marrjen, gjurmimin, transferimin dhe dërgimin e të dhënave tregtare, shkëmbimin e
detajeve të transaksioneve tregtare dhe menaxhimin e ciklit të përgjithshëm të tregtimit;
ofrim i softuerit për përdorim me teknologjinë blockchain; softuer si shërbim (SaaS) softuer
që paraqet shërbime për pastrimin, shpërndarjen, përputhshmërinë, regjistrimin dhe
shlyerjen e tregtimit në lidhje me monedhën digjitale, monedhën virtuale, kriptomonedhën,
asetet digjitale dhe blockchain, asetet e digjitalizuara, xhitonat digjitalë, kripto-xhitonat dhe
xhitonat e shërbimeve; shërbime të platformës si shërbim (PaaS) që paraqesin softuer për
pastrimin, shpërndarjen, pajtueshmërinë, regjistrimin dhe shlyerjen e tregtimit në lidhje me
monedhën digjitale, monedhën virtuale, kriptomonedhën, asetet digjitale dhe blockchain,
asetet e digjitalizuara, xhitonat digjital, kripto-xhitonat dhe xhitonat e shërbimeve;
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platforma si shërbim (PaaS) që paraqet platforma softuerike për lehtësimin e transaksioneve
dhe pagesave duke përdorur monedhën digjitale, monedhën virtuale, kriptomonedhën,
asetet digjitale dhe blockchain, asetet e digjitalizuara, xhitonat digjital, kripto-xhitonat dhe
xhitonat e shërbimeve që lejojnë përdoruesit të blejnë dhe shesin produkte dhe shërbime për
të tjerët; softueri si shërbim (SaaS) që paraqet platforma softuerike për lehtësimin e
transaksioneve dhe pagesave duke përdorur monedhën digjitale, monedhën virtuale,
kriptomonedhën, asetet digjitale dhe blockchain, asetet e digjitalizuara, xhitonat digjital,
kripto-xhitonat dhe xhitonat e shërbimeve që lejojnë përdoruesit të blejnë dhe shesin
produkte dhe shërbimet për të tjerët; platformat softuerike të bazuara në blockchain dhe
platformat e softuerit kompjuterik të shpërndarë për auditimin dhe verifikimin e
informacionit dhe kodeve digjitale; projektimi, zhvillimi dhe zbatimi i softuerit të auditimit
dhe sigurisë për platformat e bazuara në blockchain; ofrim i softuerit për përdorim në
lehtësimin e transaksioneve të sigurta; ofrimi i softuerit për auditimin e monedhës digjitale,
monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të
digjitalizuara, xhitonave digjitale, kripto-xhitonave dhe xhitonave të shërbimeve; platforma
softuerike për komunikim të decentralizuar në stilin e blockchain; platforma softuerike për
gjurmimin dhe mbështetjen e transaksioneve të të dhënave; projektim, zhvillim dhe
implementim i softuerit për platformat e shpërndara kompjuterike; projektim, zhvillim dhe
zbatim i softuerit për blockchain; projektim, zhvillim dhe zbatim i zgjidhjeve softuerike për
sigurinë e monedhës digjitale; projektim, zhvillim dhe zbatim i softuerit për portofolët e
monedhës digjitale, monedhës virtuale, kriptomonedhës, asetit digjital dhe blockchain,
asetit të digjitalizuar, xhitonit digjital, kripto-xhitonit dhe të xhitonave të shërbimeve;
projektim, zhvillim dhe zbatim i softuerit për shërbimet e verifikimit të palëve të treta për
transaksionet e monedhës digjitale, duke përfshirë, por pa u kufizuar në transaksione që
përfshijnë monedhën bitcoin; ofrim i përdorimit të përkohshëm të softuerit të
pashkarkueshëm për përdorim në mbledhjen, transferimin, marrjen, gjurmimin, ruajtjen dhe
transferimin e bitcoin; ofrim i softuerit për përdorim në mbledhjen, transferimin, marrjen,
gjurmimin, ruajtjen dhe transferimin e monedhës nga kompjutera të barabartë; ofrim i
softuerit për përdoruesit për të blerë dhe shitur produkte duke përdorur monedhën digjitale,
monedhën virtuale, kriptomonedhën, asetet digjitale dhe blockchain, asetet e digjitalizuara,
xhitonat digjital, kripto-xhitonat dhe xhitonat e shërbimeve; ofrim i platformave softuerike
për lehtësimin e transaksioneve dhe pagesave duke përdorur monedhën digjitale, monedhën
virtuale, kriptomonedhën, asetet digjitale dhe blockchain, asetet e digjitalizuara, xhitonat
digjital, kripto-xhitonat ose xhitonat e shërbimeve që i lejojnë përdoruesit të blejnë dhe t'u
shesin produkte dhe shërbime të tjerëve; ofrim i softuerit për përdorim në aksesimin,
leximin, gjurmimin dhe përdorimin e teknologjisë blockchain; shërbime të konsulencës
teknike në lidhje me transaksionet me monedhën digjitale, monedhën virtuale,
kriptomonedhën, asetet digjitale dhe blockchain, asetet e digjitalizuara, xhitonin digjital,
kripto-xhitonin dhe me xhitonat e shërbimeve; platforma si shërbim (PaaS) që paraqet
platforma softuerike kompjuterike për llogaritjen, zhvillimin e sistemit dhe aplikacioneve,
vendosjen dhe menaxhimin; softueri si shërbim (SaaS) që paraqet platforma softuerike
kompjuterike për zhvillimin, vendosjen dhe menaxhimin e sistemit dhe aplikacioneve
kompjuterike; ofrim i softuerit që u mundëson përdoruesve të zhvillojnë, ndërtojnë dhe
ekzekutojnë aplikacione të shpërndara nëpërmjet një platforme të rrjetit të pagesave dhe
kontratave inteligjente nga kompjutera të barabartë me burim të hapur; ofrim i shërbimeve
të verifikimit, vërtetimit dhe menaxhimit të rrjetit kompjuterik të bazuar në renë
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kompjuterike për qëllime sigurie; menaxhim, ruajtje dhe administrim i sigurt i
fjalëkalimeve, kredencialeve dhe informacionit të identitetit të hostuar në lidhje me
personat, llogaritë dhe pajisjet për qëllime sigurie; sigurimi i softuerit të vërtetimit për
kontrollin e aksesit dhe komunikimit me kompjuterë dhe rrjete kompjuterike; ofrim i
softuerit për përdorim në shkëmbimin e artikujve virtualë; ofrimi i softuerit për shitjen,
tregtimin dhe menaxhimin e xhitonave ose appcoins-ave të bazuara në blockchain; ofrimi i
një shkëmbimi digjital; ofrimi i softuerit për përdorim në emetimin e monedhës digjitale,
monedhës virtuale, kriptomonedhës, aseteve digjitale dhe blockchain, aseteve të
digjitalizuara, xhitonave digjital, kripto-xhitonave dhe xhitonave të shërbimeve; ofrim i
shërbimeve të verifikimit, vërtetimit dhe menaxhimit të rrjetit të bazuar në renë
kompjuterike për qëllime sigurie; ofrim i softuerit për menaxhimin e pagesave me monedhë
digjitale, monedhë virtuale, kriptomonedhë, asete digjitale dhe blockchain, asete të
digjitalizuara, xhitonit digjital, kripto-xhitonit dhe xhitonave të shërbimeve, transfertave të
parave dhe transfertave të mallrave; ofrim i softuerit për lehtësimin e transfertave të parave,
transfertave elektronike të fondeve, transfertave të mallrave, dërgesave të pagesës së
faturave dhe transferimit të fondeve ndërmjet palëve; shërbime të vërtetimit përkatësisht,
shërbime të vërtetimit të internetit; ofrim i informacionit të identifikimit personal të
vërtetimit; shërbime të vërtetimit, përkatësisht shërbime të vërtetimit të përdoruesit; Ofrim i
shërbimeve të vërtetimit të përdoruesve të transfertave elektronike të fondeve,
transaksioneve të kartave të kreditit dhe debitit dhe çeqeve elektronike duke përdorur
teknologjinë e hyrjes së vetme dhe softuerit; shërbimet e ofruesit të shërbimit të
aplikacionit (ASP), duke shfaqur softuer të tregtisë elektronike për përdorim si një portë
pagese që autorizon përpunimin e kartave të kreditit ose pagesat direkte për tregtarët.

(210) KS/M/ 2022/762
(540)
(220) 13/05/2022
(731) BMC Medical Co., Ltd
Room 110, Block A Fengyu Tower, No. 115
Fucheng Road, Haidian District Beijing, CN
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(511) 10 aparate për matjen e presionit të gjakut; aparate për përdorim në analizat
mjekësore; inhalatorë; avullues për qëllime mjekësore; spërkatës për qëllime mjekësore;
aparate dhe instrumente dentare; dhëmbë artificialë; artikulues dentar; vaditës oral dentar;
aparate terapeutike galvanike; elektrokardiografë; monitorë dinamikë të
elektrokardiogramit; aparate ultrasonike për qëllime mjekësore; aparate fizioterapie
;aparatet radiologjike për qëllime mjekësore; maska anestezike; matësit e pulsit; aparate për
frymëmarrje artificiale; aparate dhe instrumente mjekësore; aparate testimi për qëllime
mjekësore; aparate diagnostikuese për qëllime mjekësore; aparate terapeutike me ajër të
nxehtë; maska respiratore për frymëmarrje artificiale; monitorues të oksigjenit në gjak;
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maska respiratore për qëllime mjekësore; maska oksigjeni për qëllime mjekësore; aparate
reanimimi ;maska terapeutike fytyre; aparate për rehabilitimin e trupit për qëllime
mjekësore; dispenzues aerosol për qëllime mjekësore; respiratorë për frymëmarrje
artificiale; kuti të pajisura për instrumente mjekësore; përqendruesit e oksigjenit për qëllime
mjekësore.

(210) KS/M/ 2022/763
(220) 13/05/2022
(731) Henkel IP & Holding GmbH
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) DAREX

(511) 1 Kimikatet për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi; rrëshira artificiale të
papërpunuara, plastikë të papërpunuar; kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin
e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; ngjitëse për përdorim në industri; stuko dhe
mbushës të tjerë pastash; preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë.
2 Bojra, zmalt, llaqe; konservues kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; ngjyrues,
ngjyra; bojëra për printim, shënjim dhe gdhendje; bojëra përçuese; rrëshira natyrale të
papërpunuara; metale në formë petë dhe pluhur për përdorim në pikturë, dekorim, printim
dhe art; shtresa.
17 Gomë e papërpunuar dhe gjysmë e përpunuar, gutaperka, goma, asbest, mikë dhe
zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastika dhe rrëshirat në formë të ekstruduar për
përdorim në prodhim; materialet e paketimit, ndalimit dhe izolimit; veshje industriale
[izoluese]; ngjitësit.

(210) KS/M/ 2022/764
(220) 13/05/2022
(731) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati
Ohio 45202, US
(591) E gjelbert

(540)

(511) 5 Produkte higjienike për femëra;brekë menstruale;vata menstruale;veshje të
brendshme, vata higjienike;peceta (vata) higjienike;vata sanitare;brekë sanitare;vata
sanitare për brekë;tamponë;tamponë sanitarë;të brendshme menstruale për një
përdorim;pelena për mosmbajtje (inkontinencë);vata për mosmbajtje (inkontinencë), brekë,
absorbues, për mosmbajtje (inkontinence).
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(210) KS/M/ 2022/765
(220) 16/05/2022
(731) Dongguan Williams Technology Co.,
Ltd. Room 803, No.228 Chang 'an Zhen 'an
Mid Road, Chang 'an Town, Dongguan,
Guangdong, CN
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 34 nargjile elektronike; tuba elektronik për pirjen e duhanit; avullues oral për
duhanpirësit; tuba për avullues cigaresh pa tym; pajisje për ngrohjen e duhanit me qëllim të
thithjes; Aromatizues për cigaret elektronike, përveç vajrave esencialë; cigare elektronike;
solucione të lëngshme për përdorim në cigare elektronike; cigare elektronike si
zëvendësues për cigaret tradicionale; puro elektronike; kuti cigaresh elektronike; solucione
të lëngëta të nikotinës për cigare elektronike; Lëng zëvendësues i nikotinës për cigare
elektronike.

(210) KS/M/ 2022/766
(220) 16/05/2022
(731) Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) BONDERITE

(511) 1 “Kimikatet për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi; rrëshira artificiale të
papërpunuara, plastikë të papërpunuar; kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin
e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; ngjitëse për përdorim në industri; stuko dhe
mbushës të tjerë pastash; preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë.”
2 “Bojra, llaqe, lustrues; konservues kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit;
ngjyra, ngjyrues; bojëra për printim, shënjim dhe gdhendje; bojëra përçuese; rrëshira
natyrale të papërpunuara; metale në formë folie dhe pluhuri për përdorim në pikturë,
dekorim, printim dhe art; ngjyrë për lyerje”.
3 “Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; pasta jo mjekësore; parfumeri, vajra
esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim,
lustrim, pastrim dhe gërryes; bojë zhveshëse”.
4 “Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e pluhurit,
lagështim dhe lidhje; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për ndriçim”.
17 “Gomë e papërpunuar dhe gjysmë e përpunuar, gutaperka, gomë, asbest, mikë dhe
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zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastika dhe rrëshirat në formë të ekstruduar për
përdorim në prodhim; materialet e paketimit, ndalimit dhe izolimit; veshje industriale
[izoluese]; ngjitësit”.

(210) KS/M/ 2022/767
(220) 16/05/2022
(731) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino California, 95014, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) STUDIO DISPLAY

(511) 9 Pajisjet e komunikimit pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve,
audio, video dhe përmbajtje multimediale; aparate komunikimi në rrjet; softuer kompjuterik
për vendosjen, konfigurimin, funksionimin ose kontrollin e pajisjeve periferike të
kompjuterit; pajisje periferike kompjuterike; monitorë kompjuteri; aparate dhe instrumente
optike; kamera; aparate për regjistrimin dhe riprodhimin e zërit; altoparlantët audio;
përforcues dhe marrës audio; aparate për regjistrimin dhe njohjen e zërit; mikrofona;
aparate për ruajtjen e të dhënave; pagesat elektronike dhe pikat e terminaleve të
transaksionit; lidhës elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, karikues, doke, stacione
bashkues dhe adaptorë për përdorim me të gjitha mallrat e lartpërmendura.

(210) KS/M/ 2022/768
(220) 16/05/2022
(731) Novartis AG
4002 Basel, Switzerland, CH
(591) Ari dhe e Kuqe
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparate farmaceutike.
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(210) KS/M/ 2022/769
(220) 16/05/2022
(731) Novartis AG 4002 Basel, Switzerland,
CH
(591) Koral, rozë dhe e gjelber
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparate farmaceutike.

(210) KS/M/ 2022/770
(220) 16/05/2022
(731) Novartis AG 4002 Basel, Switzerland,
CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) SCEMBLIX

(511) 5 Preparate farmaceutike.

(210) KS/M/ 2022/771
(220) 17/05/2022
(731) Bashkim Abdyli “Pro-Data” sh.p.k.
Mati 1, Residio-3, Hy-B/9 – Prishtinë, KS
(591) Portokalli, e gjelbër
(740) Florin Lata Judex” Firmë e Avokatisë
Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1,
Prishtinë

(540)

(511) 9 Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodezike, fotografike,
kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrëse), jetë
shpëtuese dhe mësimore; aparate dhe instrumente për përcjelljen, ndërrimin, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin,
transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe
regjistrimi; makina automatike shitëse dhe mekanizma për aparate që operojnë me
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monedha; arka, makina llogaritëse, pajisje për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë;
aparate për shuarjen e zjarrit; softuer kompjuterik dhe manuale elektronike të përdoruesit
për përdorim me to, të shitura si njësi; softuer kompjuterik për përdorim në fushën e
financave dhe kontabilitetit personal dhe afarist, përpunimin e transaksioneve, përgatitjen
dhe planifikimin e taksave, regjistrimin e taksave, menaxhimin e proceseve të biznesit dhe
planifikimin financiar; softuer kompjuterik për përdorim në menaxhimin e praktikës
profesionale tatimore; softuer kompjuterik për menaxhimin e bazës së të dhënave dhe të
dhënave; softuer kompjuterik për menaxhimin e inventarit, vlerësimin, koston e punës,
gjurmimin e kohës së punonjësve, menaxhimin e operacioneve të biznesit dhe menaxhimin
e projekteve; softuer kompjuterik për grumbullimin dhe raportimin e të dhënave; softuer
kompjuterik për rezervimin online të skedarëve elektronikë; softuer kompjuterik dhe pajisje
kompjuterike për përdorim në transaksionet e pikave të shitjes, përpunimin e
transaksioneve, printimin e faturave dhe menaxhimin e operacioneve me pakicë; softuer
kompjuterik për administrimin e përfitimeve të punonjësve dhe listës së pagave; softuer
kompjuterik për menaxhimin e informacionit të kujdesit shëndetësor, informacionit të
recetës, historisë mjekësore, faturimit mjekësor, të dhënave të pacientëve dhe të dhënave të
tjera mjekësore; softuer kompjuterik për menaxhimin e sigurimit mjekësor, pagesave
mjekësore, shpenzimeve dhe faturimit; mjetet dhe shabllonet e zhvillimit të softuerit për
menaxhimin e të dhënave dhe integrimin e të dhënave; softuer kompjuterik për
bashkëpunim dhe ndarje të të dhënave me të tjerët; softuer për menaxhimin e
marrëdhënieve me klientët (CRM); softuer për planifikimin e burimeve të ndërmarrjes
(ERP); softuer kompjuterik që përdoret për shkëmbimin elektronik të të dhënave të
kontabilitetit, financiar, klientit, kontaktit, produktit dhe biznesit; softuer për menaxhimin e
biznesit për përdorim në menaxhimin e pasurive të paluajtshme dhe pronës, menaxhimin e
shërbimeve dhe riparimeve të automobilave, menaxhimin e ndërtimit dhe ndërtesave,
menaxhimin e praktikave të kujdesit shëndetësor, menaxhimin e firmave ligjore,
menaxhimin e organizatave jofitimprurëse dhe të sektorit publik, menaxhimin e shitjeve me
pakicë dhe restoranteve dhe menaxhimin e shërbimeve të udhëtimit ; softuer kompjuterik
për përdorim në shpërndarjen, instalimin dhe përditësimin e aplikacioneve të tjera; harduer
kompjuterik; pajisje periferike kompjuterike; sirtarë elektronikë të parave të gatshme;
printera kompjuterik; printera dhe terminale për pikat e shitjes; lexues dhe skanerë të
kartave të kreditit dhe kartave të debitit; lexues dhe skanerë të barkodit; terminalet e kartave
të kreditit dhe përpunimit të transaksioneve dhe hardueri kompjuterik; pajisje periferike
kompjuterike; publikime elektronike të shkarkueshme.
16 Publikimet, kryesisht, udhëzuesit për përdorim, instruksionet udhëzuese, udhëzuesit
referent, lajmërimet, revistat, librat rreth sistemit kompjuterik dhe programeve
kompjuterike; revistat dhe lajmërimet që shpërndahen përmes rrjetit kompjuterik dhe rrjetit
të komunikimit global; lapsa, kimika, markera, mbajtësi i telefonit, mbajtës për lapsa dhe
kimika, fotografi të montuara dhe të pamontuara,, afishe, tabela magnetike, bllok
shënimesh, libralidhës, makina për nguljen e kapseve, peshë për të mbajtur letrat,
mbështjellës letre, kalendar, letra për lojë, fletore, kopertina librash, ngjitës për libra, si dhe
kartolina.
42 Shërbimet kompjuterike; krijimi dhe distribuimi i mediave nëpërmjet rrjetit
kompjuterik, rrjetit wireless (pa tela) dhe rrjetit të komunikimit global; shërbimet e ueb
faqeve; shërbimet e lëshimit të softuerit; shërbimet konsultuese nga lëmia e kompjuterëve,
softuer-it, elektronikës, telekomunikacionit, sigurimit dhe autentikës; ofrimin e
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informacioneve nga tematikat e ndryshme rreth rrjetit kompjuterik; rrjeti wireless dhe rrjeti
i komunikimit global; përdorimi i përkohshëm i work-grupeve jo të shkarkueshme dhe
udhëheqjen e dokumenteve të softuerit; web faqe që ofrojnë bashkëpunimin e work grupeve
dhe krijimin e dokumenteve dhe menaxhimin e shërbimeve; shërbimet e konsultimit dhe
mbështetja e shërbimeve teknike nga lëmia e kompjuterëve, rrjetit kompjuterik, softuerit,
menaxhimit të dokumenteve dhe sistemit të workgrupeve; web faqet dhe dizajnimi i rrjetit
të brendshëm dhe shërbimet e menaxhimit; ofrimin e informatave nga lëmia e
kompjuterëve, rrjetave kompjuterike, softuerit dhe dokumenteve të kompjuterizuar dhe
sistemeve të work-grupeve përmes rrjeteve kompjuterike dhe rrjeteve komunikuese;
shërbimet e kompjuterëve, kryesisht, ofrimin e freskimit të softuerit përmes rrjeteve
kompjuterike dhe rrjetit të komunikimit global; shërbimet e kompjuterëve, kryesisht,
ofrimin e revistave online nga lëmia e kompjuterëve dhe softuerëve kompjuterik.

(210) KS/M/ 2022/772
(220) 17/05/2022
(731) Bashkim Abdyli “Pro-Data” sh.p.k.
Mati 1, Residio-3, Hy-B/9 – Prishtinë, KS
(740) Florin Lata Firma e Avokatisë
“Judex” Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati
1, Prishtinë

(540) PRO DATA

(511) 9 Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodezike, fotografike,
kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrëse), jetë
shpëtuese dhe mësimore; aparate dhe instrumente për përcjelljen, ndërrimin, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin,
transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; bartës magnetik të të dhënave, disqe
regjistrimi; makina automatike shitëse dhe mekanizma për aparate që operojnë me
monedha; arka, makina llogaritëse, pajisje për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë;
aparate për shuarjen e zjarrit; softuer kompjuterik dhe manuale elektronike të përdoruesit
për përdorim me to, të shitura si njësi; softuer kompjuterik për përdorim në fushën e
financave dhe kontabilitetit personal dhe afarist, përpunimin e transaksioneve, përgatitjen
dhe planifikimin e taksave, regjistrimin e taksave, menaxhimin e proceseve të biznesit dhe
planifikimin financiar; softuer kompjuterik për përdorim në menaxhimin e praktikës
profesionale tatimore; softuer kompjuterik për menaxhimin e bazës së të dhënave dhe të
dhënave; softuer kompjuterik për menaxhimin e inventarit, vlerësimin, koston e punës,
gjurmimin e kohës së punonjësve, menaxhimin e operacioneve të biznesit dhe menaxhimin
e projekteve; softuer kompjuterik për grumbullimin dhe raportimin e të dhënave; softuer
kompjuterik për rezervimin online të skedarëve elektronikë; softuer kompjuterik dhe pajisje
kompjuterike për përdorim në transaksionet e pikave të shitjes, përpunimin e
transaksioneve, printimin e faturave dhe menaxhimin e operacioneve me pakicë; softuer
kompjuterik për administrimin e përfitimeve të punonjësve dhe listës së pagave; softuer
kompjuterik për menaxhimin e informacionit të kujdesit shëndetësor, informacionit të
recetës, historisë mjekësore, faturimit mjekësor, të dhënave të pacientëve dhe të dhënave të
tjera mjekësore; softuer kompjuterik për menaxhimin e sigurimit mjekësor, pagesave
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mjekësore, shpenzimeve dhe faturimit; mjetet dhe shabllonet e zhvillimit të softuerit për
menaxhimin e të dhënave dhe integrimin e të dhënave; softuer kompjuterik për
bashkëpunim dhe ndarje të të dhënave me të tjerët; softuer për menaxhimin e
marrëdhënieve me klientët (CRM); softuer për planifikimin e burimeve të ndërmarrjes
(ERP); softuer kompjuterik që përdoret për shkëmbimin elektronik të të dhënave të
kontabilitetit, financiar, klientit, kontaktit, produktit dhe biznesit; softuer për menaxhimin e
biznesit për përdorim në menaxhimin e pasurive të paluajtshme dhe pronës, menaxhimin e
shërbimeve dhe riparimeve të automobilave, menaxhimin e ndërtimit dhe ndërtesave,
menaxhimin e praktikave të kujdesit shëndetësor, menaxhimin e firmave ligjore,
menaxhimin e organizatave jofitimprurëse dhe të sektorit publik, menaxhimin e shitjeve me
pakicë dhe restoranteve dhe menaxhimin e shërbimeve të udhëtimit ; softuer kompjuterik
për përdorim në shpërndarjen, instalimin dhe përditësimin e aplikacioneve të tjera; harduer
kompjuterik; pajisje periferike kompjuterike; sirtarë elektronikë të parave të gatshme;
printera kompjuterik; printera dhe terminale për pikat e shitjes; lexues dhe skanerë të
kartave të kreditit dhe kartave të debitit; lexues dhe skanerë të barkodit; terminalet e kartave
të kreditit dhe përpunimit të transaksioneve dhe hardueri kompjuterik; pajisje periferike
kompjuterike; publikime elektronike të shkarkueshme.
16 Publikimet, kryesisht, udhëzuesit për përdorim, instruksionet udhëzuese, udhëzuesit
referent, lajmërimet, revistat, librat rreth sistemit kompjuterik dhe programeve
kompjuterike; revistat dhe lajmërimet që shpërndahen përmes rrjetit kompjuterik dhe rrjetit
të komunikimit global; lapsa, kimika, markera, mbajtësi i telefonit, mbajtës për lapsa dhe
kimika, fotografi të montuara dhe të pa montuara,, afishe, tabela magnetike, bllok
shënimesh, libralidhës, makina për nguljen e kapseve, peshë për të mbajtur letrat,
mbështjellës letre, kalendar, letra për lojë, fletore, kopertina librash, ngjitës për libra, si dhe
kartolina.
43 Shërbimet kompjuterike; krijimi dhe distribuimi i mediave nëpërmjet rrjetit
kompjuterik, rrjetit wireless (pa tela) dhe rrjetit të komunikimit global; shërbimet e ueb
faqeve; shërbimet e lëshimit të softuerit; shërbimet konsultuese nga lëmia e kompjuterëve,
softuer-it, elektronikës, telekomunikacionit, sigurimit dhe autentikës; ofrimin e
informacioneve nga tematikat e ndryshme rreth rrjetit kompjuterik; rrjeti wireless dhe rrjeti
i komunikimit global; përdorimi i përkohshëm i work-grupeve jo të shkarkueshme dhe
udhëheqjen e dokumenteve të softuerit; web faqe që ofrojnë bashkëpunimin e work grupeve
dhe krijimin e dokumenteve dhe menaxhimin e shërbimeve; shërbimet e konsultimit dhe
mbështetja e shërbimeve teknike nga lëmia e kompjuterëve, rrjetit kompjuterik, softuerit,
menaxhimit të dokumenteve dhe sistemit të workgrupeve; web faqet dhe dizajnimi i rrjetit
të brendshëm dhe shërbimet e menaxhimit; ofrimin e informatave nga lëmia e
kompjuterëve, rrjetave kompjuterike, softuerit dhe dokumenteve të kompjuterizuar dhe
sistemeve të work-grupeve përmes rrjeteve kompjuterike dhe rrjeteve komunikuese;
shërbimet e kompjuterëve, kryesisht, ofrimin e freskimit të softuerit përmes rrjeteve
kompjuterike dhe rrjetit të komunikimit global; shërbimet e kompjuterëve, kryesisht,
ofrimin e revistave online nga lëmia e kompjuterëve dhe softuerëve kompjuterik.
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(210) KS/M/ 2022/775
(220) 17/05/2022
(731) Friends Avenue Sh.p.k
Rruga B , KS
(591) zeze, bardhe

(540)

(511) 35 Reklamim; menaxhim, organizimin dhe administrimin e biznesit; funksionet e
zyres, klasa 35 perfshin kryesisht sherbimet qe perfshijne administrimin e nje ndermarrje
tregtare ose industriale si dhe sherbime reklamimi, marketingu dhe promovimi. Per qellime
klasifikimi shitja e mallrave nuk konsiderohet sherbim.
41 Arsimi, ofrimi i trajnimit, argetim, aktivitete sportive dhe kulturore, klasa 41 perfshin
kryesisht sherbimet qe perbehen nga te gjitha format e edukimit ose trajnimit sherbimet qe
kane qellim baze argetimin, zbavitjen ose rekreacionin e njerezve si dhe prezantimin e
veprave te artit pamor ose te letersise per publikun per qellime kulturore ose edukative

(210) KS/M/ 2022/776
(220) 17/05/2022
(731) Breeze Smoke LLC 4654 Lilly Court
West Bloomfield, Michigan 48323, US
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) BREEZE SMOKE

(511) 34 Cigare elektronike për një përdorim.

(210) KS/M/ 2022/777
(220) 17/05/2022
(731) Breeze Smoke LLC
4654 Lilly Court West Bloomfield,
Michigan 48323, US
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540) BREEZE PRO

(511) 34 Cigare elektronike për një përdorim.
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(210) KS/M/ 2022/778
(220) 17/05/2022
(731) Breeze Smoke LLC
4654 Lilly Court West Bloomfield,
Michigan 48323, US
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) BREEZE PLUS

(511) 34 Cigare elektronike për një përdorim.

(210) KS/M/ 2022/779
(220) 17/05/2022
(731) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati Ohio 45202, US
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 5 Produkte higjienike për femëra; brekë menstruale; vata menstruale; veshje të
brendshme, vata higjienike; peceta (vata) higjienike; vata sanitare; brekë sanitare; vata
sanitare për brekë; tamponë; tamponë sanitarë; të brendshme menstruale për një përdorim;
pelena për mosmbajtje (inkontinencë); vata për mosmbajtje (inkontinencë), brekë,
absorbues, për mosmbajtje (inkontinence).

(210) KS/M/ 2022/780
(220) 17/05/2022
(731) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati
Ohio 45202, US
(591) E gjelbër, e bardhe, e verdhe
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 5 Produkte higjienike për femëra; brekë menstruale; vata menstruale; veshje të
brendshme, vata higjienike; peceta (vata) higjienike; vata sanitare; brekë sanitare; vata
sanitare për brekë; tamponë; tamponë sanitarë; të brendshme menstruale për një përdorim;
pelena për mosmbajtje (inkontinencë); vata për mosmbajtje (inkontinencë), brekë,
absorbues, për mosmbajtje (inkontinence).
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(210) KS/M/ 2022/781
(220) 17/05/2022
(731) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati
Ohio 45202, US
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 5 Produkte higjienike për femëra; brekë menstruale; vata menstruale; veshje të
brendshme, vata higjienike; peceta (vata) higjienike; vata sanitare; brekë sanitare; vata
sanitare për brekë; tamponë; tamponë sanitarë; të brendshme menstruale për një përdorim;
pelena për mosmbajtje (inkontinencë); vata për mosmbajtje (inkontinencë), brekë,
absorbues, për mosmbajtje (inkontinence).

(210) KS/M/ 2022/782
(220) 17/05/2022
(300) 40-2022-0054064 23/03/2022 CR
(731) Kia Corporation
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea, KR
(740) Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000
Prishtinë/Kosovë

(540) Kia

(511) 7 Brusha me operim elektrik [pjesë makinerish]; pompat e gazit (pajisjet e stacioneve
të gazit); aparate elektrike për hapjen dhe mbylljen e dyerve; vinça; ashensorët e
automjeteve; Plugje bore; akumulatorët hidraulikë që janë pjesë e makinave; frenat për
makina; makina për punimin e metaleve; makineri formuese për frenat e automobilave;
çezmat [vegla makine]; rubinetat [pjesë makinerish, motorësh ose motorësh]; makina
klasifikimi për industri; makina kimike për qëllime industriale; ndezësit elektronik për
automjete; pjesë mekanike të motorit për automjete tokësore; motorët me djegie te
brenshme dhe motorët për prodhimin e energjisë elektrike; blloqe motori të automobilave;
motorët dhe motorët me djegie te brendshme [përveç mjeteve tokësore]; pompa për motorët
e mjeteve tokësore; ingranazhet e ndryshimit të shpejtësisë që janë pjesë e makinave;
mekanizmat e kontrollit për makineritë, motorët me djegie te brendshme ose motorët;
komponentët e lidhjes dhe transmetimit të makinerive, përveç automjeteve tokësore;
makina për larjen e automjeteve; instalimet e parkimit automatik; pajisje ndezëse për
motorët e automjeteve tokësore; gjeneratorë të rrymës për automobila; motorë për
automjete model; gjeneratorë; turbogjeneratorë; gjeneratorë portativë të energjisë elektrike;
robotë për të ndihmuar me punët e përditshme për qëllime shtëpiake; robotë industrialë;
robotë për vegla makinerish; pajisje lëvizëse për robotë; mekanizmat e kontrollit për
robotët; aparate për prodhimin e baterive diellore; elektroda për makinat e saldimit.
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(210) KS/M/ 2022/783
(220) 17/05/2022
(300) 40-2022-0054065 23/03/2022 CR
(731) Kia Corporation
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea, KR
(740) Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000
Prishtinë/Kosovë

(540) Kia

(511) 9 çipat e ADN-së; bravë elektrike për automjete; instrumente për diagnostikim [për
përdorim shkencor]; instrumente laboratorike [përveç për përdorim mjekësor]; aparate dhe
instrumente për fizikë; aparate dhe instrumente optike me përjashtim për syze dhe aparate
fotografike; pajisjet e sigurisë së automjeteve, përkatësisht, kamerat; kamera për zbulimin e
pikave të verbëra për ekspozimin dhe eliminimin e pikave të verbëra në të dy anët e
automjetit; kamera me kuti të zezë për vetura; kamera për njohjen e veturave; kamera infra
të kuqe për shikim natën me linja ajrore të integruara; pajisje fotografike; aparate
videokonferencash; sistemet e teatrit në shtëpi; aparate mësimore audiovizuale; sensorë të
distancës; sensor lidar për zbulimin e objekteve dhe lëvizjeve për vetura autonome; sensorë
për zbulimin e lëvizjes së pikës së verbër; sensorë për zbulimin e objekteve në pikën e
verbër; sensorë të lëvizjes së pikës së verbër; sensorë për matjen e shpejtësisë; aparate për
testimin e frenave të automjeteve; aparate për testimin e transmisioneve të automjeteve;
termostate për automjete; aparate për drejtimin automatik të automjeteve; sensorë parkimi
për automjete; Regjistrues kilometrash për automjete; aparate diagnostikuese për automjete;
tregues automatikë të presionit të ulët në gomat e automjeteve; sensorë për motorë; sensorë
për përcaktimin e pozicionit, shpejtësisë, nxitimit dhe temperaturës; sensorë për
përcaktimin e pozicionit; aparate automatike të kontrollit të shpejtësisë së automjetit;
sensorë lëvizjeje për automobila; sensorë elektronikë për automobila, përkatësisht sensorë
sigurie përpara dhe prapa; sensorë shpejtësie për automobila; Aparate OBD (On-Board
Diagnosis) për automobila; sensorë elektronikë për automobila, përkatësisht, njësi detektori
për përdorim në kontrollin e aktivizimit dhe funksionimit të aparateve dhe pajisjeve të
sigurisë së automobilave; sensorë elektronikë për automobila, përkatësisht sensorë për
përdorim në kontrollin e aktivizimit dhe funksionimit të aparateve dhe pajisjeve të sigurisë
së automobilave; sensorë parkimi dhe vendndodhjeje për automobila; sensorë parkimi për
automobila; sensorë përplasjeje për automobila; odometra; pajisje për sigurinë e
automjeteve, përkatësisht sensorë rezervë; sensorë elektronikë për automjete; sensori i
distancës anësore për vetura; sensor sigurie anësore për vetura; instrumente matëse; aparate
për kontrollin e shpejtësisë së automjetit; sensorë të temperaturës dhe mjedisit për matjen e
pranisë së objekteve në mjedis dhe shpejtësisë, trajektores dhe drejtimit të objekteve; syze
mbrojtëse; syze dielli; syze për sy; kuti për syze; pajisje për regjistrimin e kohës; makinat
llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe kompjuterët; aparate paralajmëruese për
tingullin virtual të motorit të automobilave; alarmet e përplasjes; alarme për sistemin e
monitorimit të presionit të gomave; aparate për parandalimin e vjedhjeve; sinjale,
ndriçuese ose mekanike; llambat paralajmëruese për automjete; kamionë zjarrfikës; sensor
ajri për automjete; Ngarkues baterish USB për përdorim në automobila; aparate robotike të
kontrollit elektrik; furnizime me energji elektrike të pandërprerë; rregullatorët e tensionit
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për automjete; pajisje kontrolluese elektrike për motorë; aparate karikuese për pajisje të
rikarikueshme; stacionet e karikimit të automjeteve elektrike; kontrollues i furnizimit me
energji elektrike; pajisje kontrolluese elektrike; instalimet e kontrollit (Elektrike -); aparate
dhe instrumente për rregullimin e energjisë elektrike; aparate rregulluese elektrike; aparate
dhe instrumente për përcjelljen, shpërndarjen, transformimin, ruajtjen, rregullimin ose
kontrollin e rrymës elektrike; ndreqës të rrymës; aparate për rregullimin e fenerëve (dritave
të përparme); module diellore; bateri për automjete; qelizat e karburantit; bateri për
automobila; bateri të rikarikueshme; bateri për automjete elektrike; bateri elektrike; bateri
nikel-hidrogjen; aparate për ruajtjen e energjisë të përbërë nga bateritë; bankë e energjisë
(bateri të rikarikueshme); aparate dhe instrumente për matjen e energjisë elektrike; kabllot
e startimit (nisjës) për motorë; kabllot elektrike, telat, përçuesit dhe pajisjet lidhëse për to;
kabllo hibride elektrike; kutitë e zeza [regjistruesit e të dhënave]; sistemet e përpunimit të
zërit; aparate për video regjistrim për automjete; kasetofonë për vetura; orë inteligjente;
kompjuterë të veshur; aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit,
imazheve dhe të dhënave; aparate monitorimi në distancë; instrumente elektronike
monitorimi, të ndryshme nga ato për përdorim mjekësor; aparate për monitorimin e
televizionit; pajisje navigimi GPS; Pajisjet e gjurmimit dhe vendndodhjes GPS; aparate
telekomandimi për instrumente të automatizimit industrial; detektorë objektesh të radarit
për automjete; aparate elektrike ndezëse për ndezje në distancë për automjete; aparate
navigimi për automjete [kompjuterë në bord]; aparate për telekomandë; pajisje navigimi
GPS për vetura; aparate elektrike të telekomunikacionit; Navigacion audio video për
automjete të montuara me sistem të thjeshtë pagese në automjet; aparate telekomunikacioni
për përdorim në vetura; terminale për transaksione elektronike të integruara në vetura;
terminale elektronike për mbledhjen e taksës së autostradës; robotë laboratori; robotë
humanoidë me inteligjencë artificiale për përdorim në hulumtime shkencore; softuer për
kontrollimin e robotëve; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për sigurimin e informacionit
në lidhje me historikun e informacionit të udhëtimit të automjetit, menaxhimin e
vendndodhjes së parkimit, informacionin e udhëtimit, menaxhimin e shëndetit të automjetit,
informacionin e drejtimit të automjetit dhe të dhënat promocionale të palëve të treta në
formën e reklamave për shoferët; softuer kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar për
drejtimin autonom të automjeteve; softuer i regjistruar për përpunimin e të dhënave për
kontroll autonom të drejtimit; softuer kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar për
navigimin autonom të automjeteve, drejtimin, kalibrimin dhe menaxhimin; softuer i
shkarkueshëm për identifikimin e vendndodhjes së parkimit; softuer kompjuterik i
shkarkueshëm dhe i regjistruar për navigimin e automjeteve; softuer i regjistruar për nisjen,
koordinimin, kalibrimin, drejtimin dhe menaxhimin e flotës së automjeteve; softuer
kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar për kontrollin e rrjeteve të komunikimit të
automjeteve; platforma softuerike kompjuterike të shkarkueshme dhe të regjistruara për
sisteme të avancuara të sigurisë dhe ndihmës së shoferit për automjete; programe
kompjuterike dhe softuer për automjete; softuer i shkarkueshëm për kontrollin dhe
telekomandimin e automjeteve; bazat e të dhënave kompjuterike; softuer kompjuterik për
pagesë të thjeshtë; softuer i aplikacionit kompjuterik për përdorim në telefonat inteligjentë
për pagesa të thjeshta; Softuer i navigimit audio video në automjet për pagesa të thjeshta;
softuer për ruajtjen e sigurt të të dhënave dhe marrjen dhe transmetimin e informacionit të
klientit të përdorur nga individë, institucione bankare dhe financiare për pagesa elektronike;
aplikacion (softuer) i shkarkueshëm i telefonit inteligjent; softuer kompjuterik për përdorim
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me planifikuesit e rrugëve, hartat elektronike dhe fjalorët dixhitalë për qëllime lundrimi;
softuer i aplikacionit kompjuterik për telefona inteligjentë për përdorim në dhënien me qira
të makinave me qira dhe mirëmbajtjen e makinave me qira; softuer kompjuterik për
lehtësimin e transaksioneve të pagesave me mjete elektronike përmes rrjeteve pa tela,
rrjeteve globale kompjuterike dhe/ose pajisjeve të telekomunikacionit celular; softuer i
aplikacionit kompjuterik i shkarkueshëm për përdorim në telefonat e mençur për dhënien e
informacionit në lidhje me historinë e informacionit të udhëtimit të automjetit, menaxhimin
e vendndodhjes së parkimit, informacionin e udhëtimit, menaxhimin e shëndetit të
automjetit, informacionin e drejtimit të automjetit dhe të dhënat promovuese të palëve të
treta në formën e reklamave për shoferët; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për sigurimin
e diagnozës së automjeteve në distancë, informacionin e mirëmbajtjes së automjetit,
argëtimin në formën e ekraneve audio dhe vizuale në automjete, komunikimin e palëve të
treta në automjete, funksionin e navigimit dhe shfaqjen audio dhe vizuale në automjete;
aplikacion (softuer) i telefonit të mençur që u mundëson drejtuesve të automjeteve të bëjnë
pagesë të thjeshtë në automjet për karburant, parkim, përdorimin e portës së pagesës dhe
blerjen e produkteve në dyqane të ndryshme; aplikacion (softuer) i telefonit të mençur që u
mundëson drejtuesve të bëjnë pagesë të thjeshtë në automjet për karburant, parkim,
përdorimin e portës së pagesës dhe blerjen e produkteve në dyqane të ndryshme si dhe
porositjen e blerjes së ushqimeve dhe pijeve në automjet; softuer kompjuterik që u
mundëson drejtuesve të automjeteve të bëjnë pagesë të thjeshtë në automjet për karburant,
parkim, përdorimin e portës së pagesës dhe blerjen e produkteve në dyqane të ndryshme si
dhe porositjen e blerjes së ushqimeve dhe pijeve në automjet; softuer aplikativ për ofrimin e
shërbimit të agjencisë së pagesave elektronike; softuer kompjuterik për platformën e
pagesës së thjeshtë në automjet; aplikacion (softuer) për telefona të mençur i aksesueshëm
për sistemet brenda automjetit; program kompjuterik për pagesë të thjeshtë përmes
navigimit audio video brenda automjetit; firmware kompjuteri për platformën e pagesës së
thjeshtë në automjet; aplikacion (softuer) për telefon të mençur për pagesë të thjeshtë në
automjet; softuer aplikacioni kompjuterik për përdorim në telefonat e mençur për përdorim
në menaxhimin e marrjes me qira të automjeteve dhe mirëmbajtjen e automjeteve; softuer
aplikimi kompjuterik për përdorim në telefonat e mençur për një qira automjeti; softuer
aplikimi kompjuterik të shkarkueshëm për telefona celularë për përdorim në funksionimin
dhe menaxhimin e automjeteve; softuer kompjuterik të regjistruar për drejtimin e sigurt të
veturës; softuer i aplikimit kompjuterik i shkarkueshëm për automjete; softuer i aplikimit
kompjuterik për kompjuterë dhe pajisje të lëvizshme, përkatësisht, softuer për gjetjen dhe
ndarjen e informacionit në lidhje me stacionet e karikimit të automjeteve elektrike; kartela
të koduara për përdorim në lidhje me transferimin elektronik të transaksioneve financiare;
pajisje kompjuterike për përdorim me sistemet e navigimit satelitor dhe/ose GPS për
qëllime navigimi; aparate për përpunimin e të dhënave; harduer kompjuterik për lehtësimin
e transaksioneve të pagesave me mjete elektronike përmes rrjeteve pa tela, rrjeteve globale
kompjuterike dhe/ose pajisjeve të telekomunikacionit mobil; instalimet lazer, të ndryshme
nga përdorimi mjekësor, për të ndjerë distancën nga objektet; aparate drejtuese, automatike,
për automjete; simulator për pajisje optike; simulatorë trajnimi për drejtimin e automjeteve;
simulatorë fluturimi për avionë; terminali i pagesave elektronike i operuar nga kartelat e
koduara, kartelat me vlerë të ruajtur, kartela me parapagesë dhe kartela të mençura; aparate
për njohjen e të folurit; aparate dixhitale për regjistrimin e drejtimit të makinës; kuti e zezë
për makina; sistem elektronik i hyrjes pa çelës për automobila; aparate elektronike të
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kontrollit për drejtimin autonom të automjeteve; aparat kompjuterik për identifikimin e
vendndodhjes së parkimit; terminali i sigurisë për transaksionet elektronike në automjet; 4)
pajisje për procesin e pagesave elektronike në automjet; pajisje kompjuterike për nisjen,
koordinimin, kalibrimin, drejtimin dhe menaxhimin e flotës së automjeteve; hardueri
kompjuterik për transmetimin e të dhënave brenda një automjeti dhe për komunikimet
ndërmjet dhe ndërmjet automjeteve dhe një platforme të bazuar në re (cloud); Aparat me
ekran LED për shfaqjen e informacionit në automjet; detektorë objektesh me lazer për
përdorim në automjete; aparate kompjuterike për kontrollin dhe telekomandimin e
automjeteve; monitorë të ekranit të kompjuterit; komponentët dhe pjesët e kompjuterit;
harduer kompjuterik; pajisje periferike të përshtatura për përdorim me kompjuterë; fishekë
(katrigja) dhe kaseta për video lojëra; artikujt e veshjeve mbrojtëse për t'u veshur nga
motoçiklistët për mbrojtje nga aksidenti ose lëndimi; skedarë muzikorë të shkarkueshëm;
skedar multimedial i shkarkueshëm; skedarë imazhi të shkarkueshëm; grafikë kompjuterike
të shkarkueshme; imazh i shkarkueshëm; kartelë plastike e koduar; biletë e shkarkueshme;
harta elektronike të shkarkueshme; harta dixhitale kompjuterike; softuer operativ me
përmbajtje metaverse;
softuer lojërash për metaverse; ndërfaqet për metaverse; skedarët e të dhënave të
regjistruara që shfaqin meta të dhëna që përmbajnë informacion mbi asetet dixhitale;
skedarë imazhi të shkarkueshëm që përmbajnë mallra virtuale si veshje, këpucë, çanta,
kapelë, syze, pajisje sportive, vepra arti, piktura, lodra, etj. për metaverse; skedarë imazhi të
shkarkueshëm që paraqesin makina virtuale për metaverse; skedarë imazhi të shkarkueshëm
që përmbajnë imazhe të personazheve për metaverse; skedarë imazhi të shkarkueshëm që
përmbajnë avatarë për metaverse; softuer për tokenat jo të këmbyeshëm; softuer për
metaverse; softuer kompjuterik për ruajtjen automatike të të dhënave tregtare për tokenat
jo të këmbyeshme të bazuar në blockchain; softuer kompjuterik për emetimin, tregtimin,
shitjen, menaxhimin dhe verifikimin e tokenëve jo të këmbyeshëm të bazuar në blockchain; tokenët jo të këmbyeshme të bazuar në block-chain; softuer kompjuterik për
lëshimin, tregtimin, shitjen, menaxhimin dhe verifikimin e pronësisë dhe licencës të bazuar
në block-chain të përmbajtjeve dixhitale; softuer i shkarkueshëm për para virtuale;
programe kompjuterike të shkarkueshme për pagesa me para elektronike; softuer aplikimi
kompjuterik për përvojën metaverse; softuer për shpërndarjen e përmbajtjeve metaverse;
softuer kompjuterik për sigurimin e përmbajtjeve metaverse; softuer lojërash për telefona të
mençur për të përjetuar informacione të ndryshme në mënyrë indirekte përmes metaverses;
softuer për shfaqjen e videove; oftuer (për qëllime të fotografive/videove/redaktimit
/ruajtjes/ndarjes/transmetimit/dërgimit/shikimit ose bisedës); softuer aplikimi kompjuterik
për kamerën e telefonit mobil bazuar në realitetin virtual/të shtuar; programe kompjuterike
dhe softuer me shërbim që konverton automatikisht portretin në imazhe avatar 3D); softuer
për krijimin/manipulimin/pjesëmarrjen e mjediseve virtuale 3D; softuer kompjuterik të
tregtisë elektronike që përmban tokena jo të këmbyeshëm (NFT-të); softuer kompjuterik që
përdoret në zbatimin e metaverses; softuer kompjuterik për shërbimin metaverse; softuer
për navigimin në një mjedis të realitetit të shtuar; softuer i realitetit virtual; softuer për
përvojat e realitetit virtual; softuer për navigimin në një mjedis të realitetit virtual; softuer i
realitetit virtual për përdoruesit që të përjetojnë vizualizimin, manipulimin dhe zhytjen e
realitetit virtual; softuer i realitetit të shtuar për përvoja ndërvepruese; softuer i realitetit
virtual për përvoja ndërvepruese; softuer për përvojat e realitetit të shtuar; softuer i
realitetit të shtuar; softuer i realitetit virtual që ju mundëson të ofroni përvoja të realitetit
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virtual me kompjuterë/tableta/pajisje mobile/telefona mobil.

(210) KS/M/ 2022/784
(540) Kia
(220) 17/05/2022
(300) 40-2022-0054066 23/03/2022 CR
(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR
(740) Abedin Mehmeti (005)
Z.J. “EAMA” Dardania SU5/1 nr. 85, 10000
Prishtinë

(511) 10 Robotët kirurgjikë; nanorobotët për qëllime mjekësore; kostume robotike
ekzoskeletore për qëllime mjekësore; aparate për rehabilitimin e trupit për qëllime
mjekësore; elektroencefalografë; pajisje për matjen e pulsit; aparat për vendndodhjen e
nervit; gjymtyrë artificiale; nyje artificiale; instrumente mjekësore; aparate dhe instrumente
mjekësore; gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmbë; aparate masazhuese për përdorim personal;
shishe për ushqim; veshje mjekësore; doreza për qëllime mjekësore.

(210) KS/M/ 2022/785
(220) 17/05/2022
(300) 40-2022-0054067 23/03/2022 CR
(731) Kia Corporation
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea, KR
(740) Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000
Prishtinë/Kosovë

(540) Kia

(511) 12 Karrige me rrota; parashutat; traktorë; automjete për lëvizje me tokë, ajër, ujë ose
hekurudhë; drone civile; automjetet ajrore; avion pa pilot; automjetet tokësore; skuter për
lëvizje; vetura robotike; kamionë me motor; automjetet automatike të transportit; vetura pa
shofer [makina autonome]; autobusë; pjesë strukturore për autobusë; vetura sportive;
furgona të trajnerëve; pjesë dhe aksesorë për motoçikleta; motoçikleta; vetura pa shofer;
makina vetëdrejtuese; automobila; sistemet e paralajmërimit të largimit nga korsia për
automobila; pjesë dhe aksesorë për automobila; skuter me operim elektrik; vetura elektrike;
skuter me fuqi hidrike; automjete kampingu; rimorkio kampingu; karroca për invalidë;
biçikleta; biçikleta elektrike; gomat e automobilave; amortizatorë pezullues për automjete;
frenat për automjetet tokësore; traktorë për qëllime bujqësore; motorë dhe motorë për
automjete tokësore; ngasje elektrike për automjete; rripa gome për automjete tokësore;
lidhëse për automjete tokësore; motorë elektrikë për vetura (makina) me motor.
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(210) KS/M/ 2022/787
(220) 17/05/2022
(300) 40-2022-0054074 23/03/2022 CR
(731) Kia Corporation
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea, KR
(740) Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000
Prishtinë/Kosovë

(540) Kia

(511) 28 Lodra për kafshë shtëpiake; stolitë për pemët e Krishtlindjeve, përveç artikujve
ndriçues dhe ëmbëlsirave; lodra; automjete lodra; kukulla; lodra (gjësende për lojë);
automjete të modelit të shkallës; vetura lodra; aeroplan lodër; robotë lodra; dronë [lodra];
telekomandat për funksionimin e automjeteve model në shkallë; makina lodrash elektrike
për fëmijë ose foshnje; lodra të projektuara për t'u ngjitur në ulëset e makinës; lojëra dhe
lodra; lojëra dhe lodra portative që përfshijnë funksione telekomunikacioni; lojëra; aparate
për video lojëra; makina për ushtrime fizike; çanta të përshtatura posaçërisht për pajisje
sportive; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; çanta golfi.

(210) KS/M/ 2022/788
(220) 17/05/2022
(300) 40-2022-0054075 23/03/2022 CR
(731) Kia Corporation
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea, KR
(740) Abedin Mehmeti (005) Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000 Prishtinë

(540) KIA

(511) 35 Shërbimet e reklamimit; organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale/promocionale dhe publicitare; organizimi i ekspozitave dhe ngjarjeve për
qëllime komerciale ose reklamuese; marketingu; demonstrimi i mallrave; promovimi i
shitjeve për të tjerët; reklamimi i automobilave për shitje me anë të internetit; ofrimin e
informacionit të biznesit dhe marketingut; menaxhimi i biznesit të objekteve të parkimit të
veturave; ofrimin e informacionit nëpërmjet internetit në lidhje me shitjen e automobilave;
shërbimet e krahasimit të çmimeve; shërbimet e agjencisë së informacionit komercial;
shërbimet e ndërmjetësimit tregtar; asistencë biznesi, menaxhim dhe shërbime
administrative; asistencë, shërbime këshillimore dhe konsulencë në lidhje me organizimin e
biznesit; ofrimi i informacionit dhe këshillave komerciale për konsumatorët në zgjedhjen e
produkteve dhe shërbimeve; ofrimin e rekomandimeve të mallrave për konsumatorët për
qëllime komerciale; ofrimi i informacionit të konsumatorit në lidhje me mallrat dhe
shërbimet; përmbledhja e informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; agjencitë e
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importit dhe eksportit; funksionet e zyrës; shërbimet e porositjes on-line; ankandet;
shërbime sekretarie; aranzhimi i abonimeve në mediat informative; shërbime të shitjes me
shumicë që përmbajnë automobila; shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë automobila;
shërbime të shitjes me shumicë që përmbajnë pjesë dhe aksesorë të automobilave;
shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë pjesë dhe aksesorë të automobilave; shërbime
me shumicë që përmbajnë automobila të përdorur; shërbimet e shitjes me pakicë që
përmbajnë automobila të përdorur; shërbime me shumicë që përmbajnë bateri
automobilistike; shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë bateri automobilistike;
shërbime me shumicë që përmbajnë paraqesin skedar imazhi të shkarkueshëm; shërbime të
shitjes me pakicë që përmbajnë skedar imazhi të shkarkueshëm; shërbime të dyqaneve me
pakicë on-line për skedarët e imazhit të shkarkueshëm që përmbajnë token të
pandryshueshëm; shërbimet e dyqaneve me pakicë on-line për skedarët e imazheve të
shkarkueshme që përmbajnë imazhe të karaktereve për metaverse; shërbimet e dyqaneve
me pakicë on-line për skedarët e të dhënave të regjistruara; shërbimet e dyqaneve me
pakicë on-line për skedarët e të dhënave të regjistruara që paraqesin të dhëna meta që
përmbajnë informacion mbi asetet dixhitale; shërbimet e dyqaneve me pakicë on-line për
imazhe dixhitale të shkarkueshme; shërbimet e dyqaneve me pakicë on-line për fotografi
dixhitale të disponueshme për shkarkim; shërbime online të dyqaneve me pakicë për
grafika kompjuterike të shkarkueshme; shërbimet e dyqaneve me pakicë on-line për grafika
të shkarkueshme për telefona celularë; shërbimet e dyqaneve me pakicë on-line për
softuerët e sistemit operativ kompjuterik; shërbime të dyqaneve me pakicë on-line për
softuer operativ kompjuterik; shërbimet e dyqaneve me pakicë on-line për softuerët e
realitetit virtual; biznesi i promovimit të shitjeve; biznesi i promovimit të shitjeve për
ofrimin e softuerit të lidhur me avatarin; promovimi i shitjeve për ofrimin e softuerit për
tokenat e pandryshueshëm; promovimi i shitjeve për ofrimin e skedarëve të imazhit të
shkarkueshëm; promovimi i shitjeve duke ofruar skedarë imazhi të shkarkueshëm që
përmbajnë token të pandryshueshëm (NFT); biznesi i promovimit të shitjeve për ofrimin e
skedarëve të imazhit të shkarkueshëm që përmbajnë mallra virtuale si veshje, këpucë,
çanta, kapelë, syze, pajisje sportive, vepra arti, piktura, lodra, etj., për metaverse; biznesi i
promovimit të shitjeve për ofrimin e skedarëve të imazhit të shkarkueshëm për automobila
me metaverse; promovimi i shitjeve nëpërmjet ofrimit të mallrave virtuale të
shkarkueshme, përkatësisht, për ofrimin të programeve kompjuterike online dhe për
realitetin virtual online; ofrimi i tregut online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve për metaverse; biznesi me pakicë i softuerit të menaxhimit të përmbajtjes
metabus; biznes me shumicë i softuerit të menaxhimit të përmbajtjes metabus; biznesi me
shumicë i ndërfaqes metabus; biznesi me pakicë i ndërfaqes metabus.

(210) KS/M/ 2022/789
(220) 17/05/2022
(300) 40-2022-0054076 23/03/2022 CR
(731) Kia Corporation
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea, KR
(740) Abedin Mehmeti (005) Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000 Prishtinë

(540) KIA
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(511) 36 Financimi në lidhje me automobilat; financimi i dhënies me qira të automobilave;
shërbimet e garancisë financiare për rimbursimin e shpenzimeve të shkaktuara si rezultat i
prishjes së automjetit; shërbimet e garancisë financiare për rimbursimin e shpenzimeve të
shkaktuara si rezultat i aksidentit të automjetit; shërbimet e financimit të blerjeve me qira;
shërbimet e kartelave të kreditit dhe debitit; faktoringu; procesimi i pagesave me kartela
krediti; agjencitë për mbledhjen e qirasë së parkingut; agjencitë për ngarkim të parkimit;
shërbime financiare për menaxhimin e kartelave të kreditit me parapagesë me funksion
kartelë anëtarësimi; ofrimin e informacionit në lidhje me çështjet financiare dhe monetare;
shërbimet e sigurimit të automobilave; shërbime konsulence dhe brokerimi në lidhje me
sigurimin e automjeteve; informacion për sigurimin e automobilave; brokerimi i sigurimit
të automjeteve; brokerimi i parave virtuale; transaksionet financiare on-line; ndërmjetësimi
i tregtimit për Token të Pakëmbyeshëm (NFT) të bazuar në block-chain; shërbimet e
ndërmjetësimit financiar doganor; vlerësimi i automobilave; vlerësimi i automobilave të
përdorur; ofrimin e informacionit në lidhje me vlerësimin e automobilave të përdorur;
grumbullimi i donacioneve monetare për qëllime bamirësie; ofrimin e informacionit në
lidhje me vlerësimin e automobilave.

(210) KS/M/ 2022/790
(220) 17/05/2022
(300) 40-2022-0054077 23/03/2022 CR
(731) Kia Corporation
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea, KR
(740) Abedin Mehmeti (005) Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000 Prishtinë

(540) KIA

(511) 37 Instalimi/mirëmbajtja/riparimi i ngarkuesit të gazit natyror të kompresuar;
shërbimet e garazhit për mirëmbajtjen dhe riparimin e mjeteve motorike; shërbimet e
ndërrimit të baterive të automobilave; karikimi i baterisë së automjetit; shërbimet e
riparimit të automjeteve; mirëmbajtja, servisimi dhe riparimi i automjeteve; mirëmbajtja
dhe riparimi i automjeteve elektrike; shërbimi i karburantit me gaz hidrogjeni për
automjete; stacionet e shërbimit të automjeteve [mbushje me karburant dhe mirëmbajtje];
riparimi dhe mirëmbajtja e automobilave dhe pjesëve të tyre; ofrimi e informacionit në
lidhje me riparimin ose mirëmbajtjen e automobilave; mirëmbajtja dhe riparimi i mjeteve
motorike; riparimi i pjesëve të brendshme të automobilave; riparimi dhe mirëmbajtja e
automjeteve; inspektimi i automobilave dhe pjesëve të tyre përpara mirëmbajtjes dhe
riparimit; shërbimi i furnizimit me gaz natyror për mjete motorike; mirëmbajtja dhe
riparimi i gomave; shërbimet e rimbushjes së automjeteve elektrike; riparimi dhe
mirëmbajtja e motorëve për mjete motorike; riparimi i pajisjeve të frenimit; instalimi,
mirëmbajtja dhe riparimi i baterive dhe akumulatorëve; rimbushja e baterive dhe
akumulatorëve; menaxhimi i baterive; instalimi i sistemeve të nisjes në distancë të
automobilave; pastrimi i automobilave dhe larja e makinave; dezinfektim për automjete;
instalimi me porosi i pjesëve të jashtme, të brendshme dhe mekanike të automjeteve
[akordimi]; akordimi i automjeteve motorike.
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(210) KS/M/ 2022/791
(220) 17/05/2022
(300) 40-2022-0054079 23/03/2022 CR
(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR
(740) Abedin Mehmeti (005) Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000 Prishtinë

(540) KIA

(511) 39 Tërheqja emergjente e automobilave; Lizingu i veturave me qira; ofrimin e
informacionit të transportit; ofrimin e informacionit në lidhje me transportin e makinave;
vetura me qira; gjurmimi i flotës së automobilave duke përdorur pajisje elektronike të
navigimit dhe vendndodhjes [informacionet e transportit]; tërheqja dhe transportimi i
veturave si pjesë e shërbimeve të avarive të automjeteve; shërbimet e ndarjes (shfrytzimit)
së veturave; transporti; shërbimet e transporit të përbashkët me automjete; ofrimi i
informacionit nëpërmjet internetit në lidhje me dhënien me qira të automobilave; marrja me
qira e pajisjeve dhe aksesorëve të automjeteve; marrja me qira e aeroplanëve; marrja me
qira e automjeteve; ofrimi i informacionit në lidhje me transportin ajror; ofrimin e
informacionit në lidhje me shërbimet e drejtimit të automjeteve; shërbimet e rezervimit për
marrjen me qira të automjeteve; marrja me qira të veturave, garazhit dhe parkimi me qira;
ofrimin e informacionit në lidhje me shërbimet e parkimit të automjeteve; rezervimi i
vendeve të parkimit; transporti i udhëtarëve dhe bagazheve të udhëtarëve; ofrimi i
informacionit për shërbimet e transportit; shërbimet logjistike që përbëhen nga magazinimi,
transporti dhe dorëzimi i mallrave; transportin, dërgimin, paketimin dhe ruajtjen e mallrave;
sigurimin e informacionit për rrugët dhe trafikun; inspektimi i automjeteve para transportit;
ruajtja e energjisë dhe lëndëve djegëse; shërbime depo për magazinimin e automjeteve;
dhënia me qira e karrigeve me rrota; shërbimet në lidhje me udhëtimet të përfshira në klasë;
ofrimin e informacionit në lidhje me udhëtimet dhe turnetë e udhëtimeve turistike;
shërbime të agjencisë së rezervimit për udhëtime; rezervimi i udhëtimit; shërbime të
rezervimit të udhëtimit dhe informacionit të udhëtimit; realizimi i tureve të udhëtimit
turistik me automobila; ruajtja fizike e të dhënave të ruajtura në mënyrë elektronike,
dokumenteve, fotografive dixhitale, muzikës, imazheve, videove dhe lojërave
kompjuterike; ruajtja, shpërndarja dhe furnizimi me energji dhe lëndë djegëse; ruajtja dhe
shpërndarja e energjisë elektrike; ofrimi i informacionit në lidhje me shpërndarjen e
energjisë elektrike.

(210) KS/M/ 2022/792
(220) 17/05/2022
(300) 40-2022-0054082 23/03/2022 CR
(731) Kia Corporation 12, Heolleung-ro,
Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, KR

(540) KIA
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(740) Abedin Mehmeti (005) Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000 Prishtinë
(511) 42 Vëzhgimi (studimi) detar, ajror dhe tokësor; dizajnimi (projektimi) i robotëve
industrialë; dizajnimi i pajisjeve mekanike për prodhimin e makinave; shërbime projektimi
për pjesë të mjeteve motorike; dizajnimi i automjetit motorik; dizajnimi i veturave;
dizajnimi i produkteve; dizajnimi i automjeteve dhe pjesëve dhe komponentëve të
automjeteve; dizajnimi i aparateve dhe makinerive për qëllime mbushjeje; shërbime të
dizajnimit të tekstilit për dekorimin e automjeteve; programimi i aplikacioneve
multimediale; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit aplikativ për metaverse; dizajnimi dhe
zhvillimi i softuerit aplikativ për tokenat e sigurisë (pajisjet e enkriptimit); zhvillimi i
softuerit kompjuterik për përmbajtje 3D/projeksion stereoskopik 3D/teknologji e
animacionit 3D; shërbimet e vërtetimit të përdoruesve duke përdorur teknologjinë blockchain; inxhinieri softuerike; planifikimi i softuerit kompjuterik për prodhimin e
automjeteve; zhvillimi i softuerit të kontrollit për pajisjet e automjeteve elektrike;
shërbimet e dizajnimit dhe zhvillimit të softuerit; konvertimi i të dhënave të informacionit
elektronik; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit të realitetit virtual; dizajnimi, mirëmbajtja,
marrja me qira dhe përditësimi i softuerit kompjuterik; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit
operativ për metaverse; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit të lojës për metaverse;
mirëmbajtjen e softuerit aplikativ për metaverse; mirëmbajtja e softuerit operativ për
metaverse; mirëmbajtja e softuerit të lojës për metaverse; biznesi i zhvillimit të softuerit të
realitetit virtual i lidhur me avatarin; zhvillimi i softuerit kompjuterik; shërbimet e
enkriptimit të të dhënave; zhvillimi i softuerit për përpunimin e imazhit; ofrimi i aksesit në
platformat e internetit për përmbajtjet online; ofrimi i paas (platforma si shërbim); kërkimi
dhe zhvillimi i produktit; shërbimet e testimit, inspektimit dhe kërkimit në fushat e
bujqësisë, blegtorisë dhe peshkimit; kërkime në lidhje me inxhinierinë mekanike; marrja
me qira e robotëve laboratorikë; shërbime inxhinierike në lidhje me robotikën; shërbimet
inxhinierike të industrisë së automjeteve tokësore; zhvillimi i teknologjive për fabrikimin e
qarqeve për komunikim pa tel, përpunimin elektronik të të dhënave, elektronikën e
konsumatorit, elektronikën e automobilave; inspektimi i mjeteve motorike para transportit
[për kontrollin rrugor]; testimi i kontrollit të automjeteve; inspektimi i mjeteve motorike
[për kontrollin rrugor]; zhvillimi i automjeteve; inspektimi i automobilave; sigurimi i
informacionit shkencor në lidhje me performancën dhe funksionimin e makinës; kërkimi i
teknologjisë së automobilave; testimi i rrotave të automobilave; kërkimi dhe zhvillimi i
konvertuesve/inverterit/karikuesit të fuqisë për përdorim në sistemet e energjisë së
rinovueshme; monitorimi i statusit të karikimit të baterisë; mirëmbajtjen e softuerit
kompjuterik që përdoret për funksionimin e aparateve dhe makinerive mbushëse; kontrolli i
cilësisë; testimi i produktit i formës origjinale të automjetit; inspektimi i mjeteve për
korrigjim; shërbimet e inspektimit për automjetet e reja dhe të përdorura për personat që
blejnë ose shesin automjetet e tyre; shërbimet e sigurimit të cilësisë për automobila;
Hulumtimi i teknologjisë së automobilave duke përfshirë automjetet autonome / automjetet
elektrike / automjetet hibride / automjetet me hidrogjen / automjetet e lidhura; testimi
mjedisor.
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(210) KS/M/ 2022/793
(540) MAN | TopUsed
(220) 18/05/2022
(731) MAN Marken GmbH Dachauer Str.
641 80995 Munich, DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo
(511) 9 Databaza kompjuterike
12 Automjete; automjete komerciale; kamionë, kamionë, transportues dhe transportues;
autobusë dhe autobusa; automjete komerciale në bazë të kornizave të shasisë së kamionit;
rimorkio dhe gjysmërimorkio për automjete komerciale; të gjitha automjetet e
lartpërmendura edhe si automjete të përdorura”.
35 Reklamimi i çdo lloji dhe përdorimi i të gjitha mediave në dispozicion, si TV, radio,
shtypi, interneti dhe mjete të tilla si filma reklamues, postera, fotografi, fotografi, botime të
shtypura, prospekte, broshura, katalogë, kalendarë, reklama lëvizëse dhe të palëvizshme që
barten, fletët e të dhënave, manualet dhe reklamat përmes udhëzimeve të funksionimit për
produktet, veçanërisht automjetet tregtare të reja dhe të përdorura, kamionët, kamionët,
transportuesit dhe bartësit, autobusët dhe autobusët, rimorkiot dhe gjysmërimorkiot e
automjeteve komerciale, dhe reklamat për shërbimet e kryera në kontekstin si shitja dhe
shpërndarja, mirëmbajtja, riparimi, kujdesi dhe përdorimi i produkteve, veçanërisht
automjeteve komerciale të reja dhe të përdorura, kamionëve, kamionëve, transportuesve
dhe bartësve, autobusëve dhe autobusëve, rimorkiove dhe gjysmërimorkiove të automjeteve
komerciale; Ofrimi i informacionit të biznesit tregtar me anë të bazës së të dhënave
kompjuterike; Mbledhja dhe sistematizimi i të dhënave të biznesit; përpunimi i të dhënave
administrative; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me automjetet automobilistike,
automjetet komerciale, kamionët, kamionët, transportuesit dhe bartësit, autobusët dhe
autobusët, automjetet komerciale në bazë të kornizave të shasisë së kamionit, rimorkiot e
automjeteve komerciale dhe gjysmërimorkiot, të gjitha automjetet e lartpërmendura
gjithashtu si automjete të përdorura; Ofrimi i informacionit komercial në lidhje me
automjetet automobilistike, automjetet komerciale, kamionët, kamionët, transportuesit dhe
bartësit, autobusët dhe autobusët, automjetet komerciale në bazë të kornizave të shasisë së
kamionit, rimorkiot e automjeteve komerciale dhe gjysmërimorkiot, të gjitha automjetet e
lartpërmendura gjithashtu si automjete të përdorura; Ofrimi i informacionit tregtar
nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike në lidhje me automjetet automobilistike,
automjetet komerciale, kamionët, kamionët, transportuesit dhe bartësit, autobusët dhe
autobusët, automjetet komerciale në bazë të kornizave të shasisë së kamionëve, rimorkiove
dhe gjysmërimorkiotave të automjeteve komerciale, të gjitha automjetet e lartpërmendura
gjithashtu si automjete të përdorura”.

(210) KS/M/ 2022/794
(540) LOUIS VUITTON
(220) 18/05/2022
(731) LOUIS VUITTON MALLETIER
2 rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, France, FR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo
(511) 3 Kozmetikë; kremra kozmetike; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; shtupa
pambuku për qëllime kozmetike; komplete kozmetike; maska bukurie; shtresa me xhel për
sy për qëllime kozmetike; vajra për qëllime kozmetike; losion për qëllime kozmetike;
qumësht pastrues për qëllime tualeti; preparate për tualetin; kremra pas rruajtjes; preparate
për rruajtje; preparate për nxirje nga dielli [kozmetikë]; preparate kundër diellit; deodorantë
për qeniet njerëzore ose për kafshët; pasta dhëmbësh; sapun; kripërat e banjës, jo për
qëllime mjekësore; preparate për banjë, jo për qëllime mjekësore; preparate kozmetike për
banjë; shampo; kondicioner për flokët; kremra për flokë; llak për flokë; transferta
dekorative për qëllime kozmetike; tatuazhe të përkohshme për trupin dhe thonjtë për
qëllime kozmetike; llak për thonjtë; shtresë bazë për manikyrin e thonjve; shtresë e sipërme
e manikyrit; preparate për kujdesin e thonjve; heqës të llakut të thonjve; ngjitëse për artin e
thonjve; thonjtë e rremë; preparate për grim; lapsa kozmetike; bazë per grim; sprej për
vendosjen e grimit; pluhur për grim; produkte grimi të dedikuara për zbukurimin e lëkurës;
krem bazë; fshehës [kozmetikë]; skuqës; balsam, përveç për qëllime mjekësore; produkte
për kujdesin e buzëve; balsam buzësh; veshje buzësh; shkëlqim buzësh; buzëkuq; kuti
buzëkuqësh; rimel; lajner per sy; lapsa për sy; lapsa për qepalla; lapsa për faqe; preparate
kozmetike për qerpikët; bojë për vetulla; qerpikët e rremë; kozmetikë për vetullat; komplete
vetullash; lapsa për vetulla; bojë për vetulla; kompakte pluhuri, të mbushura; fishekë dhe
mbushëse për produkte kozmetike dhe kozmetike; preparate për heqjen e grimit; ujë
micellar; inde të ngopura me preparate për heqjen e grimit; letra pambuku i ngopur me
preparate për heqjen e makijazhit; heqës grimi për sytë; pastrues për furça kozmetike;
parfumeri; parfume; ujë kolonje; ujë tualeti; shpërndarës kallami të aromës së ajrit;
preparate për aromatizues të ajrit; temjan; thasë liri për parfumime; lustrim për këpucë;
konservues lëkure [lustrues]; krem për lëkurë; pambuk për përdorim kozmetik; shtresa
pambuku për përdorim kozmetik”.

(210) KS/M/ 2022/795
(220) 18/05/2022
(731) TEZKİM TARIMSAL KİMYA
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ Adana Hacı Sabancı Organize
Sanayi Bolgesi Istiklal Caddesi No:20,
Sarıcam Adana, TR
(591) Kalter
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 1 Kimikatet për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi,
hortikulturë dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të papërpunuar;
kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe
saldim; substanca për rrezitje të lëkurës dhe lëkurës së kafshëve; ngjitëse për përdorim në
industri; stuko dhe mbushës të tjerë pastash; kompost, pleh organik, plehra; preparate
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biologjike për përdorim në industri dhe shkencë.
35 Shërbime reklamimi, marketingu dhe publiciteti; organizimi i ekspozitave dhe
panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; zhvillimi i koncepteve të
reklamimit; ofrimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
funksionet e zyrës; shërbime sekretarie; aranzhimi i abonimeve të gazetave për të tjerët;
përpilimi i statistikave; marrja me qira e makinerive zyre; sistemimi i informacionit në
bazat e të dhënave kompjuterike; përgjigje telefonike për abonentët e padisponueshëm;
Menaxhimi i biznesit; menaxhim biznesi dhe konsulencë organizative; Kontabiliteti;
shërbimet e konsulencës tregtare; rekrutimi i personelit; vendosja e personelit; agjenci
punësimi; agjenci import-eksporti; shërbime për vendosjen e personelit të përkohshëm;
ankande; bashkimi, për të mirën e të tjerëve, të një sërë mallra, konkretisht, kimikate për
përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari,
rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të papërpunuar, kompozime për shuarjen e
zjarrit dhe parandalimin e zjarrit, përgatitje për kalitje dhe saldim, substanca për rrezitje të
lëkurës dhe lëkurës së kafshëve, ngjitëse për përdorim në industri, stuko dhe mbushës të
tjerë pastash, kompost, pleh organik, plehra, preparate biologjike për përdorim në industri
dhe shkencë, bojëra, llaqe, llaqe, konservues kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së
drurit, ngjyrues, ngjyra, bojëra për printim, shënjimi dhe gdhendja, rrëshirat natyrale të
papërpunuara, metalet në fletë metalike dhe pluhuri për përdorim në pikturë, dekorim,
printim dhe art, kafe, çaj, kakao dhe zëvendësuesit e tyre, oriz, makarona dhe petë, tapiokë
dhe sago, miell dhe përgatitje të bëra nga drithëra, bukë, ëmbëlsira dhe ëmbëlsira,
çokollatë, akullore, sherbet dhe akullore të tjera ushqimore, sheqer, mjaltë, maja, pluhur
buke, kripë, erëza, erëza, barishte të konservuara, uthull, salca dhe erëza të tjera, akull [ujë i
ngrirë], i përpunuar dhe i papërpunuar produkte bujqësore, akuakulturore, kopshtare dhe
pyjore të përpunuara dhe të papërpunuara, fruta dhe perime të freskëta, barishte të freskëta,
bimë dhe lule natyrale, llamba, fidane dhe fara për mbjellje, kafshë të gjalla, produkte
ushqimore dhe pije për kafshë, malt, birra, pije joalkoolike , ujëra minerale dhe të gazuara,
pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve
joalkoolike, pijeve alkoolike, përveç birrave, preparateve alkoolike për prodhimin e pijeve,
duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra, si p.sh. shërbimet
mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, me anë të mediave
elektronike ose nëpërmjet katalogëve të porosive me postë.

(210) KS/M/ 2022/796
(220) 18/05/2022
(300) Z- 202171119 24/11/2021 SI
(731) KRKA, tovarna zdavil, d.d., Novo
mesto Smarjeska cesta 6, 8000 Novo mesto,
SI
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) CO-ROSWERA

(511) 5 Produkte farmaceutike
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(210) KS/M/ 2022/797
(220) 19/05/2022
(731) EUROMIX 2018 SH.P.K
Kaçanik-Biçec, KS
(591) E zezë, e kuqe , e kaltërt
(740) ,Petriti Consulting,, Shaban Ismajli
Viti/Prishtinë

(540)

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe
preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.
31 Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera;
kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë
për kafshët; malt
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.

(210) KS/M/ 2022/801
(220) 19/05/2022
(731) DC Beauty KS SH.P.K. Pejë,
M.Teutë, pn, KS
(591) E zezë, e kuqe
(740) ,Petriti Consulting,, Shaban Ismajli
Viti/Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues,
llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; parfume, esencë vajrash, lëndë kozmetike, locione
flokësh; pluhur dhëmbësh
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
44 Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit dhe
kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore.

(210) KS/M/ 2022/804
(220) 19/05/2022
(731) KT & G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
Republic of Korea, KR
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.

(540) ESSE GOLDEN LEAF
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5 10000 Prishtinë
(511) 34 duhan; cigare; puro; burmut; letër për cigare; llulla për duhan, filtra për cigare;
kuti për cigare (të cilat nuk janë nga metali të çmuar); qese për duhan; çakmakë (jo prej
metali të çmuar); shkrepse; pastrues për llullat e duhanit; taketuke/tavëlla (jo prej metali të
çmuar) për duhanpirës; prerëse për puro.

(210) KS/M/ 2022/805
(220) 19/05/2022
(731) KT & G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
Republic of Korea, KR
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) BOHEM CIGAR

(511) 34 duhan; cigare; puro; burmut; letër për cigare; llulla për duhan, filtra për cigare;
kuti për cigare (të cilat nuk janë nga metali të çmuar); qese për duhan; çakmakë (jo prej
metali të çmuar); shkrepse; pastrues për llullat e duhanit; taketuke/tavëlla (jo prej metali të
çmuar) për duhanpirës; prerëse për puro.

(210) KS/M/ 2022/806
(220) 19/05/2022
(731) KT & G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
Republic of Korea, KR
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) BOHEM GRIP

(511) 34 duhan; cigare; puro; burmut; letër për cigare; llulla për duhan, filtra për cigare;
kuti për cigare (të cilat nuk janë nga metali të çmuar); qese për duhan; çakmakë (jo prej
metali të çmuar); shkrepse; pastrues për llullat e duhanit; taketuke/tavëlla (jo prej metali të
çmuar) për duhanpirës; prerëse për puro.

(210) KS/M/ 2022/807
(220) 19/05/2022
(731) KT & G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
Republic of Korea, KR
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel

(540) ESSE CLASSIC
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Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë
(511) 34 duhan; cigare; puro; burmut; letër për cigare; llulla për duhan, filtra për cigare;
kuti për cigare (të cilat nuk janë nga metali të çmuar); qese për duhan; çakmakë (jo prej
metali të çmuar); shkrepse; pastrues për llullat e duhanit; taketuke/tavëlla (jo prej metali të
çmuar) për duhanpirës; prerëse për puro.

(210) KS/M/ 2022/808
(220) 19/05/2022
(731) KT & G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
Republic of Korea, KR
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) ESSE SPECIAL GOLD

(511) 34 duhan; cigare; puro; burmut; letër për cigare; llulla për duhan, filtra për cigare;
kuti për cigare (të cilat nuk janë nga metali të çmuar); qese për duhan; çakmakë (jo prej
metali të çmuar); shkrepse; pastrues për llullat e duhanit; taketuke/tavëlla (jo prej metali të
çmuar) për duhanpirës; prerëse për puro.

(210) KS/M/ 2022/809
(220) 19/05/2022
(731) Novartis AG 4002 Basel, Switzerland,
CH
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) AIRMOCLOMZIN

(511) 5 Preparate farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe
çrregullimeve të sistemit respirator.

(210) KS/M/ 2022/810
(220) 19/05/2022
(731) Novartis AG 4002 Basel, Switzerland,
CH
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) AURADVANX
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(511) 5 Preparate farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve dhe
çrregullimeve të sistemit respirator.

(210) KS/M/ 2022/811
(220) 19/05/2022
(731) Novartis AG, 4002 Basel,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) AIRDOMXA

(511) 5 Preparate farmaceutike per parandalimin dhe trajtimin e semundjeve dhe
crregullimeve te sistemit respirator

(210) KS/M/ 2022/812
(220) 20/05/2022
(731) LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK
HİZMETLERİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ Evren Mahallesi, Gülbahar
Caddesi, No: 96 Bağcılar, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe pastrimi, detergjentë të ndryshëm nga përdorimi në
operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues rrobash, zbutës pëlhurash
për përdorim ne lavanderi, heqës njollash, detergjentë për lavastovilje; parfumeri;
kozmetikë (përveç kozmetikës mjeksore); aroma; deodorantë për përdorim personal dhe
kafshë; sapunë (përveç sapunit mjeksor); preparate për kujdesin e dhëmbëve, dentifricë,
lustrues protezash, preparate për zbardhjen e dhëmbëve, shpëlarës të gojës, jo për qëllime
mjekësore; preparate gërryese; pëlhurë zmerile; letër zmerile; gur shtufi; pasta gërryese;
preparate lustruese për lëkurë, vinyl, metal dhe dru, lustrues dhe kremra për lëkurë, vinyl,
metal dhe dru, dyll për lustrim.
18 Lëkura të papërpunuara ose gjysëm të përpunuara dhe gëzof kafshësh, imitime lëkure,
lëkurë e trashë, lëkura që përdoren për astar; mallra prej lëkure, imitimeve të lëkurës ose
materialeve të tjera, të projektuara për mbajtjen e sendeve, të përfshira në këtë klasë; çanta,
kuleta, kuti dhe bagazhe prej lëkure ose lëkure të trashë; arka çelësash, bagazhe (valixhe),
valixhe kostumesh; çadra; çadra per hije; çadra dielli; bastun; kamzhik; parzmore; shala;
uzengji; rripa lëkure (shale).
25 Veshje, duke përfshirë të brendshme dhe veshje të jashtme, përveç veshjeve mbrojtëse
për qëllime të veçanta; çorape, kufje (veshje), shalle, bandana, shalle kafke, rripa (veshje);
mbathje, këpucë, pantofla, sandale; mbulesa koke, kapela, kapele me ballëk, beretë, kapele
(veshje koke), kapele kafke.
35 Reklamim, marketing dhe marëdhënje me publikun; organizimi i ekspozitave dhe
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panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; zhvillimi i koncepteve të
reklamimit; ofrimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
funksione zyre; shërbime sekretarie; organizimi i abonimeve të gazetave për të tjerët;
përpilimi i statistikave; dhënia me qira e makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në
bazat e të dhënave kompjuterike; përgjigje telefonike për abonentët e padisponueshëm;
menaxhim biznesi, administrim biznesi dhe konsulenca biznesi; Kontabiliteti; shërbime të
konsulencave komerciale; rekrutim personeli, vendosje personeli, agjenci të punësimit,
agjenci të import-eksportit; shërbime të vendosjes së përkohshme të personelit; ankand; të
bashk, për të mirën e të tjerëve, i një sërë mallrash, domethënë, të preparateve zbardhuese
dhe për pastrim, detergjentëve të ndryshëm nga përdorimi në operacionet e prodhimit dhe
për qëllime mjekësore, zbardhuesve të rrobave, zbutësve të pëlhurave për përdorim në
lavanderi, heqësve të njollave, detergjentëve për lavastovilje, parfumerive, kozmetikës
(përveç kozmetikës mjeksore), aromave, deodorantëve për përdorim personal dhe kafshë,
sapunit (përveç sapunit mjeksor), preparateve për kujdesin e dhëmbëve, dentifricëve,
lustruesve të protezave, preparateve për zbardhjen e dhëmbëve, shpëlarësve të gojës, jo për
qëllime mjekësore preparateve gërryese pëlhurës zmerile, letrës zmerile; gurit të shtufit,
pastave gërryese, preparateve lustruese për lëkurë, vinyl, metal dhe dru, lustruesve dhe
kremrave për lëkurë, vinyl, metal dhe dru, dyllit për lustrim, lëkurave të papërpunuara ose
gjysëm të përpunuara dhe gëzofëve të kafshëve, imitimeve të lëkurës, lëkurës së trashë,
lëkurave që përdoren për astar, mallrave prej lëkure, imitimeve të lëkurës ose materialeve të
tjera, të projektuara për mbajtjen e sendeve, çantave, kuletave, kutive dhe bagazheve prej
lëkure ose lëkurës së trashë, arkave të çelësave, bagazheve (valixheve), valixheve për
kostume, çadrave, cadrave per hije, çadrave të diellit, bastunëve, kamzhikëve, parzmoreve,
shalave, uzengjive, rripave prej lëkure (shaleve), veshjeve, duke përfshirë ato të brendshme
dhe veshje të jashtme, përveç veshjeve mbrojtëse për qëllime të veçanta, çorapeve, kufjeve
(veshje), shalleve, bandanëve, shalleve të kafkës, rripave (veshje), mbathjeve, këpucëve,
pantoflave, sandaleve, mbulesave të kokës, kapelave, kapeleve me ballëk, beretave,
kapeleve (veshje koke), kapeleve të kafkës, duke ju mundësuar klientëve t'i shikojnë dhe
blejnë me lehtësi ato mallra, shërbimet e të tilla mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë,
pikat e shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të
porosive me postë.

(210) KS/M/ 2022/813
(220) 20/05/2022
(731) LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK
HİZMETLERİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ Evren Mahallesi, Gülbahar
Caddesi, No: 96 Bağcılar, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe pastrimi, detergjentë të ndryshëm nga përdorimi në
operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues rrobash, zbutës pëlhurash
për përdorim ne lavanderi, heqës njollash, detergjentë për lavastovilje; parfumeri;
kozmetikë (përveç kozmetikës mjeksore); aroma; deodorantë për përdorim personal dhe
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kafshë; sapunë (përveç sapunit mjeksor); preparate për kujdesin e dhëmbëve, dentifricë,
lustrues protezash, preparate për zbardhjen e dhëmbëve, shpëlarës të gojës, jo për qëllime
mjekësore; preparate gërryese; pëlhurë zmerile; letër zmerile; gur shtufi; pasta gërryese;
preparate lustruese për lëkurë, vinyl, metal dhe dru, lustrues dhe kremra për lëkurë, vinyl,
metal dhe dru, dyll për lustrim.
18 Lëkura të papërpunuara ose gjysëm të përpunuara dhe gëzof kafshësh, imitime lëkure,
lëkurë e trashë, lëkura që përdoren për astar; mallra prej lëkure, imitimeve të lëkurës ose
materialeve të tjera, të projektuara për mbajtjen e sendeve, të përfshira në këtë klasë; çanta,
kuleta, kuti dhe bagazhe prej lëkure ose lëkure të trashë; arka çelësash, bagazhe (valixhe),
valixhe kostumesh; çadra; çadra per hije; çadra dielli; bastun; kamzhik; parzmore; shala;
uzengji; rripa lëkure (shale).
25 Veshje, duke përfshirë të brendshme dhe veshje të jashtme, përveç veshjeve mbrojtëse
për qëllime të veçanta; çorape, kufje (veshje), shalle, bandana, shalle kafke, rripa (veshje);
mbathje, këpucë, pantofla, sandale; mbulesa koke, kapela, kapele me ballëk, beretë, kapele
(veshje koke), kapele kafke.
35 Reklamim, marketing dhe marëdhënje me publikun; organizimi i ekspozitave dhe
panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; zhvillimi i koncepteve të
reklamimit; ofrimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
funksione zyre; shërbime sekretarie; organizimi i abonimeve të gazetave për të tjerët;
përpilimi i statistikave; dhënia me qira e makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në
bazat e të dhënave kompjuterike; përgjigje telefonike për abonentët e padisponueshëm;
menaxhim biznesi, administrim biznesi dhe konsulenca biznesi; Kontabiliteti; shërbime të
konsulencave komerciale; rekrutim personeli, vendosje personeli, agjenci të punësimit,
agjenci të import-eksportit; shërbime të vendosjes së përkohshme të personelit; ankand; të
bashk, për të mirën e të tjerëve, i një sërë mallrash, domethënë, të preparateve zbardhuese
dhe për pastrim, detergjentëve të ndryshëm nga përdorimi në operacionet e prodhimit dhe
për qëllime mjekësore, zbardhuesve të rrobave, zbutësve të pëlhurave për përdorim në
lavanderi, heqësve të njollave, detergjentëve për lavastovilje, parfumerive, kozmetikës
(përveç kozmetikës mjeksore), aromave, deodorantëve për përdorim personal dhe kafshë,
sapunit (përveç sapunit mjeksor), preparateve për kujdesin e dhëmbëve, dentifricëve,
lustruesve të protezave, preparateve për zbardhjen e dhëmbëve, shpëlarësve të gojës, jo për
qëllime mjekësore preparateve gërryese pëlhurës zmerile, letrës zmerile; gurit të shtufit,
pastave gërryese, preparateve lustruese për lëkurë, vinyl, metal dhe dru, lustruesve dhe
kremrave për lëkurë, vinyl, metal dhe dru, dyllit për lustrim, lëkurave të papërpunuara ose
gjysëm të përpunuara dhe gëzofëve të kafshëve, imitimeve të lëkurës, lëkurës së trashë,
lëkurave që përdoren për astar, mallrave prej lëkure, imitimeve të lëkurës ose materialeve të
tjera, të projektuara për mbajtjen e sendeve, çantave, kuletave, kutive dhe bagazheve prej
lëkure ose lëkurës së trashë, arkave të çelësave, bagazheve (valixheve), valixheve për
kostume, çadrave, cadrave per hije, çadrave të diellit, bastunëve, kamzhikëve, parzmoreve,
shalave, uzengjive, rripave prej lëkure (shaleve), veshjeve, duke përfshirë ato të brendshme
dhe veshje të jashtme, përveç veshjeve mbrojtëse për qëllime të veçanta, çorapeve, kufjeve
(veshje), shalleve, bandanëve, shalleve të kafkës, rripave (veshje), mbathjeve, këpucëve,
pantoflave, sandaleve, mbulesave të kokës, kapelave, kapeleve me ballëk, beretave,
kapeleve (veshje koke), kapeleve të kafkës, duke ju mundësuar klientëve t'i shikojnë dhe
blejnë me lehtësi ato mallra, shërbimet e të tilla mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë,
pikat e shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të
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porosive me postë.

(210) KS/M/ 2022/814
(220) 20/05/2022
(731) LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK
HİZMETLERİ TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ Evren Mahallesi, Gülbahar
Caddesi, No: 96 Bağcılar, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe pastrimi, detergjentë të ndryshëm nga përdorimi në
operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues rrobash, zbutës pëlhurash
për përdorim ne lavanderi, heqës njollash, detergjentë për lavastovilje; parfumeri;
kozmetikë (përveç kozmetikës mjeksore); aroma; deodorantë për përdorim personal dhe
kafshë; sapunë (përveç sapunit mjeksor); preparate për kujdesin e dhëmbëve, dentifricë,
lustrues protezash, preparate për zbardhjen e dhëmbëve, shpëlarës të gojës, jo për qëllime
mjekësore; preparate gërryese; pëlhurë zmerile; letër zmerile; gur shtufi; pasta gërryese;
preparate lustruese për lëkurë, vinyl, metal dhe dru, lustrues dhe kremra për lëkurë, vinyl,
metal dhe dru, dyll për lustrim.
18 Lëkura të papërpunuara ose gjysëm të përpunuara dhe gëzof kafshësh, imitime lëkure,
lëkurë e trashë, lëkura që përdoren për astar; mallra prej lëkure, imitimeve të lëkurës ose
materialeve të tjera, të projektuara për mbajtjen e sendeve, të përfshira në këtë klasë; çanta,
kuleta, kuti dhe bagazhe prej lëkure ose lëkure të trashë; arka çelësash, bagazhe (valixhe),
valixhe kostumesh; çadra; çadra per hije; çadra dielli; bastun; kamzhik; parzmore; shala;
uzengji; rripa lëkure (shale).
25 Veshje, duke përfshirë të brendshme dhe veshje të jashtme, përveç veshjeve mbrojtëse
për qëllime të veçanta; çorape, kufje (veshje), shalle, bandana, shalle kafke, rripa (veshje);
mbathje, këpucë, pantofla, sandale; mbulesa koke, kapela, kapele me ballëk, beretë, kapele
(veshje koke), kapele kafke.
35 Reklamim, marketing dhe marëdhënje me publikun; organizimi i ekspozitave dhe
panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; zhvillimi i koncepteve të
reklamimit; ofrimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
funksione zyre; shërbime sekretarie; organizimi i abonimeve të gazetave për të tjerët;
përpilimi i statistikave; dhënia me qira e makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në
bazat e të dhënave kompjuterike; përgjigje telefonike për abonentët e padisponueshëm;
menaxhim biznesi, administrim biznesi dhe konsulenca biznesi; Kontabiliteti; shërbime të
konsulencave komerciale; rekrutim personeli, vendosje personeli, agjenci të punësimit,
agjenci të import-eksportit; shërbime të vendosjes së përkohshme të personelit; ankand; të
bashk, për të mirën e të tjerëve, i një sërë mallrash, domethënë, të preparateve zbardhuese
dhe për pastrim, detergjentëve të ndryshëm nga përdorimi në operacionet e prodhimit dhe
për qëllime mjekësore, zbardhuesve të rrobave, zbutësve të pëlhurave për përdorim në
lavanderi, heqësve të njollave, detergjentëve për lavastovilje, parfumerive, kozmetikës
(përveç kozmetikës mjeksore), aromave, deodorantëve për përdorim personal dhe kafshë,
sapunit (përveç sapunit mjeksor), preparateve për kujdesin e dhëmbëve, dentifricëve,
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lustruesve të protezave, preparateve për zbardhjen e dhëmbëve, shpëlarësve të gojës, jo për
qëllime mjekësore preparateve gërryese pëlhurës zmerile, letrës zmerile; gurit të shtufit,
pastave gërryese, preparateve lustruese për lëkurë, vinyl, metal dhe dru, lustruesve dhe
kremrave për lëkurë, vinyl, metal dhe dru, dyllit për lustrim, lëkurave të papërpunuara ose
gjysëm të përpunuara dhe gëzofëve të kafshëve, imitimeve të lëkurës, lëkurës së trashë,
lëkurave që përdoren për astar, mallrave prej lëkure, imitimeve të lëkurës ose materialeve të
tjera, të projektuara për mbajtjen e sendeve, çantave, kuletave, kutive dhe bagazheve prej
lëkure ose lëkurës së trashë, arkave të çelësave, bagazheve (valixheve), valixheve për
kostume, çadrave, cadrave per hije, çadrave të diellit, bastunëve, kamzhikëve, parzmoreve,
shalave, uzengjive, rripave prej lëkure (shaleve), veshjeve, duke përfshirë ato të brendshme
dhe veshje të jashtme, përveç veshjeve mbrojtëse për qëllime të veçanta, çorapeve, kufjeve
(veshje), shalleve, bandanëve, shalleve të kafkës, rripave (veshje), mbathjeve, këpucëve,
pantoflave, sandaleve, mbulesave të kokës, kapelave, kapeleve me ballëk, beretave,
kapeleve (veshje koke), kapeleve të kafkës, duke ju mundësuar klientëve t'i shikojnë dhe
blejnë me lehtësi ato mallra, shërbimet e të tilla mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë,
pikat e shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të
porosive me postë.

(210) KS/M/ 2022/815
(220) 20/05/2022
(731) LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK
HİZMETLERİ Evren Mahallesi, Gülbahar
Caddesi, No: 96 Bağcılar – Istanbul, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe pastrimi, detergjentë të ndryshëm nga përdorimi në
operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues rrobash, zbutës pëlhurash
për përdorim ne lavanderi, heqës njollash, detergjentë për lavastovilje; parfumeri;
kozmetikë (përveç kozmetikës mjeksore); aroma; deodorantë për përdorim personal dhe
kafshë; sapunë (përveç sapunit mjeksor); preparate për kujdesin e dhëmbëve, dentifricë,
lustrues protezash, preparate për zbardhjen e dhëmbëve, shpëlarës të gojës, jo për qëllime
mjekësore; preparate gërryese; pëlhurë zmerile; letër zmerile; gur shtufi; pasta gërryese;
preparate lustruese për lëkurë, vinyl, metal dhe dru, lustrues dhe kremra për lëkurë, vinyl,
metal dhe dru, dyll për lustrim.
18 Lëkura të papërpunuara ose gjysëm të përpunuara dhe gëzof kafshësh, imitime lëkure,
lëkurë e trashë, lëkura që përdoren për astar; mallra prej lëkure, imitimeve të lëkurës ose
materialeve të tjera, të projektuara për mbajtjen e sendeve, të përfshira në këtë klasë; çanta,
kuleta, kuti dhe bagazhe prej lëkure ose lëkure të trashë; arka çelësash, bagazhe (valixhe),
valixhe kostumesh; çadra; çadra per hije; çadra dielli; bastun; kamzhik; parzmore; shala;
uzengji; rripa lëkure (shale).
25 Veshje, duke përfshirë të brendshme dhe veshje të jashtme, përveç veshjeve mbrojtëse
për qëllime të veçanta; çorape, kufje (veshje), shalle, bandana, shalle kafke, rripa (veshje);
mbathje, këpucë, pantofla, sandale; mbulesa koke, kapela, kapele me ballëk, beretë, kapele
(veshje koke), kapele kafke.
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35 Reklamim, marketing dhe marëdhënje me publikun; organizimi i ekspozitave dhe
panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; zhvillimi i koncepteve të
reklamimit; ofrimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
funksione zyre; shërbime sekretarie; organizimi i abonimeve të gazetave për të tjerët;
përpilimi i statistikave; dhënia me qira e makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në
bazat e të dhënave kompjuterike; përgjigje telefonike për abonentët e padisponueshëm;
menaxhim biznesi, administrim biznesi dhe konsulenca biznesi; Kontabiliteti; shërbime të
konsulencave komerciale; rekrutim personeli, vendosje personeli, agjenci të punësimit,
agjenci të import-eksportit; shërbime të vendosjes së përkohshme të personelit; ankand; të
bashk, për të mirën e të tjerëve, i një sërë mallrash, domethënë, të preparateve zbardhuese
dhe për pastrim, detergjentëve të ndryshëm nga përdorimi në operacionet e prodhimit dhe
për qëllime mjekësore, zbardhuesve të rrobave, zbutësve të pëlhurave për përdorim në
lavanderi, heqësve të njollave, detergjentëve për lavastovilje, parfumerive, kozmetikës
(përveç kozmetikës mjeksore), aromave, deodorantëve për përdorim personal dhe kafshë,
sapunit (përveç sapunit mjeksor), preparateve për kujdesin e dhëmbëve, dentifricëve,
lustruesve të protezave, preparateve për zbardhjen e dhëmbëve, shpëlarësve të gojës, jo për
qëllime mjekësore preparateve gërryese pëlhurës zmerile, letrës zmerile; gurit të shtufit,
pastave gërryese, preparateve lustruese për lëkurë, vinyl, metal dhe dru, lustruesve dhe
kremrave për lëkurë, vinyl, metal dhe dru, dyllit për lustrim, lëkurave të papërpunuara ose
gjysëm të përpunuara dhe gëzofëve të kafshëve, imitimeve të lëkurës, lëkurës së trashë,
lëkurave që përdoren për astar, mallrave prej lëkure, imitimeve të lëkurës ose materialeve të
tjera, të projektuara për mbajtjen e sendeve, çantave, kuletave, kutive dhe bagazheve prej
lëkure ose lëkurës së trashë, arkave të çelësave, bagazheve (valixheve), valixheve për
kostume, çadrave, cadrave per hije, çadrave të diellit, bastunëve, kamzhikëve, parzmoreve,
shalave, uzengjive, rripave prej lëkure (shaleve), veshjeve, duke përfshirë ato të brendshme
dhe veshje të jashtme, përveç veshjeve mbrojtëse për qëllime të veçanta, çorapeve, kufjeve
(veshje), shalleve, bandanëve, shalleve të kafkës, rripave (veshje), mbathjeve, këpucëve,
pantoflave, sandaleve, mbulesave të kokës, kapelave, kapeleve me ballëk, beretave,
kapeleve (veshje koke), kapeleve të kafkës, duke ju mundësuar klientëve t'i shikojnë dhe
blejnë me lehtësi ato mallra, shërbimet e të tilla mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë,
pikat e shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes katalogëve të
porosive me postë.

(210) KS/M/ 2022/816
(220) 20/05/2022
(300) 05168 2022 11/04/2022 CH
(731) Takeda Pharmaceuticals International
AG Thurgauerstrasse 130 8152 GlattparkOpfikon, CH
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)
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(511) 5 Preparate farmaceutike që përdoren për trajtim e çregullimeve gjenetike.

(210) KS/M/ 2022/817
(220) 20/05/2022
(731) “KRENAR DOBROSHI” B.I.
Luan Harajdinaj, Prishtinë, KS, KS
(591) E kuqe,ngjyrë ari, e bardhë
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparatet për kujdesin dhe trajtimin e flokëve; përgatitjet kozmetike për flokët dhe
skalpin; ngjyrosje flokesh; ushqyes të flokëve; preparate per përbërjen më të lehtë të
krehjes se flokëve; produkte për mbrojtjen e flokëve me ngjyrë; përgatitjet për mbrojtjen e
flokëve nga dielli; preparate per shpëlarje flokësh (për qëllime kozmetike); pluhur flokësh;
xhel për flokë; xhel stilues dhe fiksues për flokët; dyllë flokësh; dyllin e mjekrës dhe
mustaqeve; locione për flokët; balsam per flokët; vajra për flokë; llaqe flokësh; spraj
flokësh; krem flokësh; kondicionerët e flokëve; shampon për flokë; shamponët e thatë;
maska për flokët; serumet e flokëve; tonik flokësh; shkumat e flokëve; stilimi dhe vendosja
e shkumës për flokët; preparate për shtimin e flokëve; preparate parukerie që i përkasin
kësaj klase; pomada për qëllime kozmetike.
5 Preparate farmaceutike, losione mjekësore dhe serume; tableta antioksiduese; preparate
mjekësore për skalp (lëkurën e kokës); preparate për rritjen e flokëve dhe për ri-rritjen e
flokëve për përdorim mjekësor; stimulues për rritjen e flokëve; shampon medicinal me bazë
ekstraktesh bimore.
44 Shërbime mjekësore, terapi laserike; trajtimi I rënies së flokëve; shërbime për përtrirje
(rritjen) e flokëve; konsultime; këshillime dhe informata të ofruara në lidhje me shërbimet e
cekura.
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(210) KS/M/ 2022/818
(220) 23/05/2022
(731) STAR BROKER SHA Dega ne
Kosove Bill Klinton 42,SHK1,Nr 21, KS

(540) STAR BROKER

(511) 36 Sigurimet;çështjet financiare;çështjet monetare;çështjet e Patundshmërisë

(210) KS/M/ 2022/819
(220) 23/05/2022
(731) Mithat Ashimi B.I. N.T.P. Bipharm
Rr. Ali Krasniqi Lok. B, Arberia
10.000 Prishtine, KS

(540) BIPHARM

(511) 1 Kimikatet për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi,
hortikulturë dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë të papërpunuar;
kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe
saldim; substanca për rrezitje të lëkurës dhe lëkurës së kafshëve; ngjitëse për përdorim në
industri; stuko dhe mbushës të tjerë pastash; kompost, pleh organik, plehra; preparate
biologjike për përdorim në industri dhe shkencë.
3 Preparate kozmetike dhe tualeti jo-mjekësore; dentifrika jo mjekuese; parfumeri, vajra
esenciale; preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje; preparate për pastrim,
lustrim, pastrim dhe gërryes.
5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime
mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar,
ushqim për foshnjat; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; suva, materiale për
veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për
asgjësimin e parazitëve; fungicide, herbicide.
9 Aparatet dhe instrumentet shkencore, kërkimore, naviguese, anketuese, fotografike,
kinematografike, audiovizuale, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, testuese,
inspektuese, shpëtimtare dhe mësimore; aparate dhe instrumente për përcjelljen, ndërrimin,
transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të
energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose
përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme,
softuer kompjuterik, media bosh dixhitale ose analoge për regjistrim dhe ruajtje;
mekanizma për aparate që funksionojnë me monedhë; arka, aparate llogaritëse; kompjuterë
dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska për zhytës, tapa veshi për
zhytës, kapëse për hundë për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate frymëmarrjeje
për not nënujor; aparate për shuarjen e zjarrit.
10 Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë
artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepje; pajisje terapeutike dhe
ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparat masazhi; aparate, pajisje
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dhe artikuj për gjidhënien e foshnjave; aparate, pajisje dhe artikuj për aktivitetin seksual.
11 Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim avulli, gatim, tharje,
ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.
28 Lojëra, lodra dhe lodra; aparate për lojëra video; artikuj gjimnastikor dhe sportiv;
dekorime për pemët e Krishtlindjeve.
29 Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të konservuara, të
ngrira, të thara dhe të ziera; pelte, reçel, komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe
produkte të tjera qumështi; vajra dhe yndyrna për ushqim.
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; tapiokë dhe sago; miell
dhe preparate nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; cokollate; akullore, sherbet dhe
akullore të tjera ushqimore; sheqer, mjaltë, drekë; maja, pluhur pjekjeje; kripë, erëza, erëza,
barishte të konservuara; uthull, salca dhe erëza të tjera; akull (ujë i ngrirë).
31 Produkte të papërpunuara dhe të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, hortikulturore
dhe pyjore; drithëra dhe fara të papërpunuara dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të
freskëta, barishte të freskëta; bimë dhe lule natyrale; llamba, fidane dhe fara për mbjellje;
kafshë të gjalla; ushqime dhe pije për kafshë; malt.
35 Advertising; business management, organization and administration; office functions.
44 Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care for human beings or
animals; agriculture, aquaculture, horticulture, and forestry services.
45 Shërbime ligjore; shërbimet e sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe
të individëve; shërbimet personale dhe sociale të ofruara nga të tjerët për të plotësuar
nevojat e individëve.

(210) KS/M/ 2022/820
(220) 23/05/2022
(731) MAXIMA DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
LUČANI Dragiše Mišovića 16
Lučani, KS
(591) Portokalli, zezë dhe bardhë
(740) Mr.Sc. Hekuran Xh. Rama
ZMP IP LLC Rr. “Ndue Përlleshi”- Alko
Impex Obj. 2-1/9,

(540)

(511) 37 Punime molerësh, të jashtme dhe të brendshme; lyerje dhe gëlçerosje të mureve të
brendshme dhe të jashtme.

(210) KS/M/ 2022/821
(220) 24/05/2022
(731) "RUKOLLI Distribution" SH.P.K. –
Rr. "Ali Vitia" pa numer, 10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës, KS
(591) Zezë

(540) Rukolli Distribution
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(740) Avokat Ekrem Hoxha
Rr. ‘Rexhep Luci’ H. I, Nr. 5, 10000
Prishtine
(511) 30 Kafe, Çaj, Kakaodhe zëvendësuesit e tyre
31 Produkte të pa-përpunuara bujqësore, akuakulturore, hortikulturore dhe pyjore; drithëra
dhe fara të papërpunuara dhe të papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, barishte të
freskëta; bimë dhe lule natyrale; llamba, fidane dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla;
ushqime dhe pije për kafshë; malt.
32 Pijet energjike
33 Pije alkoolike (përveç birrave)
39 Transporti, paketimit dhe ruajtja e mallrave / produkteve si dhe organizimi i udhetimeve

(210) KS/M/ 2022/822
(220) 24/05/2022
(731) ‘RUKOLLI Distribution’ SH.P.K. –
Rr. "Ali Vitia" pa numer, 10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës, KS
(591) Zezë
(740) Avokat Ekrem Hoxha
Rr. ‘Rexhep Luci’ H. I, Nr. 5, 10000
Prishtine

(540) Rukolino

(511) 30 Kafe, Çaj, Kakao dhe zëvendësuesit e tyre;oriz, makarona dhe petë;tapiokë dhe
sago;miell dhe preparate nga drithërat;bukë, pasta dhe ëmbëlsira;cokollate;akullore, sherbet
dhe akullore të tjera ushqimore;sheqer, mjaltë, maja, pluhur pjekjeje;kripë, erëza, erëza,
barishte të konservuara;uthull, salca dhe erëza të tjera;akull (ujë i ngrirë), ketchup [salcë],
mmajonezë (eng. Mayonnaise)
39 Transporti; paketimi dhe ruajtja e mallrave - produkteve; organizimi i udhëtimit.

(210) KS/M/ 2022/823
(220) 24/05/2022
(731) "DRENA’ SH.P.K. Rr. "Deshmoret e
Kombit’ p.n. Skenderaj, Republika e
Kosovës, KS
(740) Avokat Ekrem Hoxha
Rr. ‘Rexhep Luci’ H. I, Nr. 5, 10000
Prishtine

(540)
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(511) 29 Qumësht dhe produkte qumështi;hirrë, alginate për qëllime kulinarie
qumësht albumine / qumësht proteinik

(210) KS/M/ 2022/825
(220) 24/05/2022
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD. 129, SAMSUNG-RO,
YEONGTONG-GU, SUWON-SI,
GYEONGGI-DO, 16677, KR
(740) Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000
Prishtinë/Kosovë

(540) SmartThings

(511) 7 Makina larëse enësh; miksere elektrike për qëllime shtëpiake; qese elektrike për
fshesë me korrent; fshesa elektrike me korrent; makina larëse elektrike për qëllime
shtëpiake; fshesa robotike me korrent.
9 Telefonat mobil; kamera dixhitale; media player portativ; kompjuterë portativë; kufje pa
tela (me valë) për telefona mobil; kufje pa tela për telefona të mençur; kufje pa tela për
kompjuterë tabletë; bateri të rikarikueshme; karikues (mbushës) baterish; kuti (mbajtëse)
lëkure për telefona mobil; kuti lëkure për telefona te mënçur; kuti lëkure për kompjuterë
tabletë; mbulesa për telefona mobil; mbulesa për telefonat të mençur; mbulesa për
kompjuterët tabletë; kompjuterë tabletë; marrës (resiver) televiziv; komponentët elektronikë
audio (të zërit), përkatësisht sistemet e tingullit rrethues; set-top kuti dixhitale; DVD
players; ekranet e diodës që emitojnë dritë; monitorë [harduer kompjuterik]; syze 3D;
kompjuterë; printera për kompjuterë; gjysmëpërçues; harduer kompjuterik; pajisje
periferike kompjuterike; sensorë elektrikë; ruterat e rrjetit pa tela; brava elektronike;
bllokues elektronik dixhital i dyerve; pajisje kontrolli kompjuterike për kyçjen elektronike
dixhitale të dyerve; softuer kompjuterik; ruterë pa tela; aktivizues elektrik; aplikacione
softuerike kompjuterike, të shkarkueshme; softuer aplikimi kompjuterik për telefona mobil;
firmware kompjuteri; orë inteligjente; pajisje periferike kompjuterike veshëse; pajisje
periferike të veshura për kompjuterë; pajisje periferike të veshur për celularë; pajisje
periferike të veshur për marrës të të dhënave celulare; pajisje elektronike dixhitale veshëse
të përbëra kryesisht nga telefona inteligjentë në formën e një ore; pajisje elektronike
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dixhitale që mund të vishen, konkretisht, orët inteligjente që përfshijnë teknologjinë e
komunikimit pa tel dhe të përbëra kryesisht nga softuer dhe monitore ekrani për
ekzekutimin e aplikacioneve mobile, për shikimin, dërgimin dhe marrjen e teksteve,
emailet, sinjalizimet, të dhënat dhe informacionin nga telefonat inteligjentë; urat e rrjeteve
kompjuterike; urat e rrjeteve kompjuterike pa tela; rrjeti i komunikimit i përbërë nga
hardueri dhe softueri kompjuterik për vendosjen dhe konfigurimin e rrjeteve lokale; rrjetet e
komunikimit, të përbëra nga shpërndarës të shumëfishtë pa tel të lirë ose njësi LAN (rrjeti
lokal) dhe harduer dhe softuer i lidhur me rrjetin, të cilat krijojnë një rrjet dixhital me rrjetë
pa tel dhe komunikojnë me përdoruesin fundor; pajisjet e rrjetit të shtëpisë; hardueri i
autobusit serial universal (USB); Softuer operativ USB (universal serial bus); shpërndarës
USB; disqe USB të para-regjistruara që përmbajnë softuer të përdorur për të lejuar pajisjet
elektronike të ndajnë të dhëna dhe të komunikojnë me njëra-tjetrën; autobus universal serial
(USB) dongle (përshtatës rrjeti me valë); hardueri kompjuterik, përkatësisht, kontrollorët e
rrjetit për përdorim shtëpiak; adaptorë për akses në rrjet pa tel; softuer për automatizimin e
shtëpisë për zhvilluesit dhe klientët; softuer aplikacioni mobil për automatizimin e shtëpisë;
prizë elektrike; priza elektrike; qendrat e rrjeteve kompjuterike; qendrat e komunikimit;
termometra elektronikë (përveç për qëllime mjekësore); çelsat elektronike; këmbanat
elektrike të dyerve; altoparlantët audio; kontrolle elektrike për sistemet e ujitjes me
spërkatës; telefonat inteligjentë; orë që komunikojnë të dhëna me asistentët personalë
dixhitalë, telefonat inteligjentë, kompjuterët tabletë, PDA dhe kompjuterët personalë
përmes faqeve të internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike dhe elektronike të
komunikimit; shiritat e orës që komunikojnë të dhëna me asistentë personalë dixhitalë,
telefona inteligjentë, kompjuter personal tablet, PDA dhe kompjuterë personalë përmes
faqeve të internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike dhe elektronike të komunikimit;
byzylykë që komunikojnë të dhëna me asistentë personalë dixhitalë, telefona inteligjentë,
kompjuter personal tablet, PDA dhe kompjuterë personalë përmes ueb faqeve të internetit
dhe rrjeteve të tjera kompjuterike dhe elektronike të komunikimit.
11 Kondicionerët e ajrit; sterilizues ajri; shporet elektrik; furra elektrike; tharëse elektrike
për lavanderi; frigoriferë elektrikë; llambat me dioda që lëshojnë dritë; furra me mikrovalë;
spërkatës për ujitje; poq elektrik; aparate elektrike për menaxhimin e rrobave në natyrë të
avulloreve të veshjeve për qëllime shtëpiake; dehumidifikues për përdorim shtëpiak; filtra
për ajër të kondicionuar; ventilatorë elektrikë për qëllime shtëpiake; aparate për gatim,
përkatësisht, pllaka për zierje elektrike.
14 Orë; pjesë dhe pajisje për orë; orë dore; orët dhe orët elektronike; byzylykë (bizhuteri);
shirita orësh; orët kontrolluese [orët kryesore].
42 Sigurimi i informacionit teknologjik në fushën e të Internetit të Gjërave (IoT) dhe
softuerit te ndërfaqes së programimit të aplikacionit (API) dhe shërbimet e softuerit si
shërbim (SaaS), dhe shërbimet e platformës si shërbim (PaaS); shërbimet e softuerit si
shërbim (SAAS); zhvillimi i softuerit kompjuterik; dizajnimi i softuerit kompjuterik;
përditësimi i softuerit kompjuterik; hulumtimi i softuerit kompjuterik; mirëmbajtja e
softuerit kompjuterik; dizajnimi i sistemit kompjuterik; analiza e sistemit kompjuterik;
programim kompjuterik; zhvillimi i programeve kompjuterike; zhvillimi i programeve të
përpunimit të të dhënave; ofrimin e informacionit në fushën e dizajnimit dhe zhvillimit të
softuerit dhe instalimit dhe mirëmbajtjes së softuerit; zhvillimi i harduerit kompjuterik;
dizajni i harduerit kompjuterik; shërbimet e sigurisë kompjuterike, domethënë, zbatimi,
kufizimi dhe kontrolli i privilegjeve të aksesit të përdoruesve të burimeve kompjuterike për
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resurset kompjuterikepër cloud, resurseve mobile ose të rrjetit bazuar në kredencialet e
caktuara; ofrimi i softuerit të pashkarkueshëm on-line për shikimin, regjistrimin, ruajtjen,
ndarjen dhe analizimin e audios ose videove, transmetimin e imazheve dhe videove në
vende të largëta; monitorimi elektronik i një lokacioni, shtëpie ose zyre duke përdorur
kompjuterë dhe sensorë; monitorimin e sistemit të sigurisë për të siguruar funksionimin e
duhur; platforma si shërbim (PAAS) që përmban platforma softuerike kompjuterike për
monitorimin e shtëpisë ose mjedisit dhe kontrollin në distancë ose aksesin e sistemeve
HVAC, sistemeve të menaxhimit të energjisë, alarmeve të vjedhësve, problemeve, sigurisë
dhe/ose zjarrit, sistemeve të ndriçimit, sistemeve të mbylljes së dyerve, video kamerave;
projektimi dhe zhvillimi i sistemeve të automatizimit të shtëpisë dhe sistemeve të sigurisë
së shtëpisë; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit për integrimin e produkteve dhe sistemeve të
automatizimit të shtëpisë dhe sigurisë së shtëpisë; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i
produkteve të automatizimit të shtëpisë dhe sigurisë së shtëpisë në natyrën e softuerit të
automatizimit të shtëpisë dhe sigurisë së shtëpisë; projektimi dhe zhvillimi i sistemeve të
automatizuara të kontrolluesve të shtëpisë, përkatësisht kontrollorëve të temperaturës,
lagështisë dhe elektrike; monitorimi i sistemeve kompjuterike me akses në distancë për të
siguruar funksionimin e duhur; shërbime kompjuterike, domethënë, duke vepruar si ofrues i
shërbimeve të aplikacionit në fushën e menaxhimit të njohurive për të pritur softuer
aplikacioni kompjuterik me qëllim të monitorimit të sigurisë dhe sistemeve të
automatizimit të shtëpisë, dhe për përdorim në aksesin në distancë me video të sistemeve të
sigurisë; shërbimet kompjuterike, përkatësisht, shërbimet e ofruesit të hodtingut cloud;
shërbimet kompjuterike, përkatësisht, integrimi i softuerit kompjuterik në sisteme dhe rrjete
të shumta; shërbimet kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i serverëve të menaxhimit në cloud
për të tjerët; shërbimet e programimit kompjuterik për monitorimin e vendndodhjes,
komunikimin pa tela (me vale) dhe ndërveprimin në distancë me pajisjet ose pajisjet.

(210) KS/M/ 2022/826
(220) 24/05/2022
(731) Ardit Devaja, Green Med LLC
Ulpiana u1, hyrja 6 numer 3, 10. 000
Prishtine Republika e Kosoves, KS
(591) E bardhë, ngjyrë e kaltër e errët.

(540)

(511) 3 “Produkte kozmetike, kryesisht produkte kozmetike për buzë.”
5 “Mbushës dermal i injektueshëm, mbushës për buzë.”
44 “Shërbime estetike, shërbimet estetike për mbushje të buzëve dhe mirëmbajtjen e
mbushjes.”
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(210) KS/M/ 2022/827
(220) 24/05/2022
(731) Ardit Devaja, Green Med LLC
Ulpiana u1, hyrja 6 numer 3, 10. 000
Prishtine Republika e Kosoves, KS
(591) E bardhë,e Vjollcë,,Portokalli dhe
ngjyrë pembe

(540)

(511) 3 “Produkte kozmetike, kryesisht produkte kozmetike për buzë.”
5 “Mbushës dermal i injektueshëm, mbushës për buzë.”
44 “Shërbime estetike, shërbimet estetike për mbushje të buzëve dhe mirëmbajtjen e
mbushjes.”

(210) KS/M/ 2022/828
(220) 24/05/2022
(731) SEĞMEN KARDEŞLER GIDA
ÜRETİM VE AMBALAJ SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ 1. Organize Sanayi
Bölgesi Osmanlı Cad. No:3 06935 Sincan /
ANKARA, TR
(591) Kafe e hapur, zezë dhe bardhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 29 Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; produkte të përpunuara të mishit; bishtaja të
thata; supa, supë e bërë nga mishi, peshku ose perimet; ullinj të përpunuar, pastë ulliri;
qumësht me origjinë shtazore; qumësht me origjinë bimore; produkte qumështi; gjalpë;
vajra ushqimorë; pemë dhe perime të thara, të konservuara, të ngrira, të gatuara, të
tymosura ose të kripura; reçel, pastë domatesh; arra dhe fruta të thata të përgatitura si meze
të lehtë; llak lajthie dhe gjalpë kikiriku; tahini (pastë nga farat e susamit); vezë dhe vezë
pluhur; patate të skuqura.
30 Kafe, kakao; pije me bazë kafeje ose kakao, pije me bazë çokollate; makarona, petë të
mbushura, petë; ëmbëlsira dhe produkte buke me bazë mielli; ëmbëlsira të bazuara në miell
dhe çokollatë; bukë, simite [simite turke në formë unaze të mbuluar me fara susami],
pogaça [bukë tradicionale turke], pite, sanduiçe, katmer [pastë turke], byrekë, ëmbëlsira,
bakllava [ëmbëlsirë turke me bazë brumë të lyera me shurup], kadaif [ëmbëlsirë me bazë
brumi]; ëmbëlsirat me bazë brumi të lyera me shurup; puding, krem, kazandibi [puding
turk], puding orizi, keşkül [puding turk]; mjaltë, ngjitës bletësh për konsum njerëzor,
propolis për qëllime ushqimore; erëza për ushqime, vanile (aromatizues), erëza, salca
(erëza), salcë domatesh; majë, pluhur pjekjeje; miell, bollgur (oriz), niseshte për ushqim;
sheqer, sheqer në kubikë, sheqer pluhur; çaj, çaj i ftohtë; ëmbëlsira, çokollata, biskota,
grimtësira, vafera ( biskota në kube); çamçakëz; akullore, akullore të ngrënshme; kripë;
grimtësira me bazë drithërash, kokoshka, tërshërë të grimcuar, patate të skuqura misri,
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drithëra për konsum mëngjesi, grurë i përpunuar për konsum njerëzor, elb i grimcuar për
konsum njerëzor, tërshërë e përpunuar për konsum njerëzor, thekër e përpunuar për konsum
njerëzor, oriz; molasa (substancë e zezë, që rezulton rafinimin e kallam sheqerit në sheqer),
për ëmbëlsimin e ushqimit.
32 Birra; përgatitjet për përgatitjen e birrës; ujë mineral, ujë burimi, ujë tavoline, ujë me
gaz; lëngje frutash dhe perimesh, koncentrate dhe ekstrakte frutash dhe perimesh për
prodhimin e pijeve, pije joalkoolike; pije energjike; pije sportive të pasura me proteina.

(210) KS/M/ 2022/830
(220) 24/05/2022
(731) ENDRITI APARTMENTS SH.P.K.
me Numër Unik Identifikues: 811888041
Rr. Sali Çeku p.n. Ferizaj, Republika e
Kosovës, KS
(591) Kuqe, zezë, bardhë
(740) Avokat Kushtrim Bytyqi
Rr. Isa Boletini nr. 59 Prishtinë, Republika e
Kosovës

(540)

(511) 35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime
reklamimi; menaxhim biznesi dhe organizim konsultash; shërbime të këshillave të biznesit;
shërbime konsultash biznesi; asistencë biznesi; shërbime të menaxhimit të biznesit;
administrim dhe menaxhim të kompanive; shërbime të informative për biznesit të dhëna online nga baza e kompjuterit ose internet; shërbime marketingu të biznesit; shërbime të
promovimit të biznesit; shërbime reklamimi të patundshmërive komerciale ose banimi;
shërbime biznesi dhe/ose konsulta menaxhimi lidhur me blerjen, shitjen, menaxhimin,
marrjen dhe dhënien me qira të patundshmërive; shërbime promovimi lidhur me
patundshmëritë; asistencë në menaxhimin e franshizës në biznesin komercial; menaxhim i
shitjes së patundshmërive; shërbime reklamuese për patundshmëritë; shërbime marketing
lidhur me patundshmëritë; ankand të patundshmërive; shërbime informatash dhe këshillash
lidhur me të lartpërmendurën; shërbime informatash dhe këshillash lidhur me shërbimet e
lartpërmendura të dhëna on-line nga një bazë kompjuter ose internet; shërbime informatash
dhe këshillash lidhur me shërbimet e lartpërmendura të dhëna nëpërmjet rrjetit të
telekomunikacionit.
36 Sigurime; çështje financiare; çështje monetare; çështje të patundshmërisë; shërbime
brokeri për patundshmëri; shërbime franshize për patundshmëri, posaçërisht, dhënie e
informatave financiare dhe këshillave në lidhje me themelimin dhe/ose veprimeve të
biznesit të ndërmjetësimit; shërbime të patundshmërive, shërbime të menaxhimit të pronës
së patundshme; shërbime të agjencive të patundshmërisë; vlerësim dhe caktim i
patundshmërive; shërbime të huazimit të patundshmërive; shërbime të lizingut të
patundshmërive; shërbime për investime në patundshmëri; shërbime dorëzanie për
patundshmëri; shërbime administrimi dhe këshilla hipotekash; mbledhje qiraje; shërbime
informatash dhe këshillimesh lidhur me shërbimet e theksuar më lartë; shërbime
informatash dhe këshillimesh lidhur me e theksuar më lartë të dhëna në formë on-line nga
data baza e kompjuterit ose interneti; shërbime informatash dhe këshillimesh lidhur me e
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theksuar më lartë të dhëna nëpërmjet rrjetit të telekomunikacionit.
37 Ndërtim i ndërtesave; riparimi; shërbimet e instalimit.
39 Transportimi; paketimi dhe ruajtja e mallrave; aranzhimet e udhëtimeve.

(210) KS/M/ 2022/831
(220) 24/05/2022
(731) POSTMAN SHPK
Rruga 7 Nëntori, Zona Kadestrale 2679,
Nr. Pasurie 79/12, Kati 1, Kashar, MËZEZ
(Tiranë), Albania, KS
(591) Kuqe,lejla (vjollce e mbyllur)
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540)

(511) 39 Transport mallrash, pakosh, letrash, ngarkesash; paketim dhe magazinim mallrash
para dërgimit; shërbime postare ekspres kombëtare dhe ndërkombëtare; shërbime transporti
dhe shpërndarjeje, përkatësisht, marrja, transporti, shpërndarja, përcjellja dhe ruajtja e
dokumenteve, letrave, pakove, parcelave, ngarkesave; shërbime për ndjekje dhe gjurmim
dërgesash, përkatësisht lokalizimi elektronik i dokumenteve, letrave, pakove, parcelave,
ngarkesave; shërbime për menaxhimin e dërgesave.

(210) KS/M/ 2022/833
(220) 25/05/2022
(731) WATER GROUP KOSOVA SH.P.K.
Kamenicë, Gmicë, Rr.Foleja e UÇK-së, p.n.
, KS

(540)

(511) 32 Uji natyral dhe i gazuar

(210) KS/M/ 2022/834
(220) 25/05/2022
(731) GOLDEN RENT A CAR SH.P.K
Prishtinë, Rruga Uçk, p.n., KS
(740) Shaban Ismajli NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540) GOLDEN RENT

(511) 12 Mjete transporti; aparate lëvizëse me anë të tokës, ujit ose ajrit
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35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.
39 Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi

(210) KS/M/ 2022/835
(220) 25/05/2022
(731) GOLDEN RENT A CAR SH.P.K.
Prishtinë, Rruga Uçk, p.n., KS
(740) Shaban Ismajli NTSH"Petriti
Consulting" Prishtine
Prishtine

(540)

(511) 12 Mjete transporti; aparate lëvizëse me anë të tokës, ujit ose ajrit
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.
39 Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi

(210) KS/M/ 2022/837
(220) 25/05/2022
(731) DASMA TV SH.P.K
Adresa: Rr.Prishtinë – Çagllavicë p/n,
10000, Republika e Kosovës, KS
(591) E kuqe, e bardhë, e hirit dhe e zezë
(740) VIS LEGAL SH.P.K Visar Kastrati,
L.L.M Rr.Rexhep Mala nr.60, Prishtinë

(540)

(511) 16 Publikime të shtypura; revista; gazeta; katalogje; libra; fotografi; materiale të
zyrës; materiale për artistë; brusha për ngjyrosje; material mësimor dhe udhëzues; blloqe
printimi; posterë; kartolina; kartolina postare; kartolina urimi; ftesa; ditare; kalendarë;
albume fotografish; printime; çanta dhuratash; kuti dhuratash; etiketa dhe kordele dhuratash
;fletore ;instrumente shkrimi dhe shkumësa me ngjyrë; afishe; pulla postare; organizues
personal; libra të adresave; fletore shënimesh; mbajtës lapsash; mbulesa për tavolina;
modele qëndisjeje, qepjeje dhe thurjeje; pulla postare për shënim të vlerës së tarifës së
postës.
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35 Reklamimi, menaxhimi, hulumtim i tregut; marketing; administrim biznesi, funksione
të zyrës, konsultim për menaxhim industrial duke përfshirë çmimin/analiza, të gjitha
shërbimet e përmendura në kuptimin e të gjitha medieve, në veçanti atyre elektronike dhe
në internet nga bazat e të dhënave; ofrimi dhe zgjidhja e transaksioneve komerciale brenda
fushëveprimit të dyqaneve elektronike; ofrimi i shitjeve dhe zgjidhjeve të tyre gjatë shitjes
përmes internetit në rrjete kompjuterike dhe/ose përmes kanaleve të tjera të shpërndarjes;
operime nëpër tregje elektronike në Internet përmes ofrimit të kontratave dhe dërgimit të
mallrave dhe ofrimit të shërbimeve; organizim i ankandeve; operime të të dhënave;
mbledhje e të dhënave; përgatitje të kolumneve për publicitet.
38 Transmetime; komunikime dhe telekomunikime; transmisione, transmetime, pranime
dhe përhapje të tjera audio, video, të imazheve të tjera të lëvizshme dhe të palëvizshme,
tekste dhe të dhëna në kohë të saktë apo të vonuar; shërbime elektronike me email; teletekst
dhe shërbime interaktive transmetimi; informacione të lajmeve dhe shërbime të agjencive
lajmesh; dhënie me qira të pajisjeve të transmetimit të radios dhe televizionit; dhënie të
informacioneve dhe këshillave në lidhje me cilindo shërbim të cekur më lart; mundësi
debati në forume në Internet, televizion dhe radio për shkëmbime dhe diskutime të ideve.
41 Shërbimet argëtuese, prodhimin dhe shpërndarjen e përmbajtjeve argëtuese
multimediale të shpërndara përmes platformave të ndryshme në forma të shumëfishta të
mediave transmetuese;shërbimet e programimit televiziv të televizionit dhe Protokoleve
Televizive ne Internet (Internet Protocol Television -IPTV);shërbime argëtuese në natyrë të
programeve televizive dhe filmave;televizioni sipas kërkesës;pagesa sipa shikimit dhe
pagesa e shërbimeve te abonimit televiziv;shërbimet e transmetimit televiziv
kabllor;shërbimet e transmetimit dhe telekomunikimit të ofruara nëpërmjet platformës
kabllore;televizioni interaktiv;regjistrimet jot e shkarkueshme audiovizive në fushën e
komedis, dramës, aksionit, shumëllojshmëri, aventurë, sportive, muzikë dhe filma muzikor
(muzikals), ngjarjet aktuale, lajme dhe lajme zbavitëse, dokumentar dhe
animacion;prodhim dhe publikim i audiokasetave elektronike;interaktive në internet
argëtuese në natyrën e një faqe interneti që përmban fotografi jo shkarkohen, video, audio
dhe prezantime prozë, videoklipe dhe materiale të tjera multimediale në lidhje me filmat
dhe programet televizive në fushat komedi, dramë, aksion, shumëllojshmëri, aventurë,
sport, muzikë dhe filma muzikor (muzikals) muzikë, ngjarjet e tanishme, lajmet dhe lajmet
argëtuese, dokumentare dhe animacion;revista online, domethënë, blogje në fushën e
filmave, të filmave dhe argëtimit me anë të internetit;sigurimin e informacionit në lidhje me
televizionin, filmin, audio, lajmet dhe informatat argëtuese, dhe prodhimin dhe
shpërndarjen e radios;shërbime regjistrimi video.

(210) KS/M/ 2022/838
(220) 25/05/2022
(731) DASMA TV SH.P.K
Adresa: Rr.Prishtinë – Çagllavicë p/n,
10000, Republika e Kosovës, KS
(526) DTV
(740) VIS LEGAL SH.P.K Visar Kastrati,
L.L.M Rr.Rexhep Mala nr.60, Prishtinë

(540) DTV
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(511) 16 Publikime të shtypura; revista; gazeta; katalogje; libra; fotografi; materiale të
zyrës; materiale për artistë; brusha për ngjyrosje; material mësimor dhe udhëzues; blloqe
printimi; posterë; kartolina; kartolina postare; kartolina urimi; ftesa; ditare; kalendarë;
albume fotografish; printime; çanta dhuratash; kuti dhuratash; etiketa dhe kordele dhuratash
;fletore ;instrumente shkrimi dhe shkumësa me ngjyrë; afishe; pulla postare; organizues
personal; libra të adresave; fletore shënimesh; mbajtës lapsash; mbulesa për tavolina;
modele qëndisjeje, qepjeje dhe thurjeje; pulla postare për shënim të vlerës së tarifës së
postës.
35 Reklamimi, menaxhimi, hulumtim i tregut; marketing; administrim biznesi, funksione
të zyrës, konsultim për menaxhim industrial duke përfshirë çmimin/analiza, të gjitha
shërbimet e përmendura në kuptimin e të gjitha medieve, në veçanti atyre elektronike dhe
në internet nga bazat e të dhënave; ofrimi dhe zgjidhja e transaksioneve komerciale brenda
fushëveprimit të dyqaneve elektronike; ofrimi i shitjeve dhe zgjidhjeve të tyre gjatë shitjes
përmes internetit në rrjete kompjuterike dhe/ose përmes kanaleve të tjera të shpërndarjes;
operime nëpër tregje elektronike në Internet përmes ofrimit të kontratave dhe dërgimit të
mallrave dhe ofrimit të shërbimeve; organizim i ankandeve; operime të të dhënave;
mbledhje e të dhënave; përgatitje të kolumneve për publicitet.
38 Transmetime; komunikime dhe telekomunikime; transmisione, transmetime, pranime
dhe përhapje të tjera audio, video, të imazheve të tjera të lëvizshme dhe të palëvizshme,
tekste dhe të dhëna në kohë të saktë apo të vonuar; shërbime elektronike me email; teletekst
dhe shërbime interaktive transmetimi; informacione të lajmeve dhe shërbime të agjencive
lajmesh; dhënie me qira të pajisjeve të transmetimit të radios dhe televizionit; dhënie të
informacioneve dhe këshillave në lidhje me cilindo shërbim të cekur më lart; mundësi
debati në forume në Internet, televizion dhe radio për shkëmbime dhe diskutime të ideve.
41 Shërbimet argëtuese, prodhimin dhe shpërndarjen e përmbajtjeve argëtuese
multimediale të shpërndara përmes platformave të ndryshme në forma të shumëfishta të
mediave transmetuese; shërbimet e programimit televiziv të televizionit dhe Protokoleve
Televizive ne Internet (Internet Protocol Television -IPTV); shërbime argëtuese në natyrë
të programeve televizive dhe filmave; televizioni sipas kërkesës; pagesa sipa shikimit dhe
pagesa e shërbimeve te abonimit televiziv; shërbimet e transmetimit televiziv kabllor;
shërbimet e transmetimit dhe telekomunikimit të ofruara nëpërmjet platformës kabllore;
televizioni interaktiv; regjistrimet jot e shkarkueshme audiovizive në fushën e komedis,
dramës, aksionit, shumëllojshmëri, aventurë, sportive, muzikë dhe filma muzikor
(muzikals), ngjarjet aktuale, lajme dhe lajme zbavitëse, dokumentar dhe animacion;
prodhim dhe publikim i audiokasetave elektronike; interaktive në internet argëtuese në
natyrën e një faqe interneti që përmban fotografi jo shkarkohen, video, audio dhe
prezantime prozë, videoklipe dhe materiale të tjera multimediale në lidhje me filmat dhe
programet televizive në fushat komedi, dramë, aksion, shumëllojshmëri, aventurë, sport,
muzikë dhe filma muzikor (muzikals) muzikë, ngjarjet e tanishme, lajmet dhe lajmet
argëtuese, dokumentare dhe animacion; revista online, domethënë, blogje në fushën e
filmave, të filmave dhe argëtimit me anë të internetit; sigurimin e informacionit në lidhje
me televizionin, filmin, audio, lajmet dhe informatat argëtuese, dhe prodhimin dhe
shpërndarjen e radios; shërbime regjistrimi video.
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(210) KS/M/ 2022/840
(220) 25/05/2022
(731) DASMA TV SH.P.K
Adresa: Rr.Prishtinë – Çagllavicë p/n,
10000, Republika e Kosovës, KS
(591) Kombinim.
(740) VIS LEGAL SH.P.K Visar Kastrati,
L.L.M Rr.Rexhep Mala nr.60, Prishtinë

(540) INFO D

(511) 35 Reklamimi, menaxhimi, hulumtim i tregut; marketing; administrim biznesi,
funksione të zyrës, konsultim për menaxhim industrial duke përfshirë çmimin/analiza, të
gjitha shërbimet e përmendura në kuptimin e të gjitha medieve, në veçanti atyre elektronike
dhe në internet nga bazat e të dhënave; ofrimi dhe zgjidhja e transaksioneve komerciale
brenda fushëveprimit të dyqaneve elektronike; ofrimi i shitjeve dhe zgjidhjeve të tyre gjatë
shitjes përmes internetit në rrjete kompjuterike dhe/ose përmes kanaleve të tjera të
shpërndarjes; operime nëpër tregje elektronike në Internet përmes ofrimit të kontratave dhe
dërgimit të mallrave dhe ofrimit të shërbimeve; organizim i ankandeve; operime të të
dhënave; mbledhje e të dhënave; përgatitje të kolumneve për publicitet.
38 Transmetime; komunikime dhe telekomunikime; transmisione, transmetime, pranime
dhe përhapje të tjera audio, video, të imazheve të tjera të lëvizshme dhe të palëvizshme,
tekste dhe të dhëna në kohë të saktë apo të vonuar; shërbime elektronike me email; teletekst
dhe shërbime interaktive transmetimi; informacione të lajmeve dhe shërbime të agjencive
lajmesh; dhënie me qira të pajisjeve të transmetimit të radios dhe televizionit; dhënie të
informacioneve dhe këshillave në lidhje me cilindo shërbim të cekur më lart; mundësi
debati në forume në Internet, televizion dhe radio për shkëmbime dhe diskutime të ideve.
41 Shërbimet argëtuese, prodhimin dhe shpërndarjen e përmbajtjeve argëtuese
multimediale të shpërndara përmes platformave të ndryshme në forma të shumëfishta të
mediave transmetuese; shërbimet e programimit televiziv të televizionit dhe Protokoleve
Televizive ne Internet (Internet Protocol Television -IPTV); shërbime argëtuese në natyrë
të programeve televizive dhe filmave; televizioni sipas kërkesës; pagesa sipa shikimit dhe
pagesa e shërbimeve te abonimit televiziv; shërbimet e transmetimit televiziv kabllor;
shërbimet e transmetimit dhe telekomunikimit të ofruara nëpërmjet platformës kabllore;
televizioni interaktiv; regjistrimet jot e shkarkueshme audiovizive në fushën e komedis,
dramës, aksionit, shumëllojshmëri, aventurë, sportive, muzikë dhe filma muzikor
(muzikals), ngjarjet aktuale, lajme dhe lajme zbavitëse, dokumentar dhe animacion;
prodhim dhe publikim i audiokasetave elektronike; interaktive në internet argëtuese në
natyrën e një faqe interneti që përmban fotografi jo shkarkohen, video, audio dhe
prezantime prozë, videoklipe dhe materiale të tjera multimediale në lidhje me filmat dhe
programet televizive në fushat komedi, dramë, aksion, shumëllojshmëri, aventurë, sport,
muzikë dhe filma muzikor (muzikals) muzikë, ngjarjet e tanishme, lajmet dhe lajmet
argëtuese, dokumentare dhe animacion; revista online, domethënë, blogje në fushën e
filmave, të filmave dhe argëtimit me anë të internetit; sigurimin e informacionit në lidhje
me televizionin, filmin, audio, lajmet dhe informatat argëtuese, dhe prodhimin dhe
shpërndarjen e radios; shërbime regjistrimi video.

256

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(210) KS/M/ 2022/841
(220) 25/05/2022
(731) New Co “MINEX” L.L.C
Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS
(740) New Co “MINEX” L.L.C
Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj

(540) AAA CLASS

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

(210) KS/M/ 2022/842
(220) 26/05/2022
(731) Shishapresso S.A.L. Manhattan
Building, 3rd Floor, 250 Sami Solh
Boulevard, Beirut, Lebanon, LB
(740) Florije Manaj Zogaj
Manaj & Associates IP L.L.C.
Bedri Berisha, Objekti D 1/37
10000 Prishtinë, Kosovë

(540) SHISHAPRESSO

(511) 34 Duhan, artikuj për duhanpirës; shkrepëse.

(210) KS/M/ 2022/844
(220) 26/05/2022
(731) TM25 Holding B.V. Joan
Muyskenweg 39 1114 AN AmsterdamDuivendrecht, NL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 18 Çanta; çanta dore; çanta krahu cilindrike e mbyllur, me një fije tërheqëse; çanta
udhëtimi; çanta sportive; çanta plazhi; çanta krahu; çanta dore; çanta shpine me dy rripa për
mbajtje në supe; çanta për blerje; çanta beli; këllëf për mbajtjen e çelsave, çantë e vogël për
mbajtjen e kartave të kreditit; çantë e vogël për mbajtjen e kartave të biznesit; çantat;
kuleta; kuleta xhepi; bagazhe dhe valixhe; çadra (ombrella).
25 Veshje, mbathje për këmbët, kapelë, rripa (veshje).
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(210) KS/M/ 2022/845
(220) 26/05/2022
(731) TM25 Holding B.V Joan
Muyskenweg 39 1114 AN AmsterdamDuivendrecht, NL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 18 Çanta; çanta dore; çanta krahu cilindrike e mbyllur, me një fije tërheqëse; çanta
udhëtimi; çanta sportive; çanta plazhi; çanta krahu; çanta dore; çanta shpine me dy rripa për
mbajtje në supe; çanta për blerje; çanta beli; këllëf për mbajtjen e çelsave, çantë e vogël për
mbajtjen e kartave të kreditit; çantë e vogël për mbajtjen e kartave të biznesit; çantat;
kuleta; kuleta xhepi; bagazhe dhe valixhe; çadra (ombrella).
25 Veshje, mbathje për këmbët, kapelë, rripa (veshje).

(210) KS/M/ 2022/846
(220) 26/05/2022
(731) TM25 Holding B.V. Joan
Muyskenweg 39 1114 AN AmsterdamDuivendrecht, NL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 18 Çanta; çanta dore; çanta krahu cilindrike e mbyllur, me një fije tërheqëse; çanta
udhëtimi; çanta sportive; çanta plazhi; çanta krahu; çanta dore; çanta shpine me dy rripa për
mbajtje në supe; çanta për blerje; çanta beli; këllëf për mbajtjen e çelsave, çantë e vogël për
mbajtjen e kartave të kreditit; çantë e vogël për mbajtjen e kartave të biznesit; çantat;
kuleta; kuleta xhepi; bagazhe dhe valixhe; ombrella.
25 Veshje, mbathje për këmbët, kapelë, rripa (veshje).
35 Shërbimet e dyqaneve me pakicë në fushën e syzeve të diellit dhe syzeve, korniza
syzesh, syze për sytë, kuti syzesh, bizhuteri, bizhu elegante, instrumente horologjike dhe
kronometrike, duke përfshirë orët, Çanta; çanta dore; çanta krahu cilindrike e mbyllur, me
një fije tërheqëse; çanta udhëtimi; çanta sportive; çanta plazhi; çanta krahu; çanta dore;
çanta shpine me dy rripa për mbajtje në supe; çanta për blerje; çanta beli; këllëf për
mbajtjen e çelsave, çantë e vogël për mbajtjen e kartave të kreditit; çantë e vogël për
mbajtjen e kartave të biznesit; çantat; kuleta; kuleta xhepi; bagazhe dhe valixhe; çadra;
veshje, këpucë, mbulesa për kokë, rripa (veshje) dhe aksesorë të modës; shërbime
ndërmjetësimi biznesi në lidhje me blerjen dhe shitjen e syzeve të diellit dhe syzeve,
kornizave të syzeve, syzeve, bizhuterive, instrumenteve horologjike dhe kronometrike,
duke përfshirë orët, çantat, çanta dore, çanta krahu, çanta udhëtimi, çanta sportive, çanta
plazhi, çanta për blerje, çanta beli, këllëf çelësash, çantë e vogël për karta krediti, mbajtëse
kartëvizitash, kuleta, çantat, kuleta xhepi, mbathje dhe valixhe, çadra, veshje, këpucë,
mbulesa për kokë, rripa (veshje) dhe aksesorë mode; menaxhim biznesi; administrim
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biznesi dhe shërbime administrative; promovimin e shitjes; shërbime tregtare tregtare dhe
administrative në fushën e ekskluzivitetit dhe shfrytëzimit të bizneseve me pakicë.

(210) KS/M/ 2022/847
(220) 26/05/2022
(731) TM25 Holding B.V. Joan
Muyskenweg 39 1114 AN AmsterdamDuivendrecht, NL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 18 Çanta; çanta dore; çanta krahu cilindrike e mbyllur, me një fije tërheqëse; çanta
udhëtimi; çanta sportive; çanta plazhi; çanta krahu; çanta dore; çanta shpine me dy rripa për
mbajtje në supe; çanta për blerje; çanta beli; këllëf për mbajtjen e çelsave, çantë e vogël për
mbajtjen e kartave të kreditit; çantë e vogël për mbajtjen e kartave të biznesit; çantat;
kuleta; kuleta xhepi; bagazhe dhe valixhe; çadra (ombrella).
25 Veshje, mbathje për këmbët, kapelë, rripa (veshje).

(210) KS/M/ 2022/848
(220) 26/05/2022
(731) kitzVenture GmbH
Untere Gänsbachgasse 9, 6370 Kitzbühel,
AUSTRIA, AT
(740) Trim Gjota ADAS Counsel Kosovo
LLC Rr. "Agim Ramadani" A1 nr.5
10000 Prishtinë, KOSOVE

(540) Schlecker

(511) 1 Kimikate të përdorur në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi,
kopshtari dhe pylltari; Rezina artificiale, të papërpunuara; Plastika të papërpunuara;
Pergatitje plehëruese; Kompozime për shuarje zjarri; Përgatitje për kalitje dhe saldim
metali; Lëndë kimike për konservim produktesh ushqimore; Lëndë për rrezitje; Lëndë për
ngjitje të përdorur në industri; Pëlhurë për cianografi; Letër për cianografi; Film për
kinematografi, i ndjeshëm por jo i ekspozuar; Konservantë lulesh; Letër fotografike; Letër
fotometrike; Pllaka fotosensitive; Letër lakmusi; Filma të rrezeve-X, të ndjeshëm por jo të
ekspozuar; Letër vet-tonifikuese [fotografi]; Pëlhurë e ndjeshme për fotografi; Filma të
ndjeshëm, të paekspozuar; Letër e ndjeshme; Pllaka fotografike të ndjeshme; Pllaka të
ndjeshme për printim ofseti; Stuko xhamapunuesi; Përgatitje për heqjen e letrës së murit.
2 Bojra, vernikë, llakra; Lëndë ruajtëse kundrejt ndryshkut dhe prishjes së drurit; Lëndë
ngjyruese; Lëndë fiksuese; Rezina natyrale të papërpunuara; Metale në formë flete dhe
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pluhuri për piktorë, arkitekt-dekoratorë, tipografë dhe artistë; Përgatitje lidhjeje për piktorë;
Fiksuesa për bojra uji; Trashëse për bojra; Holluese për llakra; Holluesa për bojra.
3 Xhelra për rrezitje nga dielli; Vaj për rrezitje nga dielli [produkte kozmetike]; Basma
[ngjyrues kozmetik]; Produkte kozmetike organike; Xhelra për rrezitje nga dielli; Qumështa
për rrezitje nga dielli [produkte kozmetike]; Produkte kozmetikë që stimulojnë nxirrje nga
dielli; Vaj për rrezitje nga dielli [produkte kozmetike]; Produkte kozmetikë që përdoren për
të mbuluar njollat e fytyrës dhe rrathët e errët poshtë syrit; Produkte kozmetikë dekorativë;
Tatu të përkohëshme për qëllime kozmetike; Vizuesa [produkte kozmetike] për sy; Bojra
kozmetike; Peceta kozmetike të para-njomura; Hidratuesa trupi; Përgatitje hidratuese;
Kremra të lëngëshëm [produkte kozmetike]; Kimikate speciale, që aplikohen në produktet
kozmetike për të përmirësuar vetitë e tyre funksionale; Komplete kozmetike; Larësa fytyre
[artikull kozmetik]; Locionë kozmetikë fytyre; Locionë kozmetikë fytyre; Produkt që
aplikohen si dorë e parë në thonj [produkte kozmetike]; Përgatitje për zbardhim lëkure
[artikull kozmetikë]; Zbutësa lëkure; Maska lëkure [produkte kozmetike]; Locionë për
kujdes të lëkurës [artikull kozmetikë]; Këna [bojë kozmetike]; Copa të ngopura për
përdorim kozmetik; Produkte kozmetike; Komplete kozmetike; Produkte kozmetike për
fëmijë; Produkte kozmetike që përmbajnë acid hialuronik; Produkte kozmetike që
përmbajnë keratin; Produkte kozmetike që përmbajnë pantenol; Produkte kozmetike dhe
përgatitje kozmetike; Komplete kozmetike; Përgatitje kozmetike për banjë dhe dush; Lapsa
kozmetikë; Hijezues qepalle; ngjyruesa buzësh, zakonisht si lëngje apo xhelra [produkte
kozmetike]; ngjyruesa buzësh, zakonisht si lëngje apo xhelra [produkte kozmetike];
Rimbushësa për shpërndarës të produkteve kozmetike; Pambukore pastruese e ngopur të
ngopur me produkte kozmetikë; Shirita zbardhues të dhëmbëve të ngopur me përgatitje për
zbardhjen e dhëmbëve [produkte kozmetike]; Shtresë bazë për thonj [produkte kozmetike];
Thonjë të vumë [produkte kozmetike]; Përforceusa thonjsh [produkte kozmetike]; Produkte
kozmetike natyralë; Produkte kozmetikë jo me ilaç; Produkte kozmetikë dhe përgatitje
tualeti jo me ilaç; Përgatitje zbutëse [produkte kozmetike]; Rimbushësa për kuti pudre
[produkte kozmetike]; Krem roje; Banjë me shkumë; Pastrues për furça kozmetike; Musa
[produkte kozmetike]; Krem për rrezitje të lëkurës; Kremra për mbrojtje nga dielli
[produkte kozmetike]; Vaj për rrezitje në diell [produkte kozmetike]; Kremra për mbrojtje
nga dielli [produkte kozmetike]; Shkumra kozmetike që përmbajnë kremra kundra diellit;
Kremra kundra diellit [produkte kozmetike]; Mbrojtës kundra diellit për buzë; Përgatitje
për kujdesje ndaj diellit; Vajra për bllokim të rrezeve të diellit të bien në trup [produkte
kozmetike]; Përgatitje zbardhuese dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi, përgatitje
për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; Sapunë; Parfumë; Vajra eterialë; Produkte
kozmetike; Locionë për flokë; Pastë dhëmbësh; Pudër talk, për përdorim në tualet;
Buzëkuqë; Hijezues qepallash; Bojë për qerpikë-vetulla; Makiazh; Lapsa për të mbuluar
rrathët e lodhjes dhe mbresat e lëkurës; Lapsa sysh; Lapsa buzësh; Shkëlquesa për thonj;
Pluhra/kremra të kuq për të lyer faqet; Artikuj parfumerie; Sapun tualeti; Produkte
kozmetikë dekorativë; kujdes thonjsh; Përgatitje zbardhuese dhe lëndë të tjera për përdorim
në lavanderi; Përgatitje për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; Sapun; Artikuj
parfumerie; Vajra eterialë; Produkte kozmetike; Locionë për flokë; Pastë dhëmbësh; Pudër
talk, për përdorim në tualet; Buzëkuqë; Hijezues qepallash; Bojë për qerpikë-vetulla;
Makiazh; Lapsa për të mbuluar rrathët e lodhjes dhe mbresat e lëkurës; Lapsa sysh; Lapsa
buzësh; Shkëlquesa për thonj; Pluhra/kremra të kuq për të lyer faqet; Artikuj parfumerie;
Spraje freskuese të frymëmarrjes; Shampo; Antidjersë [artikuj tualeti]; Kripëra banjoje, jo
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për qëllime mjekësore; Përgatitje zbardhuese dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi;
Përgatitje për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; Sapun; Artikuj parfumerie; Vajra
eterialë; Produkte kozmetike; Locionë për flokë; Pastë dhëmbësh; Deodorantë për përdorim
personal [artikuj parfumerie]; Freskuesë frymëmarrje; Peceta të ngopura me locionë;
Përgatitje për shkëlqim [lustër]; Bojra për flokë; Makiazh; Përgatitje përtëritëse; Lustër
këpucësh; lëng fshirësesh xhamash; Krem kundra diellit; pastruesa tubacioni.
4 Vajra dhe lyra industrialë; Lubrifikantë; Kompozime për mbajtje nën kontroll të pluhurit
në sipërfaqje të pluhurosura; Lëndë djegëse (përfshirë lëndë djegëse për motorë me ndezje
me shkëndijë) dhe lëndë djegëse për driçim; Qirinjë dhe fitilë për ndriçim; Qirinjë për
ngrohje enësh; Ndezësa zjari; Lyra për këpucë.
5 Emplastera, materiale për fashatim; Dezinfektantë; Përgatitje për asgjesim parazitësh
Vermin destroying preparations; Këpurdhëvrasësa; Herbicide; Artikuj ushqimorë dhe
përgatitje ushqimore dietike, agjentë ndihmës dietikë për kujdes të shqëndetit, në veçanti
vitamina, minerale dhe shtesa ushqimore ushqyese; Përzierje ushqimore për foshnja; Peceta
menstruale; Tamponë higjenikë; Peceta menstruale të vogla dhe pelena për të rritur, të
gjithë mallrat e sipërpërmendur duke përfshirë me ose pa përdorimin e pëlhurave celuloze,
jo të endura ose me push; Përgatitje për kujdes të shëndetit; Artikuj thithës për higjenë
personale; Artikuj farmaceutikë dhe barna natyrale; Pelena për bebe dhe mospërmbajtës;
Ushqim për bebe; Produkte higjenike për femra; Deodorantë dhe pastruesa ajri; Përgatitje
dhe materiale diagnostike; Dezinfektantë dhe antiseptikë; Shtesa dietike dhe përgatitje
dietike; Përgatitje dhe artikuj higjenikë; Sapunë dhe detergjentë mjekësorë dhe
dezinfektues; Shtesa dietike për kafshë; Përgatitje dhe artikuj për kontroll të kafshëve
shoqëruese; Fashatime, mjekësore; Mbuluesa dhe aplikuesa; Përgatitje dhe artikuj dentarë,
dhe pasta dhëmbësh mjekësore; Purgativë; Përgatitje për trajtimin e morrave [pedikulicide];
Sapun antibakterial; Antiseptikë; Pilula për ndrydhje oreksi; Ilace për njerëz; Ilace për
kafshë; Çaj astmatik; Brekë-pelena për bebe; Përzierje ushqimore për foshnja; Pelena për
bebe; Përgatitje banjo për qëllime mjekësore; Fibër dietike; Përgatitje balsamike për
qëllime mjekësore; Bandazhe për fashim; Qetësuesa; Bonbone, mjekësore; Përgatitje
Kimiko-farmaceutike; Përgatitje kimike për diagnostikim të shtatëzanisë; Përgatitje kimike
për qëllime mjekësore; Përgatitje kimike për qëllime veterinare; Përgatitje kimike për
qëllime farmaceutike; Peceta mestruale; Deodorantë për veshje dhe tekstilë; Dezinfektantë;
Dezinfektantë për qëllime higjene; Sapun dezinfektues; Agjentë diagnostikimi për përdorim
mjekësor; Pije dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; Substanca dietike për përdorim
mjekësor; Ushqime dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; Përgatitje albuminoze për
qëllime mjekësore; Përgatitje enzimash për qëllime mjekësore; Antipiretikë; Përgatitje për
asgjesim të mizave; Letër për kapjen e mizave; Këpurdhëvrasësa; Kuti të ndihmës së parë,
të mbushura; Emplaster ngjitës; Barna për djersitje të këmbëve; Barna për kallo të
këmbëve; Rrathë kallosh të këmbëve; Larësa për qen [insekticide]; Insekticide; Përzënës
insektesh; Lubrifikantë personal seksual; Kamfur për qëllime mjekësore; Hape për qëllime
farmaceutike; Kapsula për barna; Çamçakëzë për qëllime mjekësore; Shirita ngjitës për
qëllime mjekësore; Kompresa; Ekstrakte bimore për qëllime mjekësore; Çajra bimorë për
qëllime mjekësore; Tretësira për lente kontakti; Locionë për qëllime farmaceutike; Magnez
për qëllime farmaceutike; Përgatitje për asgjesim minjsh; Pije mjekësore; Bimë mjekësore;
Infuzione prej bimësh mjekësore; Sapunë mjekësorë; Çaj mjekësor; Përgatitje mjekësore
tualeti; Pasta dhëmbësh mjekësore; Qumësht pluhur për bebe; Shtesa ushqimore minerale;
Përgatitje për trajtimin e djegieve; Përgatitje për trajtimin e akneve; Përgatitje për kallo;
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Përgatitje për deodorizim ajri; Peceta menstruale; Baltë për banjo; Përgatitje për mbrojtje
nga mola; Larësa goje për qëllime mjekësore; Shtesa ushqimore; Nervina; Pulla me
nikotinë për përdorim si ndihmësa për lënie duhani; Vajra mjekësorë; Pilula për qëllime
mjeksore; Produkte farmaceutikë; Përgatitje farmaceutike; Helm për minj; Shkopinj tymues
dezinfektues; Përgatitje pastruese për lente kontakti; Kuti mjekësore, të mbartshme, të
mbushura; Pomadra për qëllime farmaceutike; Barna gjumëndjellës; Serume; Peceta
menstruale të vogla [higjenike]; Pomadra për djegien nga dielli; Kupeta gjiri; Tamponë
higjenik; Përgatitje terapeutikë për banjo; Larësa për kafshë [insekticide]; Herbicide;
Përgatitje për asgjesim parazitësh; Larësa vagine për qëllime mjekësore; Vazelinë për
qëllime mjekësore; Fashime, mjekësore; Fashime kirurgjikale; Digjestivë për qëllime
farmaceutike; Përgatitje veterinare; Përgatitje prej vitaminash; Lapsa për kallo; Pelena për
kafshë shoqëruese; Pelena letre për mospërmbajtësa; Peceta njëpërdorimshme për
mospërmbajtësa; Peceta të vogla higjenike për mospërmbajtësa; Pelena një përdorimshme
të bërë prej celuloze për mospërmbajtës; Përgatitje farmaceutike, veterinare dhe higjenike;
Përgatitje dietike të përshtatura për përdorim mjekësor; Përzierje ushqimore për foshnja;
Emplastera, materiale për fashatim; Fashatime, mjekësore; Material për mbushje sipërfaqje
dhëmbësh, dyll dentar; Dezinfektantë; Përgatitje për asgjesim pasrazitësh; Këpurdhëvrasës;
Herbicide; Përgatitje për freskim ajri; Qafore për kafshë kundra parazitëve; Përgatitje
pastruese për lente kontakti; Përgatitje për largimin e aromave, jo për përdorim personal;
Insekticide; Larguesa për qen; Tretësa për heqjen e emplasterave ngjitës; Niseshte për
qëllime dietike ose farmaceutike; Përgatitje farmaceutike dhe veterinare; Përgatitje
higjenike për qëllime mjekësore; Substanca dietike për përdorim mjekësor; Artikuj
ushqimorë dietikë dhe substance dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar;
Përzierje ushqimore për foshnja; Shtesa ushqimore për qenie njerëzore dhe kafshë;
Emplastera, materiale për fashatim; Fashatime, mjekësore; Materiale për mbushje
sipërfaqesh dhëmbësh, dyll dentar; Dezinfektantë; Përgatitje për asgjesim parazitësh;
Këpurdhëvrasësa; Herbicide; Fashime menstruacioni; Përgatitje për deodorizim ajri;
Analgjezikë.
6 Artikuj të vegjël prej pjesëve metalike; Konteinera, dhe artikuj të transportit dhe
paketimit prej metali; Materiale dhe elementë prej metali për ndërtim dhe konstruksion;
Paketim, mbështjellje dhe bashktim arktikujsh, prej metali; Shkallë dhe skela, prej metali;
Tuba, gypa dhe zorrë, dhe pjesë për to, përfshirë valvula, prej metali; Kabllo, tela dhe
zinxhirë, prej metali; Materiale të papërpunuar dhe gjysmë të përpunuar, prej metali, të
paspecifikuar për përdorim; Dado, bulona dhe zinxhirë, prej metali; Shenja, dhe ekrene
informacioni dhe reklame, prej metali; Brava dhe çelësa, prej metali; Statuja dhe vepra arti
prej metaleve të zakonshëm; Dyer, porta, dritare dhe mbulesa dritaresh prej metali; Godina
prej metali; Materiale metalikë për ndërtim dhe konstruksion; Shkronja dhe numra prej
numra prej metali të zakonshëm, përjashtuar tipin; Konteinera prej metali [ruajtje,
transport]; Priza muri prej metali; Shtiza flamujsh [struktura] prej metali; Shenja dalluese
prej metali për automjetë; Statueta prej metali të zakonshëm; Statueta prej metali jo të
çmuar; Letër e hollë prej metali për mbështjellje dhe paketim; Fshirëse balte nga këpucët;
Zile; Grepa [artikuj metalikë]; Rrejta për insekte prej metali; Vida lidhëse prej metali për
kabllo; Kuti prej metali të zakonshëm; Sëndukë prej metali; Varëse rrobash prej metali;
Pjesë prej metali për mobilje; Tabela emrash prej metali; Numra e shtëpive prej metali, jo të
ndritshëm; Tabela shenjash prej metali; Vida prej metali; Lidhje tensioni; Kapëse metalike
për mbylljen e çantave.
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7 Pajisje spastrimi dhe pastrimi të jashtme; Makineri, vegla dhe aparatura për fiksim dhe
bashkim; Trapanë dhe baromina mekanike; Makineri hekurosje dhe presa lavanderie;
Makineri shtypje dhe libërlidhje; Gjeneratorë rryme; Makineri fshirëse, pastruese, larëse
dhe lavanderie; Makineri dhe aparatura bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë; Makineri
dhe aparatura për përpunim dhe përgatitje ushqimi dhe pije; Makineri dhe vegla makine për
trajtimin e materialeve dhe për prodhimtari; Pompa, kompresorë dhe ventilatorë; Aparatura
lidhëse për sanë; Makineri shpuese; Makineri për prerje buke; Furça për fshesa korrenti;
Furça [pjesë makinerish]; Pajisje pastruese që përdorin avull; Hapëse kanoçesh, elektrike;
Shtrydhëse lëngu, elektrike; Shtypëse frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake; Makineri
për prerje perimesh në formë spirale, elektrike; Makineri për kuzhinë, elektrike; Thika,
elektrike; Blender, elektrik, për qëllime shtëpiake; Mulli kuzhine, elektrike; Makineri dhe
aparatura për lustrim [elektrike]; Makineri dhe aparatura për pastrim, elektrike; Përpunuesa
ushqimi, elektrike; Pompa që shpërndajnë hidrogjen për stacione shërbimi; Pompa për
karburantë për stacione shërbimi.
8 Pajisje kozmetie që operohen me dorë dhe pjesë të tyre, në veçanti gërshërë, piskatore
dhe lima; Brisqe elektrikë dhe jo-elektrikë; Tehe brisqesh; Takëme; Pirunj; Lugë; Brisqe,
tehe brisqesh; Vegla që operojnë në mënyrë manuale; Pajisje që operohen me dorë për
përdorim në bujqësi, kopshtari dhe pylltari; Pajisje dore (që operohen me dorë) për ndërtim
të makinerive, aparaturave dhe automjeteve, dhe për inxhinieri strukturore; Takëme;
Takëme tavoline [thikë, piruna dhe lugë]; Thika; Thika për prerje të mishit të gatuar; Thika
perimesh; Brisqe; Instrumenta ruajtje; Hapëse kanoçesh; Kazma alpinisti; Hapëse
kanoçesh; Havanë; Lima thonjsh; Prerëse thonjsh; Sojakë; Dara; Prerëse picash; Pinca;
Gërshërë; Gërshërë krasitje; Çelësa dadosh [vegla dore].
9 Kopunë të shkarkueshëm celulari; Softuerë aplikimi për shërbime të resë kompjuterike;
Servera të resë kompjuterike; Softuerë të serverit të resë kompjuterike; Softuerë të resë
kompjuterike; Softuerë të shkarkueshëm të resë kompjuterike; Softuerë monitorimi të rrjetit
të resë kompjuterike; Syze; Syze dielli; Kuti për syze; Syze dhe aksesorë të tyre; Kuti për
syze; Skelete syzesh; Lente syzesh; Syze sporti; Helmeta mbrojtëse dhe veshje të tjera
mbrojtëse për sport; Aparatura dhe instrumente fotografikë, kinematografikë, optikë,
peshimi, matje, sinjalizimi, kontrolli (supervizimi), të shpëtimit të jetës dhe mësimdhënie,
në veçanti aparate fotografikë (fotografi), lente, dylbi, videokamera, kamera
kinematografike, videoregjistruesa, videoprintera, filma të ekspozuar, projektorë, matësa
ekspozimi, aparate fleshi, ekranë projektimi, montime diapozitivi, tripodë, çanta aparatesh
fotografikë, peshore; Makina llogaritëse, pajisje për përpunim të dhënash, në veçanti
monitorë, printera, skanera, makineri fotokopje, projektorë, ditarë elektronikë
(planifikuesa), pajisje kompjuterike periferike, dhe aksesorë të tyre, domethënë tastiera,
minjë kompjuteri, xhoistik, pllaka plug-in; Aparatura regjistrimi, Bartës magnetik të
dhënash, disqe regjistrues, Transmetimi ose riprodhimi të zërit dhe/ose imazheve dhe/ose të
dhënave të përpunuara në mënyrë elektronike (të përfshira në klasën 9), Në veçanti aparatet
televizive, instalimet marrëse satelitore, përfshirë antenat satelitore, Radiot, Magnetofonë
dhe kasetofonë analogë dhe digjitalë, Gramafonë analogë dhe digjitalë, Altorpolantë,
Telefona, Instalime telefonike, Aparate GSM, Telefona mobilë, Telefona me sekretari
automatike, Makina faksi, Ripërtëritësa, Alarme, Interkomë, Monitorë audio për bebe,
Antena marrëse, Mikrofonë, Kufje që mbahen në kokë, Kabllo Jak, Aparatura për lundrim,
Bartës të dhënash për ruajtje të informacionit, të dhënave, imazheve dhe zërit, duke
përfshirë kaseta audio dhe video, disqe flopi, CD-të, CD-ROM-ët, DVD-të, Kartat e ruajtjes
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(të përfshirë në klasën 9), Softuerë; Softuerë për lojra kompjuterike; Softuerë aplikacioni të
shkarkueshëm për porosi të artikujve ushqimorë dhe mallrave të tjerë të supermarketeve
online; bono dhe kuponë të elektronikë të shkarkueshëm; Karta besnikërie të koduara;
Menu dhe lista psonisje të shkarkueshme; Aparatura për regjistrim, transmetim ose
riprodhim të zërit dhe figurave; Mjete komunikimi magnetike të dhënash; Fonografë;
Kompakt disqe, DVD-i dhe mjete të tjera komunikimi regjistrimi digjitale; Mekanizma që
operojnë me monedhë; Regjistruesa të parave të thatë; Pajisje llogaritëse; Pajisje për
përpunim të dhënash; Kompjutera; Axhenda elektronike; Bateri ruajtje; Ngarkuesa për
bateri; Mbulesa për priza elektrike; Syze; Kuti për syze; Kompjutera; Aparate fotografike
[fotografi]; Tapa veshi për zhytës; Pasqyra [artikuj optikë]; Siguresa; Aparatura dhe
instrumenta shkencorë, lundrimi, studimi, fotografikë, kinematografikë, optikë, peshimi,
matje, sinjalizimi, konstrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të jetës dhe mësimdhënie; Aparatura
dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose
kontrollin e energjisë elektrike; Pajisje për përpunim të dhënash; Pajisje elektronike të
transportueshme dhe pajisje që mbahen në dorë për transmetimin, ruajtjen, redaktimin,
regjistrimin dhe rishikimin e tekstit, imazheve, zërit, videos dhe të dhënave, përfshirë
nëpërmjet rrjeteve globale kompjuterike, rrjeteve pa tel dhe rrjeteve të komunikimeve
elektronike, dhe pjesët dhe pajisjet elektronike dhe mekanike për to; Harduer kompjuterik
dhe softuerë kompjuterik; Softuerë; Harduer kompjuterik; Softuerë baze të dhënash dhe
aplikacione softuerike jo të shkarkueshme; Softuerë aplikacioni për shërbime të resë
kompjuterike; Baza të dhënash elektronike të regjistruara në mjete komunikimi
kompjuterike; Përmbajtje e regjistruar; Softuerë kompjuterik aplikacioni; Programe të
shërbimeve komjuterike për menaxhim skedarësh; Programe kompjuterike, të regjistruara;
Softuerë të resë kompjuterike; Softuerë kompjuterikë për aksesin e autorizuar në baza të
dhënash; Baza të dhënash; Baza të dhënash; Të dhëna të regjistruara në mënyrë elektronike;
Baza të dhënash (elektronike); Programe kompjuterike, të regjistruar; Suftuerë reje
kompjuterike të shkarkueshëm; Programe kompjuterike të ruajtur në formë digjitale;
Softuerë aplikacioni të kompjuterit personal për sistemet e kontrollit të dokumenteve;
Softuerë aplikacioni të kompjuterit personal për menaxhim të sistemeve të kontrollit të
dokumenteve; Softuerë për përcjellje të përparimit të punës; Softuerë në fushën e
softuerëve të menaxhimit të të dhënave.
10 Byzylykë për qëllime mjeksore.
11 Aparatura për ndricim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim
me ujë dhe qëllime higjenike; Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim;
Vaska; Bide; Burime drite që përdorin hark elektrik; Drita biçiklete; Lavamanë; Drita
elektrikie (elektrik); Pishtarë elektrikë; Tiganë të gatimit me presion, elektrikë; Elementë
ngrohje; Pishtarë elektrikë; Batanije, elektrike jo për qëllime mjeksore; Ventilatoraë; Poça
elektrikë; Skara; Tharëse flokësh; Vatra furre; Rrathë gatimi; Enë gatimi, elektrike; Drita
me ngjyra; Llamba ndriçimi; Globe lambash; Abazhure; Reflektorë llampash; Llambadarë;
Tharësa ajri; Tubo ndriçimi floureshentë; Furra [aparate ngrohës]; Llamba vaji; Bolierë të
majasë së birrës; Pllaka ngrohje; Makineri për pjekje kafeje; Helle pjekës; Ndezësa; Pajisje
për të bërë vafel; Drita, elektrike, për pemët e Krishtlindjeve; vaska për të larë bebe; Pajisje
për të bërë vafel.
12 Automjete; Aparatura për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; Pulla gome ngjitëse për riparimin
e komardareve; Pompa ajri [aksesorë automjetësh]; Zinxhirë kundra rrëshqitjs; Alarme
kundr vjedhjes për automjete; Karroca për fëmijë; Zile biçikletash; Frena biçikletash;
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Zinxhirë biçikletash; Trup biçikletash; Timonë biçikletash; Pompa për gomat e biçikletave;
Disqe për rrota biçikletash; Shala biçikletash; Tela për rrota biçikletash; Këmbalecë
biçikletash; Goma biçikletash; Mbulesa për karroca fëmijësh; Rrema; Rema për kanoe;
Skara biçikletash; Pedale biçikletash; Mbulesa për karroca fëmijësh; Karoca fëmijësh;
Shallë për biçikleta, trirrotakë ose motorçikileta; Rripa sigurimi për ndenjëset e
automjeteve; Ndenjëe sigurimi për fëmijë, për automjete; Mbajtëse skish për automjete;
Ballik kundra diellit për automobilë; Fshirëse xhamash.
13 Armë gjahu; Municione dhe predha; Eksplozivë; Fishekzjarrë.
14 Gurrë të çmuar; Ornamente [stoli të çmuara]; Unaza (stoli të çmuara); Vathë; Vathë;
Karfica zbukurimi [stoli të çmuara]; Gjerdanë që qëndron ngushtësisht në qafë; Zinxhirë të
shkurtër qafe; Shirta për në qafë; Varëse; Gjerdanë; Byzylykë; Stoli të çmuara prej floriri;
Ornamente argjendi; Stoli të çmuara prej perle; Stoli të çmuara platini; Diamantë dhe stoli
të çmuara gurë me ngjyrë; Unaza martese; Stoli të çmuara për burra; Gurë të çmuar; Perl;
Instrumenta horologjikë dhe kronometrikë, në veçanti orë; Orë dore; Pjesë për mekanizma
ore; Ripa ore; Fusha ore [fusha ore dhe për punime orash]; Kuti ore; Makineri për sahatë
dhe ora; Pjesë për makineri sahatësh dhe orash; Pjesë dhe pajisje për mallrat e
sipërpërmendur, të përfshirë në klasën 14; Kuti për orë dhe për punime orash; Kuti orash;
Kuti për ora [prezantim]; Makineri për sahatë dhe ora.
15 Instrumenta muzikorë; Kuti për instrumenta muzikorë; Tastiera për instrumenta
muzikorë; Pipëza për instrumena muzikorë; Plektrume; Tela për instrumenta muzikorë;
Aparatura kthimi për partiturat muzikore.
16 Kuponë të shtypur; Bono të shtypura; Çertifikata dhuratash; Dosje dokumentash
[artikuj për shkrim]; Makina automatike për shpërndarje kapëse letrash për përdorim zyre
ose artikuj shkrimi; Shirita vet-ngjitës për përdorim në artikuj shkrimi; Shirita vet-ngjitës
për përdorim në artikuj shkrimi; Artikuj shkrimi (orendi me sirtarë për artikuj shkrimi)
[pajisje zyre]; Orendi me sirtarë për artikuj shkrimi [pajisje zyre]; Blloqe shënimesh [artikuj
për shkrim]; Stilolapsa me ngjyra; Mbajtëse dokumentash [artikuj për shkrim]; Xhepa
dosjesh për përdorim për artikuj për shkrim; Shirita ngjitës nga të dy anët për përdorim për
artikuj shkrimi; Kapakë [artikuj për shkrim]; Pistoleta me kapëse teli (-Elektrike) për
përdorim për artikuj për shkrim; Makina printimi etiketash për përdorim për shtëpi dhe
artikuj për shkrim; Kuti për artikuj për shkrim; Kuti për artikuj për shkrim; Stilolapsa
shënjues me maja poroze prej shajaku të presuar; Izinglas për artikuj për shkrim ose qëllime
shtëpiake; Letër për mbështjellje dhuratash; Xixëllima për qëllime të artikujve për shkrim;
Goma [ngjitës] për artikuj për shkrim ose qëllime shtëpiake; Shirita elastikë për zyra;
Shirita të gomuar [artikuj për shkrim]; Ngjitësa gome për artikuj për shkrim; Kapëse për
zyra; Pineska [artikuj për shkrim]; Dërrasa me tallash druri [artikuj për shkrim]; Zarfe
[artikuj për shkrim]; Fisha [artikuj për shkrim]; Kapëse për letra [artikuj për shkrim];
Shirita ngjitës për artikuj për shkrim ose qëllime shtëpiake; Shirita vet-ngjitës për përdorim
për artikuj për shkrim; Shirita vet-ngjitës për përdorim për artikuj për shkrim; Artikuj për
shkrim në fletë të holla ngjitëse; Zamka [ngjitësa] për artikuj për shkrim ose qëllime
shtëpiake; Shirita vet-ngjitës për përdorim për artikuj për shkrim; Ngjitës xhelatine prej
algave të kuqe, për artikuj për shkrim ose qëllime shtëpiake [funori]; Zamka [ngjitësa] për
artikuj për shkrim ose qëllime shtëpiake; Letër kopjativë [artikuj për shkrim]; Rimbushësa
për stilolapsa me zar; Shkumës; Letër plastike transparente; Zamka [ngjitësa] për artikuj për
shkrim ose qëllime shtëpiake; Dosje [artikuj për shkrim]; Libra xhepi [artikuj për shkrim];
Dosje të mëdha dokumentash; Materiale shkrimi dhe mësimdhënie; Dosje për letra; Fletë e
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hollë plastike për amballazhim; Pineska [artikuj për shkrim]; Letra dylli [artikuj për
shkrim]; Kopje të shufishuara [artikuj për shkrim]; Mbajtëse për kanceri në tavolinë; Kuti
për artikuj për shkrim; Kuti për atikuj për shkrim; Arka për artikuj për shkrim; Pajisje
shkolle [artikuj për shkrim]; Stilolapsa; Ditarë; Orendi me sirtar për tavolinë për artikuj për
shkrim [pajisje zyre]; Diapozitivë [artikuj për shkrim]; Borde për skica; Fletë prej letre ose
plastike për kontrollin e lagështisë për paketim artikujsh ushqimorë; Receta të printuara që
shiten si elementë të paketimeve të ushqimeve; Role fletësh të holla plastike për paketimin
e ushqimit; Qese plastike për ruajtje të ushqimit për përdorim shtëpiak; Fletë të holla
plastike për mbështjellje ushqimi për përdorim shtëpiak; Mbështjellëse ushqimi; Zbukurime
prej letre për artikuj ushqimorë; Letër mbështjellëse për të mbajtur ushqime; Zbukurime
prej kartoni për artikuj ushqimorë; Fletë të holla plastike për mbështjellje ushqimi; Fletë
thithëse prej letre ose plastike për paketim të artikujve ushqimorë; Shirit qese ushqimore
për përdorim në ngrirje; Fletë të holla për mbështjellje të artikujve ushqimorë; Materiale të
printuar, periodikë; Artikuj për shkrim; Zamka [ngjitësa] për artikuj për shkrim ose qëllime
shtëpiake; Produkte letre për qëllime shtëpiake dhe higjenike (të përfshirë në klasën 16), në
veçanti letër higjenike, peceta kuzhine, shami, mbulesa tavoline, peceta tavoline, peceta
kozmetike dhe pelena për bebe, duke përfshirë të gjithë mallrat e sipërpërmendur të bërë
prej ose duke përdorur pëlhura celuloze, leshi dhe me push; Qese letre ose plastike, për
ruajtje artikujsh ushqimorë; Qese për ngrirje; Qese plehrash, fletë të holla shtëpiake prej
letre dhe plastike; Mësalla prej letre; Materiale të printuar; Material për libërlidhje;
Fotografi [të printuara]; Artikuj për shkrim; Zamka [ngjitësa] për artikuj për shkrim ose
qëllime shtëpiake; Materiale për artistë; Penela; Makina shkrimi dhe pajisje zyre
(përjashtuar mobiljet); Materiale mësimdhënie [përjashtuar aparaturat]; Materiale plastikë
për paketim (që nuk përfshihen në klasa të tjera); Shkronja [numra dhe germa]; Blloqe për
tipografi; Postera; Akuarele; Bojra uji; Albume; Blloqe shënimesh; Atllase; Tabela shkrimi;
Lapsa; Depozitë boje; Treguesa faqesh; Mbështetëse libri gjatë leximit [mobilje]; Mësalla
prej letre; Peceta tavoline prej letre; Sirtarë për letra mbi tavolinë; Peshore për letra; Thika
për letra [hapëse zarfesh]; Tabaka për tavolinë; Libra; Katalogë; Periodë; Revista
[periodikë]; Gazeta; Materiale të printuar; Kalkime [dekalkomani]; Dosje dokumentash
[artikuj për shkrim]; Etiketa prej letre; Fotografi [të printuara]; Stenda për fotografi; Kapëse
për zyrë; Globe me hartë; Imazhe grafikë; Riprodhime grafike; Printime grafike; Kartolina
urimi të Krishtlindjeve; Rrasa shkruese; Plane për vizatim; Grykashka prej letre; Manualë
[doracakë]; Hapëse vrimash në letër; Filtëra kafeje prej letre; Kalendarë; Kartonë; Harta;
Mbajtëse shkumësi; Zarfe (letër); Libra të llogarive [libra]; Vizore; Pllaka klishe; Penelë
piktorësh; Kanavacë për pikturë; Rula për bojazhi të shtëpisë; Kavaleta piktorësh; Piktura;
Shkumës shënjues; Shami prej letre; Stilografë; Portrete; Dosje për fletë të ndara dhe të
lëvizëshme; Letra vizatimi; Lapsa për vizatim; Libra komikë; Materiale shkruese; Letër për
shkrim; Instrumenta shrkuese; Tabela shkrimi; Qese plehrash prej letre ose plastikash; Vula
me reliev; Dërrasa të zeza; Shpërndarësa për shirita; Kartolina; Vizore; Karta bonusi,
zbritje dhe avantazhe kursimi; Libra për kursim parash; Etiketa me ngjitës [artikuj për
shkrim]; Libra me ilustrime; Libra për ngjyrosje; Broshura; Enë prej kartoni; Kapakë
[artikuj për shkrim]; Filtera kafele prej letre; Shami prej letre; Thasë prej letre.
17 Materiale për paketim, bllokim dhe izolim; Përbërje mbyllëse për bashkime; Kauçuk,
guta-perka, gomë, asbest, mikë; Mbyllësa plastikë; Zorra fleksible, jo prej metali; Shtroja
izoluese të dyshemesë, të përfshirë në klasën 17; Bashkime (jo prej metali) për tubo dhe
gypa; Mallra prej asbesti, domethënë shtroje, paketime, përlhura, letër asbesti, kartonë të
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trashë të presuar prej asbesti, tabënë; Mallra prej mike, domethë pllaka izoluese; Mallra
prej kauçuku, guta-perka ose gome në formë blloqesh, pllakash, shufrash, fletësh të holla,
litarësh ose shiritash (të gjithë duke qenë produkte gjysmë të përpunuar); ; Mallra prej
kauçuku, guta-perka ose gome, domethënë fill (të ndryshëm nga ato për përdorim në
tekstil), doreza izoluese, guarnicione, ndaluesa, qafore ndaluese, pjesë lidhjesh së gypit dhe
tubit, materiale paketimi dhe mbushës; Plastika në formë të derdhur për përdorim në
prodhim.
19 Zift, katran, bitum dhe asfalt; Qelq për ndërtim, në veçanti pllaka, panelë çatie prej
xhami; Materiale ndërtimi, jo prej metali; Monumente, jo prej metali; Tubo të ngurtë, jo
prej metali, për ndërtim; Kompensatë; Dru gjysmë i punuar, në veçanti trarë, dërrasa,
panelë; Godina, të transportueshme, jo prej metali; Kuti letrash dhe enë të tjera prej
murature.
20 Pasqyra që mbahen në dorë [pasqyra tualeti]; Pasqyra që mbahen në dorë [pasqyra
tualeti]; Pasqyra për makjazh për përdorim në udhëtim; Pasqyra për makjazh për kuletë;
Imitime ushqimesh të përbërë prej plastike; Tabaka ushqimi transparente (Jo metalike -) për
përdorim komercial; Enë transparente ushqimi për përdorim paketimi komercial; Tabaka
plastike [enë] të përdorur në paketimin e ushqimeve; Mobilje; Pasqyra (xham i argjenduar);
Korniza; Dyshekë/Krevatë, përjashtuar shtrojat; Sëndukë; Arka (Jo prej metali -); Buste
prej druri, dylli, allçie ose plastike; Varëse palltosh; Varëse perdesh; Rula perdesh; Shufra
perdesh; Bazamente me vazo lulesh; Dyshekë; Figurina [statueta] prej druri, dylli, allçie ose
plastike.
21 : Rafte për artikuj kozmetikë; Aplikatorë për artikuj kozmetikë; Enë për artikuj
kozmetië; Furça makjazhi; Furça makjazhi; Furça makjazhi; Mbulesa kutiash qeramike
pecetash; Mbulesa kutia pecetash; Shpërndarësa për artikuj kozmetikë; Aplikatorë për
artikuj kozmetikë; Mbajtëse për artikuj kozmetikë; Vegla dore për aplikimin e artikujve
kozmetikë; Kuti pudre; Pajisje kozmetike dhe tualeti; Kuti tualeti të pajisura; Furça
makjazhi; Sfungjerë për kozmetikë; Furça makjazhi; Furça makjazhi; Shpërndarësa për
peceta fytyre; Enë ushqimi prej letre varaku; Mbulesa të palosëshme të izoluara për
ushqim; Bluarëse ushqimi që operojnë me dorë; Enë termoizoluese për ushqim ose pije;
Kupola mbulesë të izoluara për ushqim; Fole Japoneze të kutive për ushqim [jubako];
Përzierësa ushqimi jo-elektrikë; Enë për ruajtjen e ushqimit; Mbulesa të ripërdorëshme
silikoni për ushqim; Pajisje dhe enë shtëpiake ose kuzhine (jo prej metali të cmuar apo të
veshur me to); Krëhëra dhe sfungjerë; Furça (përjashtuar penelët); Material për bërje
furçash; Artikuj pastrues; Qelqurina, porcelan dhe enë balte që nuk përfshihen në klasa të
tjera; Furça tualeti; Kuti tualeti të pajisura; Shpërndarësa të letër higjenike; Sfungjerë
tualeti; Krëhëra dhe furça dhëmbësh elektrike; Furça (përjashtuar penelët); Materiale për
bërje furçash; Krëhëra dhe furça dhëmbësh elektrike; Pajisje (aq sa përfshihen në klasën
21) dhe enë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë (jo prej metali të cmuar ose të veshur me
to); Krëhëra dhe sfungjerë; Pajisje dhe enë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë (jo prej
metali të cmuar ose të veshur me to); Krëhëra dhe sfungjerë; Artikuj pastrues; Doreza
gome; Lecka pastrimi të bëra prej materialesh tekstili ose jo-tekstili; Shtupa për kruajtje dhe
pastrim; Pajisje kuzhine shtëpiake, domethën tiganë, kullesa tenxheresh, pjata për suflé,
tepsi për pjekje; Artikuj bërë prej qelqi, porcelain, qeramike, argjile ose plastike për qëllime
shtëpiake ose kuzhine, në veçanti gota, filxhanë, poçe, bardhakë, pjata të sheshta, pjata,
vazo, tasa; Furça dore, kaci të plehrave, fshesa, furça të të gjitha llojeve (të përfshira në
klasën 21); Fshesa dore, Sfungjerë, Lecka pastrimi dhe për amvisë; Lëkura kamoshi;
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Fshirëse pluhurash prej puplash; Shtupa dyshemeje; Fshirëse tapeti; Lesh çeliku; Kova;
Doreza për qëllime shtëpiake; Pastruesa tenxheresh; Furça për flokë, thonj, dhe dhëmbë;
Doreza kopshtarie; Kuti pudre; Pufka pudre; Pajisje për qëllime shtëpiake; Pajisje dhe enë
shtëpiake ose kuzhine (jo prej metali të cmuar apo të veshur me to); Krëhëra dhe sfungjerë;
Furça (përjashtuar penelët); Material për bërje furçash; Artikuj pastrues; Lesh çeliku; Qelq,
i papërpunuar ose gjysmë i punuar, përjashtuar xhamin për ndërtim; Qelqurina, porcelan
dhe enë balte që nuk përfshihen në klasa të tjera; Pajisje dhe enë shtëpiake ose kuzhine (jo
prej metali të cmuar apo të veshur me to); Isothermic bags; Cool boxes, elektrike; Krëhëra
dhe sfungjerë; Furça (përjashtuar penelët); Material për bërje furçash; Artikuj pastrues;
Qelq, i papërpunuar ose gjysmë i punuar, përjashtuar xhamin për ndërtim; Qelqurina,
porcelan dhe enë balte që nuk përfshihen në klasa të tjera; Pjata gjalpi; Kuti për sapunë;
Kuti prej qelqi; Shpërndarësa sapuni; Kosha plehrash; Sfungjerë për banjo; Dërrasa
kuzhine; Pajisjet e ujitjes; Vazo lulesh; Takëme porcelain tavoline; Furça enësh; Tabaka
ushqimi; Okllasi, për shtëpi; Koshat bukësh; Sahanë [legenë]; Safa; Tasa frutash; Lecka
pluhurash [copa]; Fshirëse pluhrash prej puplash; Gota pijesh; Kullesa për qëllime
shtëpiake; Pjata; Shishe; Forma ëmbëlsirash; Forma kubash akulli; Kapakë tenxhereje;
Pjata perimesh; Doresa për përdorim shtëpiak; Doreza për lustrim; Vaska; Enë shtëpiake, jo
prej metali; Kova akulli; Poçe për biskota; Forma ëmbëlsirash; Dekantuesa; Tenxhere
gatimi; Shtroje për tiganë; Enë qeramike; Kapëse rrobash; Vegla për heqjen e çizmeve;
Sete tenxheresh gatimi; Kupa vezësh; Turjela tapash, elektrike dhe jo-elektrike; Tenxhere;
Përzierje e larmishme ; Fshesa; Sete tenxheresh gatimi, jo prej metali; Enë balte; Kullesa
qiriu (jo prej metali të çmuar); Qirimbajtëse (jo prej metali të çmuar); Mbulesa pjatash për
gjalp; Mbulesa pjatash; Shtupa dyshemeje; Çarqe minjsh; Furça thonjsh; Kupola për djath;
Pjata letre; Shporta pikniku; Uturakë; Artikuj qeramike prej kine; Furça rroje; Rende; Çarqe
minjsh; Tundësa për kokteil; Hekur i këpucarit për të mbajur këpucët në kallëp; Lugë
këpucësh; Tava qelqi; Dërrasa hekurosje; Tiganë; Pjata tavoline; Furça dhëmbësh;
Termusë; Furça tualeti; Pajisje tualeti; Lecka lustrimi; Ujitëse; Ftohëse për verë; Tiganë me
fund të rrumbullakët të përdorur në kuzhinën Kineze; Kriklla birre; Doreza cope të trashë
për të trajtuar enët e nxehta nga zjarri; Dorreza furre; Hapëse shishesh, elektrike dhe joelektrike; Lugë për tiganisje [pajisje gatimi]; Fshirëse për dërrasë të zezë; Kosha buke për
qëllim shtëpiaike; Mbështjellëse prej tekstili për vezë të ziera; Xham për pasqyra; Pajisje
dhe enë për shtëpi ose kuzhinë; Krëhëra dhe sfungjerë; Furça; Material për bërje furçash;
Artikuj pastrues; Lesh çeliku; Qelq, i papërpunuar ose gjysmë i punuar, përjashtuar xhamin
për ndërtim; Qelqurina, porcelan dhe enë balte që nuk përfshihen në klasa të tjera; Kosha
plehrash; Vazo lulesh; Kosha buke; Trazuesa kokteilesh; Pajisje kozmetike; Enë për pije;
Kupa vezësh; Hapëse shishesh, elektrike dhe jo-elektrike; Doreza për amvisa dhe kopshtari;
Enë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë; Fikëse qirinjsh; Kurthe për insekte; Çanta termike;
Kana; Takëme tryeze për vaj dhe uthull; Turjela, elektrike dhe jo-elektrike; Shiringa për
ujitje të luleve dhe bimëve; Pëlhura për pastrim; Furça dhëmbësh; Kruajtëse dhëmbësh;
Kosha plehrash; Kapëse rrobash; Shpërndarësa sapuni; Lëkura kamoshi; Shtupa dyshemeje;
Thyerëse arrash.
22 Litarë, spango, rrjeta, tenda, streha, pëlhura të gomuara, vela, thaës dhe çanta (që nuk
përfshihën në klasat e tjera); Materiale veshës dhe mbushës (përjashtuar gomat dhe
plastikat); Tekstile fibroze të papërpunuar; Shirita, jo prej metali, për mbështjellje ose
lidhje; Rripa, jo prej metali, për trajtim ngarkesash; Mbërthime, jo prej metali, për trajtim
ngarkesash; Shtretër të varur; Mbërthime, jo prej metali, për trajtim ngarkesash; Shirita për
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grila Veneciane; Shkallë prej litari; Spirale bërë prej letre; Canta [zarfe, kuleta] prej tekstili,
për paketim.
23 Fille të tjerë dhe penj për përdorim në tekstile.
24 Lecka për heqje makjazhi [teksil], të tjera nga ato të ngopura me produkte kozmetike;
Lecka për heqje makjazhi [teksil], të tjera nga ato të ngopura me produkte kozmetike;
Tekstile për mbështjellje ushqimi; Tekstile dhe mallra prej tekstili, që nuk përfshihen në
klasa të tjera; Mbulesa krevati dhe tavoline; Peshqirë banjoje dhe peshqirë duarsh; Sparça;
Tekstile dhe mallra prej tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; Batanje krevati;
Mbulesa krevati; Rroba shtrati dhe batanije; Mbulesa jorgani; Këllëfë jastëku; Mbulesa
jastëkësh; Çarçafë [tekstili]; Mbulesa krevatësh; Shtroje tavoline; Shtroje tavoline prej
tekstili; Mbulesa tekstili; Shtroje pjate prej tekstili; Peceta tekstili; Perde; Perde; Mbulesa
karrigesh; Peshqirë banjoje dhe pershqir duarsh prej tekstili; Peshqirë prej tekstili; Shtupa
larje; Peshqirë saune; Sparça; Copa për tharje pjatash; Shtroje tavoline prej tekstili;
Mbulesa tavoline dhe artikuj të tjerë tekstili shtëpiake; Shami tekstili; Të linjta që përdoren
në banjo; Çarçafë dhe këllëfë dhe batanije; Peshqirë prej tekstili; Të linjta.
25 Veshje; Pjesë veshjesh; Veshje këmbe dhe veshje koke; Veshje këmbe; Veshje koke;
Pjesë të sipërme të këpucëve me qafa; Kapele uniforme; Taka; tabanë të brendshëm
këpucësh; Xhepa për veshje; Veshje të gatshme [pjesë veshjesh]; Tabanë për këpucë;
Këllëfë për këpucë; Gomë e punuar si tegel zbukurimi i faqes së këpucëve.
26 Aksesorë për veshje; Artikuj për qepje dhe artikuj dekorativë nga tekstili; Dantella dhe
qëndisma; Shirita flokësh; Butona; Gremça dhe syçka; Karficat e flokëve; Lule artificiale;
shirita bizhuterish; Artikuj dekorativë për flokë; Fjongo dhe kordonë; Butona, gremça dhe
syçka; Gjilpëra; Lule artificiale; Aksesorë për veshje; Varëse këpucësh; Perçinat e
këpucëve ku kalojnë lidhëset; Tokëzat e këpucëve; Mbërthyese për këpucë; ornamente
(këpucë —), Jo prej metali të çmuar, Aksesorë këpucësh, Veçanërisht lidhëse këpucësh;
Ornamente flokësh, kapëse dhe karfica; Karfica zbukurimi që mbajnë veshjen të mbyllur
[aksesorë veshjesh]; Pupla [aksesorë veshjesh]; shirita flokësh; Kapele për ngjyrosjen e
flokëve; Karficat e flokëve; Artikuj dekorativë për flokë; Baret për flokë; Stolisje kapele;
Shitore [artikuj rrobaqepësie], përveç fijeve; Parruke; Flokë të rremë; Mbërthyes me
zinxhirë; Zinxhirë për çanta; Tokëza [aksesorë veshjesh]; Lidhëse këpucësh; Tokëzat e
këpucëve; Mbërthyese për këpucë; Zbukurime këpucësh; Vata; Dantella dhe qëndisma;
Fjongo dhe kordonë; Butona, gremça dhe syçka; Gjilpëra; Lule artificiale; Distinktivë risi
dekorative [butona].
27 Tapete; Rrugica; Shtresa e poshtme e tapetit; Tapete; Rrogoz dere; Udhëza për banjë;
Letër muri.
28 Artikuj gjimnastikor dhe sportiv; Lojëra; Lodra; Artikuj gjimnastikor dhe sportiv që
nuk përfshihen në klasa të tjera; Dekorime për pemët e Krishtlindjeve; Çanta të dizajnuara
posaçërisht për ski dhe dërrasa sërfi; Kallama për peshkim; Mbushje mbrojtëse [pjesë të
kostumeve sportive]; Ornamente për pemët e Krishtlindjeve, përveç artikujve ndriçues dhe
ëmbëlsirave; Stenda të pemës së Krishtlindjes; Pemë Krishtlindjesh prej materiali sintetik;
Lodra; Lodra për kafshë shoqëruese; Kukulla; Veshje për kukulla; Shtëpi kukullash; Lojra
për testim zgjuarsie dhe njohurish; Letra loje; Lojëra tavoline; Rraketake [gjëra për të
luajtur]; Lodra të reja për të luajtur shaka; Arusha Tedi; Lodra pelushi; Topa për lojëra;
Konfeti; Pishina [artikuj për luajtje]; Konsola elektronike të lojërave.
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29 Sallata të përgatitura; Sallata me bazë patate; Sallata frutash; Fruta, kërpudha dhe
perime të përpunuara (përfshirë arrat dhe bishtajoret); Ushqime të gatshme të gatuara të
përbëra tërësisht ose kryesisht nga mishi; Ushqime të gatshme të gatuara që përbëhen
tërësisht ose kryesisht nga shpendët; Ushqime të gatshme të gatuara që përbëhen tërësisht
ose kryesisht nga kafshë gjahu; Ushqime të përgatitura që përmbajnë [kryesisht] vezë; Pjata
të përgatitura që përbëhen kryesisht nga mishi; Ushqime të shpejta me bazë perimesh; Supë
e gatuar paraprakisht; Supë me lëng mishi/perimesh/peshku të zier [supë]; Lëng
mishi/perimesh/peshku të zier; Supa; Mish; Pjata të përgatitura me mish; Pelte mishi; Mish;
Mish i përgatitur; Pata të gatuara me mish; Djathë; Djathë i përzier; Djathë i përpunuar;
Djathë i grirë i gatshëm; Djathë që përmban barishte; Arra, të përgatitura; Xhelra për
ushqim; Reçelra; Komposto; Fruta dhe perime për lyerje buke; Perime të prera
paraprakisht; Mish; Peshku, jo i gjallë; Shpendë; Mish gjahu, jo i gjallë; Molusqe, duke
përfshirë molusqet e përgatitur; Sallam, mish, shpendë dhe produkte peshku, havjar, sallata
me mish, peshk, shpendë dhe mish gjahu; Pasta mishi, shpendësh, mishi gjahu dhe peshku,
ekstrakte mishi; Fruta, perime dhe bishtajore; Pastë frutash dhe perimesh;
Sallata delikate të bëra me perime ose gjethe sallate; Produkte patatesh të të gjitha llojeve,
përkatësisht patate të skuqura thara, kroketa, patate të skuqura, patate të gatuara
paraprakisht, patate frite, petë patatesh, rösti (tortë me patate të grira të skuqura), petulla
patatesh, feta të holla patatesh të skuqura krokante, shkopinj patate; Vakte gjysmë të
përgatitura dhe të përgatitura, përkatësisht supa (përfshirë supat e çastit), vakte të ziera, të
thata dhe të lëngshme; Xhelra me mish, fruta dhe perime, reçelna; Vezë; Qumësht dhe
produkte qumështi, Veçanërisht qumësht për pije, Qumësht i ferrmentuar me acidofilus,
Dhallë, Kos, Kos frutash, Kos me çokollatë ose kakao të shtuar, Pije qumështi të
parapërzier joalkoolike, kefir, krem, kuark, gosti me fruta dhe barishte, Ëmbëlsira, kryesisht
prej qumështo dhe aromatizues, me xhelatinë dhe/ose niseshte si agjentë lidhës; Gjalpë;
Gjalpë sade; Djathë; Përgatitje djathi; Ëmbëlsira me bazë frutash; Vajra dhe yndyrna
ushqimore; Arra të kripura dhe pa kripë dhe ushqime të tjera të shpejta, të përfshira në
klasën 29; Të gjitha mallrat e sipërpërmendur (aty ku është e mundur) gjithashtu të ngrira
ose të konservuara, të sterilizuara ose të homogjenizuara; Mish, peshk, shpendë dhe mish
gjahu; Ekstrakte mishi, fruta dhe perime të konservuara, të thara dhe të ziera, Xhelra,
reçelra, pure frutash; Vezë, qumësht dhe produkte qumështi; Vajra dhe yndyrna ushqimore;
Albumin për ushqim; Algjinate për ushqim; Bajame të përpunuara; Kroketa; Fole të
ngrënshme shpendësh; Xhelatinë për ushqim; Kërpudha, të konservuara; Arra të
përpunuara; Kikirikë, të përgatitur; Përgatitje për bërjen e supës; Proteina për konsum
njerëzor; Lëng mishi/perimesh/peshku të zier; Supa; Tartufë, të konservuar; Mish, peshk,
shpendë dhe mish gjahu; Ekstrakte mishi; Fruta dhe perime të konservuara të ngrira, të
thara dhe të ziera; Xhelra për ushqim; Reçelra; Komposto; Vezë, qumësht dhe produkte
qumështi; Vajra dhe yndyrna ushqimore; Ushqime të shpejta që nuk përfshihen në klasat të
tjera; Qumësht kikiriku [pije joalkoolike]; Qumësht kikiriku [pije joalkoolike]; Ujë kokosi
(pije); Qumësht bajame [pije].
30 Bukë dhe simite; Bukë e freskët; Bukë e pjekur paraprakisht; Bukë pa maja; Bukë pa
gluten; Roleta të buta [bukë]; Ëmbëlsira; Bageta; Ëmbëlsira me miell; Artikuj ëmbëlsirash
të veshur me çokollatë; Brumë sfoliati; Drithëra të përpunuara; Artikuj ushqimorë të bërë
nga drithërat; Ushqime me fara; Ushqime të shpejta me susam; Produkte ushqimore
rostiçerie të bëra nga mielli i patates; Ushqime rostiçerie të bëra nga gruri i plotë; Produkte
ushqimore rostiçerie të bëra nga pluhur biskotash; Biskota me çokollatë; Torta me
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çokollatë; Pasta me çokollatë; Roleta buke të mbushura; Baguette të mbushura; Biskota me
qepë ose djathë; Ushqime të shpejta misri të fryra me shije djathi; Tortë me karamele;
Ëmbëlsira që përmbajnë reçel; Ëmbëlsira që përmbajnë pelte; Ëmbëlsira me miell patate;
Tarta [të ëmbla ose të kripura]; Biskota [të ëmbla ose të kripura]; Byrek [i ëmbël ose i
kripur]; Sanduiçe; Sanduiçe; Mbështjellëse [sanduiç]; Sanduiçe të thekur; Sanduiçe që
përmbajnë sallatë; Sanduiçe që përmbajnë pulë; sanduiçe; Salca për sallatë; Vakte të thata
dhe të lëngshme të gatshme për t'u shërbyer, kryesisht të përbëra nga brumëra; Vakte të
thata dhe të lëngshme të gatshme për t'u shërbyer, kryesisht të përbëra nga orizi; Vakte të
përgatitura në formë picash; Pjata të gatshme që përmbajnë makarona; Vakte të përgatitura
me bazë orizi; Ushqim i lehtë me tortilla; Produkte ushqimore rostiçerie të bëra nga mielli i
patates; Ushqim rostiçerie me bazë drithëra; Ushqim i lehtë me bazë orizi; Ushqime
rostiçerie të bëra nga gruri i plotë; Ushqim i lehtë me bazë drithëra; Ushqime të shijshme
rostiçerie të gatshme për t’u ngrënë të bëra nga mielli i misrit të formuar me kallëpe;
Byrekë me mish; Byrekë me mish [të përgatitur]; Uëshqime të lehta misri të fryra me shije
djathi; Drithëra dhe niseshte të përpunuara për artikuj ushqimorë dhe mallra të prodhuara
prej tyre; Produkte buke dhe maja; Sheqer; Ëmbëlsuesa natyralë, Glazura dhe mbushje të
ëmbla dhe produkte bletësh për ushqim; Kripë ushqimore; Erëza; Erëza djegëse;
Aromatizues për pije; Bimë të përpunuara; Shurupra aromatizues; Shurupra dhe melasa;
Bageta; Salca përfshirë salcat e sallatave; Ketçap domateje; Rrepkë kali; Kaperi; Kafe; Çaj;
Kakao; Çokollate; Mallra çokollate; Pluhura pijesh me bazë kakao; Marzipan; Nugat;
Produkte marzipan dhe nugati; Produkte për lyerje buke, kryesisht me sheqer, kakao, nugat,
qumësht dhe/ose yndyrna; Pralina, duke përfshirë pralinat e mbushura; Sheqer; Bonbone të
bëra me sheqer; Mishra të ëmbël [karamele], Në veçanti bonbon me karamel, mente, fruta,
gome, Lëpirëse, Çamçakëzë; Oriz; Tapiokë; Kafe artificiale; Miell dhe përgatitje nga
drithërat; Drithëra integrale pa lëvore, Domethënë oriz, Grurë, Tërshërë, Elb, Thekër, mel,
Misër dhe Hikërr, Mallrat e sipërpërmendur, duke përfshirë në formën e përzierjeve dhe
përgatitjeve të tjera, Në veçanti gruri i plasaritur, embrion gruri, vakte misri, bollgur misri,
fara liri , Musli dhe kallëpe musli (kryesisht të përbërë nga laskra drithërash, fruta të thata,
arra), Drithëra, Kokoshka; Pica; Bukë, Rrole buke, pasta dhe ëmbëlsira; Makarona dhe
makarona integrale, veçanërisht nudëllsa; Akull dhe akullore; Mjaltë; Shurup i Artë; Maja;
Pluhur pjekje; Kripë; Mustardë; Uthull; Erëza djegëse; Përzierje erëzash; Piper kokrra;
Biskota pikante; Peta të skuqura drithërash dhe ushqime të tjera të lehta, të përfshira në
klasën 30; Vakte gjysëm të përgatitur dhe të gatshme për servirje, përkatësisht çomlekë,
ushqime të thata dhe të lëngshme të gatshme për servirje, kryesisht nga një ose më shumë
nga mallrat e mëposhtëm, makarona, oriz; Salca frutash; Pije me çokollatë; Qumështore; Të
gjitha mallrat e sipërpërmendura (aty ku është e mundur) gjithashtu të ngrira ose të
konservuara, të sterilizuara ose të homogjenizuara; Vakte gjysëm të përgatitur dhe të
gatshme; Kafe; Çaj; Kakao; Sheqer; Oriz; Tapiokë; Sago; Kafe artificiale; Miell dhe
përgatitje nga drithërat; Bukë; Brum ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira; Akull ushqimor; Mjalt;
Melasë; Maja; Pluhur pjekje; Kripë; Mustardë; Uthull, duke përfshirë uthullën e verës;
Salca [mëlmesa]; Erëza djegës; Akull për freskim; Përgatitje aromatike për ushqim;
Aromatizuesa, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për pije; Aromatizuesa, të ndryshëm nga
vajrat esencialë, për ëmbëlsira; Aromatizuesa, të ndryshëm nga vajrat esencialë; Zbutës
mishi për qëllime shtëpiake; Ëmbëlsues natyral; Pluhura për përgatitjen e akullores;
Pudinga; Sanduiçë; Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; Oriz; Tapiokë; Sago; Miell dhe
përgatitje nga drithërat, bukë; Produkte pastiçerie dhe ëmbëlsirash; Akull ushqimor;
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Sheqer; Mjalt; Shurup i Artë; Maja; Pluhur pjekje; Kripë; Mustardë; Uthull; Salca
[mëlmesa]; Erëza djegës; Akull për freskim; Ushqime të lehta në këtë klasë.
31 Produkte dhe drithëra bujqësore, të kompshtarisë dhe pyjorë, që nuk përfshihen në klasa
të tjera; Kafshë të gjalla; Fruta dhe perime të freskëta; Farëra për mbjellje; Bimë dhe lule
natyrale; Malt.
32 Birrë;Ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera joalkoolike;Pije frutash dhe lëngje
frutash;Lëng perimesh;Shurupra dhe përgatitje tjera për prodhimin e pijeve;Pijet e
hirrës;Pije të çastit me pluhur;Pije aloe vera, joalkoolike;Aperitivë, joalkoolikë;Birrë pa
alkool;Kokteje, joalkoolike;Kokteje, joalkoolike;Ekstrakte frutash jo-alkoolike;Ekstrakte
frutash joalkoolike të përdorur në përgatitjen e pijeve;Pije me lëng frutash
joalkoolike;Nektarë frutash, joalkoolik;Pije me lëng perimesh jo-alkoolike;Pije te lehta;Pije
freskuese me bazë frutash të aromatizuara me çaj;Pije joalkoolike me shije birre;Pije
joalkoolike që përmbajnë lëngje frutash;Pije joalkoolike të aromatizuara me kafe;Pije
joalkoolike të aromatizuara me kafe;Pije joalkoolike të aromatizuara me çaj;Pije
joalkoolike të aromatizuara me çaj;Pije freskuese jo të gazuara;Baza kokteji
joalkoolikë;Pije joalkoolike me bazë mjalti;Pije malti joalkoolike;Ponç pa alkool;Verë pa
alkool;Musht, joalkoolik;Ponç orizi pa alkool (sikhye);Punch kanelle joalkoolike me hurmë
të thatë japoneze (sujeonggwa);Pije aloe vera, joalkoolike;Lëngje aloe vera;Pije me lëng
aloe;Aperitivë, joalkoolikë;Musht, joalkoolik;Pije me lëng molle;Birra me aromë;Pije të
gazuara me aromë;Ujë mineral me aromë;Pije frutash;Birrë;Birra dhe produktet e
birrës;Kokteje me bazë birre;Birrë;Birrë me pak alkool;Birrë me shije kafeje;Lager;Birrë
imituese;Maja birre;Pluhura për pije bulëzuese;Tableta për pije të bulëzueze;Kokteje,
joalkoolike;Kokakola [pije freskuese];Pije frutash të ftohta;Pije joalkoolike;Verë pa
alkool;Përgatitje për prodhimin e ujit mineral;Përgatitje për prodhimin e ujit të
gazuar;Esenca për përgatitjen e pijeve;Esenca për prodhimin e ujit mineral të aromatizuar
[jo në natyrën e vajrave esenciale];Esenca për përgatitjen e pijeve;Ekstrakte të mushtit të
pafermentuar;Ekstrakte për prodhimin e pijeve;Kokteje frutash pa alkool;Pije frutash;Pije
me lëng frutash joalkoolike;Lëngje;Mektarë frutash, joalkoolikë;Ponç frutash pa alkool;Pije
frutash;Lëngje perimesh [pije];Pije me bazë birre;Pije orizi kaf, përveç zëvendësuesve të
qumështit;Pije me bazë frutash;Lëngje perimesh [pije];Pije kumbulle të tymosur;Pije me
shije frutash;Lager;Ekstrakte kulpëre për përgatitjen e birrës;Ekstrakte kulpëre për
përdorim në përgatitjen e pijeve;Birrë xhenxhefili;Pije izotonike;Pije izotonike [jo për
qëllime mjekësore];Pije kola;Lëngje frutash të gazuara;Lëngje të gazuara;Ujë i gazuar;Pije
joalkoolike të gazuara;Ujë mineral i gazuar;Ujë i gazuar [ujë me sode];Musht i konservuar i
pafermentuar;Koncentrate për prodhimin e pijeve të frutave;Lëng frutash i koncentruar;Pije
tonike;Kvas [pije joalkoolike];Lager;Lager;Limonada;Shurupra për limonadë;Ujë i
litinuar;Birrë malt;Shurup malti për pije;Maja malti;Shurup portokalli me bajame;Ujë
mineral [pije];Ujë mineral [pije];Birra të pasuruara me minerale;Pijet e hirrës;Musht;Verëra
joalkoolike;Pije joalkoolike pa malt [përveç për përdorim mjekësor];Ujë mineral (jo
mjekues -);Pije joalkoolike;Kola;Pije me lëng frutash;Përgatitje për prodhimin e
pijeve;Preparate për përgatitjen e likerit;Pluhura të përdorur në përgatitjen e pijeve
freskuese;Pluhura për përgatitjen e pijeve;Pluhura të përdorur në përgatitjen e pijeve me
bazë frutash;Pije me lëng xhinksengu të kuq;Morenxë [pije joalkoolike];Birrë e zezë [birrë
e thekur me malt];Ujë Seltzer (i gazuar);Shurupra për përgatitjen e pijeve
joalkoolike;Shurupra për përgatitjen e ujërave minerale të aromatizuar;Shurupra për
përgatitjen e pijeve;Shurupra për prodhimin e pijeve me bazë hirre;Shurupra për përgatitjen
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e pijeve me shije frutash;Shurupra për përgatitjen e pijeve joalkoolike;Shurupra për
pije;Smothi;Ujë me sodë;Sherbete [pije];Sorbet në natyrën e pijeve;Lëngje;Lëngje aloe
vera;Lëng frutash të përzier;Skvosh [pije joalkoolike];Ujëra për tavolinë;Pije të ngrira me
bazë frutash;Pije të ngrira të gazuara;Lëng domate [pije];Lëng domate [pije];Ujë tonik [pije
jo mjekuese];Mushti i rrushit, i pafermentuar;Pije me lëng rrushi joalkoolike;Ale
xhenxhefili të thatë;Musht;Mushti i rrushit, i pafermentuar;Kulper i përpunuar për përdorim
në prodhimin e birrës;Pije që përmbajnë vitamina;Pije që përbëhen kryesisht nga lëngje
frutash;Verë pa alkool;Verë pa alkool;verëra joalkoolike;Ujëra [pije].
33 Pijet alkoolike, në veçanti verë, verë e gazuar, shpirto, likerna; Pije alkoolike (përveç
birrës); verë Acanthopanax (Ogapiju); Pije të hidhura si aperitiv alkoolik; Ekstrakte frutash,
alkoolike; Xhelra alkoolikë; Pije alkoolike me fruta; Përzierje kokteje alkoolike; Kokteje
alkoolike në formë xhelatinash të ftohta; Kokteje alkoolike që përmbajnë qumësht; Vov;
Pije energjike alkoolike; Esenca alkoolike; Ekstrakte alkoolike; Pije alkoolike koktej
frutash; Pije alkoolike që përmbajnë fruta; Pije alkoolike (përveç birrës); Pije alkoolike me
bazë kafeje; Pije alkoolike me bazë çaji; Pije alkoolike (përveç birrës); Pije të gazuara
alkoolike, përveç birrës; Pije të hidhura si aperitivë; Pije alkoolike të parapërziera, të
ndryshme nga ato me bazë birre; Pije alkoolike të parapërziera; Përgatitje alkoolike për
prodhimin e pijeve; Ponçe alkoolike; Verë me pak alkool; Glikanxo [liker]; Uzo [liker];
Aperitivë; Aperitivë me bazë pije alkoolike të distiluara; Aperitivë me bazë vere; Aperitivë
me bazë likerna; Musht; Pije tonike me aromë; Arrak [arak]; Baijiu [pije alkoolike e
distiluar Kineze]; Baijiu [pije alkoolike e distiluar Kineze]; Sidër dardhe; Uiski Bourbon;
Ftohësit e verës [pije]; Shnaps; Shpirto Kineze e melakuqes (gaolian-jiou); Shpirtro Kinezë
me bazë melakuqe; Kokteje; Kuraçao; Pije të distiluara; Spirtro [pije]; Ekstrakte të
likernave alkoolike; Shpirto i fermentuar; Kokteje alkoolike të përgatitura; Kokteje vere të
përgatitura; Verë orizi e verdhë; Xhin; Pije alkoolike të pijshme; Pije me bazë rumin; Pije
me pak alkool; Xhin; Liker Xhinsengu; Verërat e ziera; Hidromel [mead]; Verë e ëmbël
japoneze e rrushit që përmban ekstrakte të xhinsengut dhe lëvores së kininës; Pije të
rigjeneruara Japoneze (naoshi); Kirsh; Shpirto të distiluara Koreane (soju); Likerë; Likerna
me bazë kafeje; Likerna krem; Verëra të fortifikuara; Pije të hidhura si aperitivë; Verëratë
gazuara natyrale; Nira [pije alkoolike me bazë kallami sheqeri]; Verëra të kuqe të gazuara;
Verëra të bardha të gazuara; Likerna menteje; Alkool orizi; Sake; Rum; Rum i mbushur me
vitamina; Ponç rumi; Sake; Verëra të gazuara; Brendi; Uiski Skocez; Uiski Skocez me bazë
likerei; Verëra të gazuara; Shochu (shpirto); Shpirto [pije]; Shpirto [pije]; Musht i ëmbël;
Verë tradicionale Koreane prej orizi (makgeoli); Piquette; Musht i thatë; Tretësa [likerna
dhe shpirto]; Uiski i përzier; Verë e zezë me mjedër (Bokbunjaju); Verë gatimi; Brend
gatimi; Verë; Verëra të fortifikuara; Pije me bazë vere; Pije që përmbajnë verë [spritzer];
Ponç vere; Uiski; Vodka; Rum me lëng kallamsheqeri.
34 Duhani; Produktet që rrjedhin nga duhani, Në veçanti puro, Cigare, Duhan për pirje,
Burnot, Duhan për përtypje, Letër cigareje, Letra cigaresh në formë cilindri për të bërë
cigare, Llulla, Qese për llulla, Çakmakë, shkrepse, Takëme për pastrimin e llullave; Duhan;
Artikuj për përdorim me duhan; Shkrepse.
35 Sigurimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
Organizimi i abonimeve në shërbimet e telekomunikacionit për të tjerët; Abonimet në
shërbimet e bazës së të dhënave të telekomunikacionit; Negocimi dhe përfundimi i
transaksioneve tregtare për palët e treta nëpërmjet sistemeve të telekomunikacionit; Shitje
me pakicë e kartave me parapagesë të palëve të treta për blerjen e shërbimeve të
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telekomunikacionit; Organizimi dhe kryerja e ankandeve dhe ankandeve të kundërta
nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe të telekomunikacionit; Bashkimi, për të mirën e të
tjerëve, i një sërë shërbimesh të telekomunikacionit, duke u mundësuar konsumatorëve që
t'i krahasojnë dhe blejnë me lehtësi këto shërbime; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje
me pajisjet e teknologjisë së informacionit; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me
mjetet e operuara me dorë për ndërtim; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet e
navigimit; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me mjetet e bukurisë për njerëzit;
Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me mjetet higjienike për njerëzit; Shërbimet e
shitjes me pakicë në lidhje me mjetet e bukurisë për kafshët; Shërbimet e shitjes me pakicë
në lidhje me mjetet higjienike për kafshët; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me
pajisjet e kopshtarisë; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me mjetet e përgatitjes së
ushqimit; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet audiovizive; Shërbimet e
shitjes me shumicë në lidhje me mjetet e përgatitjes së ushqimit; Shërbimet e shitjes me
shumicë në lidhje me pajisjet e teknologjisë së informacionit; Shërbimet e shitjes me
shumicë në lidhje me mjetet e operuara me dorë për ndërtim; Shërbimet e shitjes me
shumicë në lidhje me pajisjet e navigimit; Shërbimet e shitjes me shumicë në lidhje me
pajisjet e kopshtarisë; Dhënia me qira e makinerive për zyrë; Dhënia me qira e pajisjeve
elektronike të pikës së shitjes (EPOS); Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me
furnizimet e artikujve për shkrim; Shërbimet e shitjes me shumicë në lidhje me furnizimet
artikujve për shkrim; Shërbimet e shitjes me pakicë të lidhura me shitjen e kutive të
abonimit që përmbajnë artikuj kozmetikë; Sigurimi i informacionit për produktet e
konsumatorit në lidhje me artikuj kozmetikë; Ofrimi i këshillave për produktet e
konsumatorit në lidhje me artikujt kozmetikë; Kërkime marketingu në fushën e artikujve
kozmetikë, parfumerisë dhe produkteve të bukurisë; Shërbimet e dyqaneve me pakicë në
internet në lidhje me produktet kozmetike dhe të bukurisë; Shërbimet e shitjes me pakicë në
internet në lidhje me kozmetikën; Shërbime të shitjes me pakicë të porosive me postë për
kozmetikë; Shërbime të shitjes me pakicë të porosive me postë për kozmetikë; Shërbime
reklamimi në lidhje me artikujt e kzometikës; Shërbimet e shitjes me pakicë të porosive me
postë të lidhura me aksesorët e veshjeve; Shërbime të dyqaneve me pakicë në fushën e
veshjeve; Shërbimet e shitjes me pakicë të lidhura me shitjen e veshjeve dhe aksesorëve të
veshjeve; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me veshjet; Shërbimet e shitjes me pakicë
në lidhje me aksesorët e veshjeve; Shitje me pakicë e kartave të parapaguara të palëve të
treta për blerjen e veshjeve; Shërbimet me shumicë në lidhje me veshjet; Shërbimet e
dyqaneve me pakicë në internet në lidhje me veshjet; Shërbimet e shitjes me pakicë në
internet në lidhje me veshjet; Shërbime të shitjes me pakicë të porosive me postë për
veshje; Shërbime reklamimi në lidhje me veshjet; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje
me artikujt ushqimorë; Shërbimet e shitjes me pakicë të lidhura me shitjen e kutive të
abonimit që përmbajnë ushqime; Shërbimet e shitjes me pakicë nëpërmjet rrjeteve globale
kompjuterike në lidhje me artikujt ushqimorë; Sigurimi i informacionit për produktet e
konsumatorit në lidhje me artikujt ushqimorë ose pije; Shërbimet e shitjes me pakicë
nëpërmjet katalogëve që lidhen me artikujt ushqimorë; Shërbimet e shitjes me pakicë të
porosive me postë në lidhje me artikujt ushqimorë; Leximi i njehsorit të energjisë elektrike
për qëllime të faturimit; Menaxhimi i biznesit të pompave të benzinës [për të tjerët];
Ndërmjetësimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për të tjerët; Asistencë në lidhje me
rekrutimin dhe gjetjen e vendit të stafit; Shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me
përputhjen e investitorëve potencialë privatë me; Financimi i sipërmarrësve që kanë nevojë;
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Gjetja e vendit të punës dhe rekrutimi i personelit; Promovimi i shitjes së shërbimeve [në
emër të të tjerëve] duke aranzhuar reklamat; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të
tjerëve duke aranzhuar që sponsorët t'i bashkojnë mallrat dhe shërbimet e tyre me
programet e dhuratave; Negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta
nëpërmjet sistemeve të telekomunikacionit; Organizimi dhe vendosja e reklamave;
Sigurimi dhe dhënia me qira e hapësirës reklamuese në internet; Abonimet (aranzhimi -) në
një shërbim telematik, telefonik ose kompjuterik [internet]; Abonimet (aranzhimi i) librave,
recensioneve, gazetave ose librave komik; Organizimi i abonimeve në shërbimet e
telekomunikacionit për të tjerët; Abonim në një paketë mediatike informacioni; Abonim në
një kanal televiziv; Organizimi i abonimeve në paketat mediatike; Organizimi i abonimeve
për shërbimet telefonike; Organizimi i abonimeve në mediat informative; Organizimi i
abonimeve në shërbimet e Internetit; Organizimi i abonimeve në një kanal televiziv;
Abonimet në shërbimet e bazës së të dhënave të telekomunikacionit; Rregullimi i
kontratave të blerjes dhe shitjes për palët e treta; Gjetja e vendit të punës të stafit; Prokurimi
i kontratave për furnizim me energji; Organizimi i ofrimit të hapësirës reklamuese në
gazeta; Sigurimi i hapësirës reklamuese në media elektronike; Shërbime ndërmjetësimi në
lidhje me reklamat; Ofrimi i shërbimeve të informacionit dhe këshillimit në lidhje me
tregtinë elektronike; Dhënia me qira e makinave shitëse; Shërbimet e shpërndarjes së
librave që përfshijnë shitjen me shumicë dhe pakicë të librave, muzikës, videokasetave,
audiokasetave dhe kompakt disqeve; Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë në lidhje
me artikujt ushqimorë, pijet alkoolike dhe joalkoolike, mallrat shtëpiake, përkatësisht enët
elektrike dhe jo elektrike shtëpiake dhe të kuzhinës, mallra prej qelqi, qeramike, porcelani,
metali dhe plastike për qëllime shtëpiake dhe kuzhine, kavanozave shtëpiakë dhe të
kuzhinës, kompleteve të tenxhereve të gatimit, dhe në lidhje me artikujt dekorativë dhe
materialet dekorative, përkatësisht stolitë, bimët (përfshirë bimët artificiale), frutat
(përfshirë frutat artificiale), artikujt ushqimorë (përfshirë ushqimet artificiale), dekorimet
sezonale, festive, festash dhe tematike për objekte, dritare, dhoma, ndërtesa dhe zona,
lulevarg, flamuj dhe filma, artikuj farmacie, artikuj kopshtesh, artikuj dyqanesh BMBV,
artikuj kampingu, artikuj elektrike, lodra, veshje, artikuj për shkrim; Kombinimi i mallrave
për qëllime reklamimi, përkatësisht pijeve alkoolike dhe joalkoolike, mallrave shtëpiake,
përkatësisht enëve elektrike dhe jo elektrike shtëpiake ose kuzhine, mallrave prej qelqi,
qeramike, porcelani, metali dhe plastike për amvisëri ose kuzhinë, konteinerave dhe enëve
të gatimit të amvisërisë ose kuzhinës dhe në fushën e artikujve dekorativë dhe dekorimeve
dekorative, përkatësisht stoli, bimë (përfshirë artificiale), fruta (përfshirë artificiale),
ushqimeve (përfshirë artificiale), dekorimeve festive, të Krishtlindjeve, festash dhe me
temë për objekte, larësa, dritare, lulevarg, flamuj dhe zbukurime tip gjethi, artikuj farmacie,
konkretisht përgatitje zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie, përgatitje
pastrimi, lustrimi, kruarje dhe gërryese, sapunë, parfumeri, vajra esencialë, artikuj
kozmetikë, locione flokësh dhe pasta dhëmbësh, artikuj kopshtarie, përkatësisht gërshërë
krasitje, vegla kopshti, mobilje kopshti, drithëra dhe produkte bujqësore, kopshtarie dhe
pyjore, artikujve BMBV, përkatësisht vegla, artikuj kampingu, artikuj elektronikë, lodra,
veshje, artikuj për shkrim, të gjitha mallrat e lartpërmendur për t'i lejuar konsumatorët të
shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra, duke ofruar informacion për konsumatorët dhe
klientët në lidhje me çmimin dhe cilësinë e mallrave, administrimin e biznesit, reklamat në
radio, reklamat televizive, reklama, marketing, tregtim; Shërbimet e shitjes me shumicë dhe
pakicë në fushën e mallrave të specializuara të farmacisë, në veçanti blerjen, ofrimin dhe
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shitjen/rishitjen e mallrave, në veçanti mallrat e specializuara të farmacisë; Shërbimet e
reklamimit në lidhje me shërbimet financiare; Shërbimet me pakicë në lidhje me pajisjet
elektrike shtëpiake; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet elektronike
shtëpiake; Shërbimet me e shitjes me shumicë në lidhje me pajisjet elektrike shtëpiake;
Shërbimet e shitjes me shumicë në lidhje me pajisjet elektronike shtëpiake; Shërbimet e
shitjes me shumicë dhe pakicë, veçanërisht shërbimet e porosive me postë (përfshirë
online), në lidhje me mallrat e lëkurës dhe imitimet e lëkurës, çanta, valixhe, çanta shpine,
veshje, veshje këmbësh, mbulesa koke, syze sportive dhe syze dielli, stoli të çmuara, ora
tavoline dhe muri dhe ora, çadra, përgatitje për kujdesin e këmbëve, produkte për kujdesin
e këpucëve, hekurat e këpucarit për të mbajur këpucët në kallëp; Shërbimet e shitjes me
shumicë dhe pakicë, Në veçanti porositë me postë (përfshirë online), në fushat e: Sapunëve,
Parfumerive, kozmetikës, Përgatitjeve për makjazh, Syzeve dhe aksesorëve, Veshjeve
mbrojtëse, artikujve të stolive të çmuara, Orë, Lëkurave dhe dhe imitimeve të lëkurës,
bauleve dhe çantave të udhëtimit, çantave, çantave të shpinës, Çadra të shiut dhe diellit,
Mobiljeve, pasqyrave, Kallëpëve për doreza, Lugëve për të veshur këpucët, Furçave të
këpucëve, Lustresave të këpucëve, produkteve për kujdesin e këpucëve, Hekurave të
këpucarit për të mbajur këpucët në kallëp, produkteve prej tekstili, Veshjeve, Këpucëve,
mbulesave të kokës, butonave, Aksesorëve për veshje, Varëseve të këpucëve, Tokëzave të
këpucëve, Mbërthyeseve të këpucëve, aksesorëve të këpucëve, Artikujve gjimnastikorë dhe
sportivë; Reklamim; Marketing, ofrimi i informacionit komercial nëpërmjet Internetit;
Reklamim; Marketing; Sigurimi i informacionit komercial në Internet; Shërbimet e shitjes
me shumicë dhe pakicë, në veçanti shërbimet e porosive me postë (përfshirë online) në
lidhje me parfumeritë, artikujt kozmetikë, artikujt e farmacisë, mallrat për sektorin e
shëndetësisë, materialet konsumuese shtëpiake dhe të kuzhinës, materiale për veshje, vegla
makinerish, makineri që konvertojnë forma të ndryshme energjie në mekanike dhe për
motorë me djegie të brendshme, automjete, lëndë djegëse dhe ndriçues, vegla dore dhe
pajisje (që operohen me dorë), enë shtëpiake dhe kuzhine elektrike dhe jo elektrike,
instrumente dhe aparate fotografike, bartës figure, zëri dhe të dhënash, aparate për
regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose figurave, mallra kompjuterike, mallra
elektrike dhe elektronike, softuerë, syze dhe aksesorë, veshje mbrojtëse, aparate për
ndriçim, ngrohje, ftohje dhe gatim, stoli të çmuara, orë tavoline dhe ora, instrumente
muzikore, fotografi, materiale të shtypura, artikuj për shkrim, materiale artistësh, pajisje për
zyrë, materiale paketimi, lëkurë dhe imitime lëkure, baule dhe çanta udhëtimi, çanta, çanta
shpine, çadra dhe çadra dielli, mallra tekstili, veshje, veshje për këmbë, veshje për kokë,
aksesorë veshjesh, aksesorë këpucësh, aksesorë të modës, artikuj sportiv, pajisje sportive,
lodra, tenda, qilima, artikuj ushqimorë dhe pije, produkte duhani; Shërbimet e shitjes me
shumicë dhe pakicë, në veçanti shërbimet e porosive me postë (përfshirë online) në lidhje
me përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim lavanderie, përgatitje për
pastrim, lustrim, fërktim dhe gërryerje, sapunë, parfumeri, vajra esencialë, artikuj
kozmetikë, xhelra dhe kripëra për banjë dhe dush (jo për qëllime mjekësore), kallëpe me
sapun tualeti, deodorantë për përdorim personal, artikuj kozmetikë, veçanërisht kremra,
locionë, xhelra dhe pluhura për fytyrën, trupin dhe duart, qumështa, xhelra dhe vajra për
rrezitje dhe për aplikim pas larjes nga dielli (artikuj kozmetikë), përgatitje kozmetike,
manikir thonjsh, shampo, xhelra, shkumë dhe pomada dhe përgatitje në formë aerosoli për
parukeri dhe kujdes flokësh, llaqe flokësh, përgatitje për ngjyrosje dhe heqjen e ngjyrave
për flokë, pasta dhëmbësh, vegla dhe pajisje dore (të operaura me dorë), takëme, brisqe,
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paratura dhe instrumente fotografike, kinematografike, optike, peshuese, matëse,
sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrëse), jetëshpëtuese dhe mësimore, në veçanti aparate
fotografike (fotografi), lente, dylbi, videokamera, kamera kinematografike, regjistrues
video, printera video, filma të ekspozuar, projektorë, matës ekspozimi, aparate blici, ekrane
projeksionesh, montime diapozitivi, trekëmbësha, çanta kamerash, peshore, makina
llogaritëse, pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjutera, veçanërisht monitorë, printera,
skanera, aparate fotokopjuese, projektorë, ditarë elektronikë (planifikues), pajisje periferike
kompjuterike dhe aksesorë për to, konkretisht tastiera, minj kompjuteri, xhoistik, pllaka
plug-in, aparate regjistrimi, bartës magnetik të dhënash, disqe regjistrimi, aparate për
transmetimin ose riprodhimin e zërit dhe/ose figurave dhe/ose të dhënave të përpunuara në
mënyrë elektronike, në veçanti televizorë, instalime marrëse satelitore, duke përfshirë
antenat satelitore, radiot, magnetofonat analogë dhe digjitalë dhe kasetofonët, aparatet e
regjistrimit analog dhe digjital, altoparlantët, aparatet telefonike, instalimet telefonike,
Aparate GSM, telefona mobilë, telefona me sektretari automatike, aparate faks,
amplifikatorë, alarme, interkomë, monitorë për fëmijë, antena, mikrofona, kufje për në
kokë, kabllo lidhëse, aparate navigimi, bartës të dhënash për ruajtjen e informacionit, të
dhënave, figurave dhe zërit, duke përfshirë kaseta audio dhe video, disketa, CD, CD-ROM,
DVD, karta memorie, programe kompjuterike, softuer lojrash për kompjuterë, konzola për
lojëra elektronike, hekura për drejtim elektrikë, syze dhe aksesorë për to, kuti syzesh,
skelete syzesh, xhama syzesh, syze për sport, syze dielli, helmeta mbrojtëse dhe veshje të
tjera mbrojtëse për sport, aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ftohje,
tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, automjete, aparate për lëvizje në
tokë, ajër ose ujë, metale të çmuara dhe aliazhet e tyre dhe mallra me metale të çmuara ose
të veshura me to, stoli të çmuara, unaza, vathë, kapëse veshi, karfica zbukurimi që mbajnë
veshjen e mbyllur, karfica, zinxhirë të shkurtër qafe, gjerdan, varëse, zinxhirë, byzylykë,
stoli ari të çmuara, stoli argjendi të çmuara, rruaza stoli, çmuara stoli të çmuara platinumi,
stoli të çmuara diamanti dhe me gurë të çmuar, unaza martese, stoli për meshkuj të çmuara,
gurë të çmuar, perla, instrumente horologjike dhe kronometrike, në veçanti orë të vogla, ora
dore, pjesët e orës, rripat e orës, numrat (prodhimi i orëve të tavolinës dhe orëve), kutitë e
orëve, mekanizma për orët e tavolinës dhe orët, pjesët për makineri të orëve të tavolinave
dhe orëve, pjesët dhe përbërësit për mallrat e sipërpërmendura, lëkura dhe imitime të
lëkurës, dhe mallrat e bëra prej këtyre materiale, lëkura kafshësh, gëzofë, baule dhe çanta
udhëtimi, çadra, çadra dielli dhe bastunë, kamxhikë, takëmë dhe pajime kuajsh, mobilje,
pasqyra, korniza fotografish, mallra prej druri, tape, kallami, thupre, cunkthi, briri, kocke,
fildishi, kocke balene, guaske, qelibari, perle, shkume deti dhe zëvendësues për të gjitha
këto materiale, ose prej plastikave, enëve dhe kontejnerëve të shtëpisë ose kuzhinës,
krëhëra dhe sfungjerë, furça (përjashtuar penelët), materiale për prodhimin e furçave,
artikuj për pastrim, lesh çeliku, qelqi i papunuar ose gjysëm i përpunuar (përveç xhamit që
përdoret në ndërtim), enë qelqi, porcelani dhe balte, tekstile dhe mallra tekstili, mbulesa
krevati dhe tavoline, peshqirë dhe peshqirë banjosh, sparça, veshje, veshje këmbe, mbulesë
për kokë, dantella dhe qëndisma, kordele dhe gërsheta, kopsa, grepça dhe syçka, karfica
dhe gjilpëra, lule artificiale, aksesorë veshjesh, varëse këpucësh, perçinat e këpucëve ku
kalojnë lidhëset, tokëza këpucësh, mbërthyese për këpucë, ornamente këpucësh, jo prej
metali të çmuar, aksesorë këpucësh, në veçanti lidhëse këpucësh, stoli flokësh, kapëse
flokësh dhe karfica flokësh, lojëra dhe lodra, artikuj gjimnastikor dhe sportiv, dekorime për
pemët e Krishtlindjeve, reklama, marketing, ofrim i informacionit komercial dhe biznesor
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për konsumatorët në Internet; Shërbime reklamimi dhe promovimi dhe shërbime
informacioni në lidhje me to, të gjitha të ofruara on-line nga një bazë të dhënash
kompjuterike ose një rrjet kompjuterik global (përfshirë faqet e web); Reklamim;
Menaxhimi i biznesit; Administrim biznesi; Funksionet e zyrës; Shërbime të
ndërmjetësimit të biznesit për shitjen dhe blerjen e mallrave dhe shërbimeve; Shërbimet e
ankandit; Reklamat e klasifikuara; Promovimi i shitjeve për të tjerët; Informacioni i
biznesit; Porositja e kompjuterizuar on-line me mallra të përgjithshme dhe mallra të
konsumit të përgjithshëm; Sigurimi i një regjistri adresash informacioni tregtar në internet;
Sigurimi i një baze të dhënash të kërkueshme në fushën e informacionit të biznesit të
disponueshëm nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; Shpërndarja e reklamave për të tjerët
nëpërmjet një rrjeti të komunikimit elektronik on-line; Sigurimi i një baze të dhënash të
kërkueshme on-line që paraqet mallra dhe shërbime të të tjerëve në fushën e financave,
sigurimeve, bankave, pasurive të paluajtshme dhe automjeteve; Sigurimi i një udhëzuesi të
kërkueshëm reklamimi në internet që paraqet mallrat dhe shërbimet e shitësve të tjerë online; Menaxhimi i kompjuterizuar i skedarëve; shërbime kompjuterike, përkatësisht ofrimi i
librave për numrat e telefonit, adresat e biznesit, adresat e postës elektronike, adresat e
faqeve kryesore të rrjetit, adresat dhe numrat e telefonit të njerëzve, vendeve dhe
organizatave; Reklamim; Menaxhimi i biznesit; Administrim biznesi; Shërbimet e
funksioneve të zyrës; Shërbimet e supermarketeve dhe shitësve me pakicë online,
përkatësisht bashkimi i mallrave (duke përjashtuar transportin e tyre), duke u mundësuar
klientëve t'i shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra; Shërbimet e reklamimit dhe
promovimit të shitjeve; Tregtim me shumicë dhe pakicë të përgatitjeve për pastrim,
artikujve të tualetit, artikujve të kozmetikës, qirinjve, produkteve farmaceutikë, artikujve të
vegjël të pajisjeve metalike, veglave të dorës, elektronikës së konsumit, kompjuterave,
pajisjeve periferike kompjuterike, telefonave, aparateve fotografike, CD-ve dhe DVD-ve,
pajisjeve elektrike shtëpiake, automjeteve, biçikletave, stolive të çmuara, orëve të
tavolinëse dhe orëve, materialeve të printuara, artikujve prej lëkure, çantave të dorës,
kuletave dhe portofolëve, mobiljeve; asnjë nga sa më sipër nuk është artikuj parfumerie dhe
kolonja; Shitja me shumicë dhe pakicë e mallrave shtëpiake, enëve dhe kontejnerëve të
shtëpisë ose kuzhinës, tekstileve, veshjeve, veshjeve për këmbë, veshjeve të kokës,
shitoreve, veshjeve të dyshemesë, lojërave dhe lodrave, artikujve gjimnastikor dhe sportiv,
artikujve ushqimorë, pijeve, pijeve alkoolike dhe ëmbëlsirave; Shitje me pakicë në fushën e
një supermarketeve online; Shërbime administrative në kuadër të shërbimeve të blerjeve
online që mundësojnë vendosjen e porosive ose përgatitjen dhe dërgimin paraprak të listave
të blerjeve; Përpunim administrativ i porosive të blerjes; Shërbime marketingu, reklamimi
dhe promovimi; Shërbime të hulumtimit të tregut dhe informacionit; Organizimi i
shërbimeve reklamuese; Krijimi, publikimi dhe shpërndarja e materialeve promovuese dhe
reklamuese; Shërbimet e reklamimit dhe promovimit të shitjeve; Promovimi [reklamimi] i
biznesit; Shërbimet e shpërndarjes së materieve reklamuese; Organizimi dhe realizimi i
eventeve promovuese; Sigurimi i informacionit në lidhje me produktet nga indekset dhe
bazat e të dhënave të kërkueshme të informacionit, duke përfshirë tekstin, dokumentet
elektronike, bazat e të dhënave, informacionin grafik dhe audio-vizual, në kompjuter dhe
rrjetet e komunikimi; Shërbimet e menaxhimit të komunitetit online; shërbimet e
besnikërisë së klientit për qëllime komerciale, promovuese dhe reklamuese; Shpërndarja e
çështjeve reklamuese; Administrimi i programeve të shpërblimit të besnikërisë; Shërbimet e
skemës së besnikërisë; Administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorëve;
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Organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të besnikërisë së klientëve; Shërbimet
e informacionit, këshillimit dhe konsulencës në lidhje me sa më sipër; Përpunimi
administrativ dhe organizimi i shërbimeve të porosive me postë; Përpunimi administrativ i
porosive të blerjes në kuadër të shërbimeve të ofruara nga kompanitë e porosive me postë;
Analiza e përgjigjes së reklamave; Analiza e ndërgjegjësimit të publikut për reklamat;
Analiza në lidhje me marketingun; Shërbime rekrutimi për personelin e shitjeve dhe
marketingut; Shërbimet e promovimit të biznesit të ofruara me mjete audio/vizuale; Analiza
e çmimit të kostos; Shërbimet e informacionit në lidhje me çështjet e biznesit; Sigurimi i
informacionit në lidhje me marketingun; Shërbimet e informacionit në lidhje me reklamat;
Pyetësorë mbi biznesin; Sigurimi i informacionit të biznesit në lidhje me franshajzën;
Shërbimet e informacionit të biznesit të ofruara on-line nga një bazë të dhënash
kompjuterike ose nga Interneti; Sigurimi i informacionit të biznesit me anë të terminaleve
kompjuterike; Shërbimet e informacionit të biznesit të ofruara online nga një rrjet global
kompjuterik ose Interneti; Sigurimi i informacionit të biznesit, edhe nëpërmjet Internetit,
rrjetit kabllor ose formave të tjera të transferimit të të dhënave; Agjencitë e informacionit
komercial [sigurojnë informacione biznesi, p.sh., të dhëna marketingu ose demografike];
Shërbimet e informacionit komercial, nëpërmjet Internetit; Shërbimet e informacionit
komercial në lidhje me verën; Sigurimi i informacionit afarist dhe komercial; Sigurimi
Informacion ose pyetje mbi biznesin dhe marketingun; Konsulencë biznesi; Sigurimi i
informacionit në lidhje me marketingun; Sigurimi i informacionit të biznesit dhe komercial
në Internet; Sigurimi i informacionit në lidhje me reklamat; Këshilla marketingu;
Konsulencë për menaxhimin e biznesit, edhe nëpërmjet Internetit; Konsulencë marketingu;
Këshilla në lidhje me menaxhimin e marketingut; Këshilla në fushën e menaxhimit të
biznesit dhe marketingut; Konsulencë marketingu; Këshilla në lidhje me marketingun e
produkteve kimike; Konsultime në lidhje me promovimin e biznesit; Këshilla marketingu;
Konsulencë në lidhje me reklamat; Shërbime këshillimore në lidhje me publicitetin për
franshajzën; Konsulencë dhe informacion për konsumatorët nëpërmjet shërbimeve të
klientit, menaxhimit të produkteve dhe çmimeve në faqet e internetit për blerje online;
Konsulencë për menaxhimin e biznesit nëpërmjet Internetit; Këshilla, pyetje ose
informacione biznesi; Reklamim, marketing dhe konsulencë promovuese, shërbime
këshillimi dhe asistence; këshilla marketingu; Këshilla marketingu; Sigurimi i një tregu
online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Shërbimet e prokurimit të pijeve
alkoolike për të tjerët [blerja e mallrave për biznese të tjera]; Shërbimet e prokurimit për të
tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; Sigurimi i të dhënave të
kompjuterizuara në lidhje me biznesin; Promovimi i kompjuterizuar i biznesit; Marketingu
i bazës së të dhënave; Marketingu i bazës së të dhënave; Shërbimet e agjencive të
marketingut; Shërbimet e përputhjes së rrjetit të reklamave në onlinë për lidhjen e
reklamuesve me faqet web; Shërbimet për përcaktimin e audiencës së influencuar nga
reklamat; Shërbimet e skemës së besnikërisë; Ankand i ofruar në Internet; Fushata në treg;
Kryerja e studimeve të marketingut; Ofrimi i shërbimeve të ankandit on-line; Shërbimet e
tregtimit online në të cilat shitësi poston produktet që do të dalin në ankand dhe ofertimi
bëhet nëpërmjet Internetit; Shërbime të ankandeve on-line nëpërmjet Internetit; Shërbimet e
shitjes me pakicë në lidhje me pijet joalkoolike; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me
pijet alkoolike (përveç birrës); Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me birrën; Shërbimet
e shitjes me pakicë në lidhje me ushqimin; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me
produktet e qumështit; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me artikujt ushqimorë;
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Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me përgatitjet për prodhimin e pijeve alkoolike;
Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me përgatitjet për prodhimin e pijeve; Shërbimet e
shitjes me pakicë në lidhje me çajrat; Zhvillimi dhe zbatimi i strategjive të marketingut për
të tjerët; Shërbimet e krijimit të markës (reklamim dhe promovim); Zhvillimi i strategjive
dhe koncepteve të marketingut; Përgatitja e shfaqjeve audio dhe/ose vizuale për bizneset;
Sigurimi i raporteve të marketingut; Prodhimi i materialit reklamues; Sigurimi i raporteve
të marketingut; Përgatitja e planeve të marketingut; Përgatitja e anketave të marketingut;
Përgatitja e reklamave; Përgatitja e teksteve publicitare tregtare; Sigurimi i informacionit të
biznesit; Sigurimi i një regjistri informacioni tregtar on-line në Internet; Informacione
komerciale dhe këshilla për konsumatorët [dyqan këshillimi për konsumatorët];
Informacion në çështjet e biznesit; Sigurimi i informacionit të biznesit; Shërbimet e
agjencive të informacionit komercial; Shërbimet e agjencive të informacionit komercial;
Sigurimi i informacionit për produktet e konsumatorit në lidhje me produktet ushqimore
ose pije; Marketing eventesh; Konsulencë profesionale në lidhje me marketingun;
Shërbimet e konsulencës së biznesit në lidhje me promovimin e fushatave për mbledhjen e
fondeve; Oferta në ankand on-line për të tjerët; Menaxhimi i kompanisë, duke përfshirë
konsulencën në çështjet demografike; Shërbime të administrimit të biznesit për përpunimin
e shitjeve të bëra në Internet; Shërbimet e shitjes me shumicë në lidhje me pijet joalkoolike;
Shërbimet e shitjes me shumicë në lidhje me pijet alkoolike (përveç birrës); Shërbimet e
shitjes me shumicë në lidhje me birrën; Shërbimet e shitjes me shumicë në lidhje me
artikujt ushqimorë; Shërbimet e shitjes me shumicë në lidhje me përgatitjet për prodhimin e
pijeve alkoolike; Shërbimet e shitjes me shumicë në lidhje me përgatitjet për prodhimin e
pijeve; Shërbime me shumicë në lidhje me çajrat; Nxjerrja dhe përditësimi i teksteve
reklamuese; Publikimi i teksteve reklamuese; Asistencë për menaxhmentin në ndërmarrjet
tregtare në lidhje me reklamat; Asistencë marketingu; Shërbimet e reklamimit të ofruara
nëpërmjet Internetit; Shërbime faqosjeje për qëllime reklamimi; Kryerja e studimeve të
marketingut; Shërbimet e pozicionimit të markës; Marketing; Kërkim tregu; Tregtimi i
mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve duke shpërndarë kupona; Marketingu i mallrave dhe
shërbimeve të të tjerëve; Shërbimet e marketingut, promovimit dhe publicitetit; Ofrimi i
konsulencës së marketingut në fushën e mediave sociale; Ofrimi i shërbimeve këshilluese
marketingu për prodhuesit; Shërbimet e marketingut të motorëve të kërkimit; Këshilla në
lidhje me menaxhimin e marketingut; Shërbimet e kërkimit dhe informacionit të biznesit;
Ofrimi i shërbimeve online të krahasimit të çmimeve; Shërbimet e përpunimit të të dhënave
on-line; Reklama online; Promovimi on-line i rrjeteve kompjuterike dhe faqeve web;
Sigurimi i hapësirës në faqet web për reklamimin e mallrave dhe shërbimeve; Reklamim
nëpërmjet transmetimit të publicitetit on-line për palët e treta nëpërmjet rrjeteve të
komunikimeve elektronike; Sigurimi i hapësirës në faqet web për reklamimin e mallrave
dhe shërbimeve; Reklamimi online në një rrjet kompjuterik; Reklamimi online në një rrjet
kompjuterik; Reklamimi online në një rrjet kompjuterik; Organizimi dhe realizimi i
panaireve dhe ekspozitave për qëllime reklamimi; Organizimi dhe realizimi i eventeve
reklamuese; Organizimi dhe realizimi i ngjarjeve promovuese të marketingut për të tjerët;
Organizimi i ekspozitave dhe panaireve tregtare për qëllime biznesi dhe promovuese;
Organizimi i ekspozitave dhe panaireve tregtare për qëllime biznesi dhe promovuese;
Organizimi i ekspozitave dhe panaireve tregtare për qëllime biznesi dhe promovuese;
Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; Organizimi i ekspozitave
dhe panaireve tregtare për qëllime biznesi dhe promovuese; Organizimi i ekspozitave dhe
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panaireve tregtare për qëllime biznesi dhe promovuese; Organizimi i eventeve, ekspozitave,
panaireve dhe shfaqjeve për qëllime komerciale, promovuese dhe reklamuese; Organizimi i
ankandeve në Internet; Organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të besnikërisë
së klientëve; Shërbimet e planifikimit për studime marketingu; Reklamim me pagesë për
klikim; Menaxhimi i personelit të personelit të marketingut; Planifikimi i strategjive të
marketingut; Shërbimet e planifikimit për reklama; Shërbimet e planifikimit për studime
marketingu; Shërbimet e krahasimit të çmimeve; Shërbimet e lançimit të produkteve;
Prodhimi i regjistrimeve video të marketingut; Prodhimi i regjistrimeve zanore për qëllime
marketingu; Prodhimi i regjistrimeve video për qëllime marketingu; Promovimi
[reklamimi] i koncerteve; Promovimi [reklamimi] i udhëtimeve; Prezantimi i kompanive në
Internet dhe media të tjera; Demonstrimi i mallrave; Prezantimi i mallrave në media
komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; Prezantimi i mallrave në media komunikimi,
për qëllime të shitjes me pakicë; Prezantimi i mallrave dhe shërbimeve; Demonstrimi i
shitjeve [për të tjerët]; Reklamim me përgjigje; Mbledhja e informacionit në lidhje me
reklamat; Vlerësime për qëllime marketingu; Sponsorizimi promovues; Vlerësime
statistikore të të dhënave të marketingut; Këshilla biznesi në lidhje me marketingun;
Shërbimet e konsulencës së biznesit në lidhje me marketingun e fushatave për mbledhjen e
fondeve; Këshilla biznesi në lidhje me konsultimet e menaxhimit të marketingut; Këshilla
biznesi në lidhje me marketingun strategjik; Konsultimet në lidhje me reklamat e biznesit;
Shërbimet e konsulencës dhe këshillimit të biznesit; Planifikimi i aktiviteteve të
marketingut; Konsulencë për menaxhimin e biznesit nëpërmjet Internetit; Konsulencë
marketingu; Konsultime në lidhje me reklamat e biznesit; Konsulencë biznesi në lidhje me
marketingun; Konsultime në lidhje me reklamat e biznesit; Hetime mbi strategji të
marketingut; Shpërndarja e çështjeve reklamuese; Shpërndarja e materialeve reklamuese,
marketingut dhe publicitare; Shpërndarja e reklamave; Shpërndarja e reklamave për të
tjerët; Shpërndarja e reklamave për të tjerët nëpërmjet Internetit; Shpërndarja e reklamave
për të tjerët nëpërmjet një rrjeti komunikimi on-line në Internet; Shkrimi i teksteve
publicitare; Marketing promovues; Promovimi i dizajneve të të tjerëve me anë të ofrimit të
portofoleve online nëpërmjet një faqe Interneti; Promovimi i shitjes së shërbimeve [në emër
të të tjerëve] duke aranzhuar reklama; Promovimi i muzikës së të tjerëve me anë të ofrimit
të portofoleve online nëpërmjet një faqe web; Shërbimet e reklamimit dhe promovimit të
shitjeve; Shërbime reklamimi, marketingu dhe promovimi; Promovim, reklamim dhe
marketing; Promovim, reklamim dhe marketing i faqeve web on-line; Shërbimet e
menaxhimit të shitjeve; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese në Internet; Dhënia me qira
e hapësirës reklamuese on-line; Dhënia me qira e të gjitha materialeve të prezantimit
publicitar dhe marketingut; Dhënia me qira e stendave të shitjes; Dhënia me qira e
hapësirës reklamuese; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese në pamflete; Dhënia me qira
e hapësirës reklamuese në Internet; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese në Internet;
Sigurimi i hapësirës reklamuese me mjete elektronike dhe rrjete globale të informacionit;
Sigurimi i hapësirës reklamuese në periodikë, gazeta dhe revista; Dhënia me qira e
hapësirës reklamuese dhe materialeve reklamuese; Dhënia me qira e materialeve
publicitare; Dhënia me qira e materialeve publicitare; Dhënia me qira e kohës së reklamimit
në mediat e komunikimit; Sigurimi dhe dhënia me qira e hapësirës reklamuese në Onternet;
Abonimet (aranzhimi -) në një shërbim telematik, telefonik ose kompjuterik [internet];
Organizimi i abonimeve të publikimeve online të të tjerëve; Organizimi i transaksioneve
tregtare, për të tjerët, nëpërmjet dyqaneve online; Organizimi i reklamave; Shpërndarja dhe
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përhapja e materialeve reklamuese [fletëpalosje, prospekte, materiale të printuara, mostra];
Reklamim me porosi me postë; Shpërndarja e materialeve reklamuese, të marketingut dhe
promocionale; Shpërndarja e njoftimeve reklamuese; Shpërndarja dhe përhapja e
materialeve reklamuese [fletëpalosje, prospekte, materiale të printuara, mostra];
Shpërndarja e materialit reklamues; Shpërndarja e materialit reklamues [fletëpalosje,
broshurë dhe materiale të shtypura]; Reklamim me postë direkte; Shpërndarja e materialeve
publicitare (fletushka, prospekte, broshura, mostra, veçanërisht për shitje me katalog në
distancë) qoftë ndërkufitare apo jo; Shpërndarja në rrugë e materialeve reklamuese;
Reklamim me postë direkte, veçanërisht për shitjet e katalogut në distancë (qoftë
ndërkufitare apo jo); Shpërndarja e materialit reklamues; Shpërndarja e teksteve publicitare;
riprodhimi i dokumentit; Riprodhimi i dokumenteve [shërbimet e fotokopjimit]; Shërbimet
e menaxhimit të komunitetit online; Administrimi në lidhje me marketingun; Përpunimi
administrativ i porosive të blerjes; Përpilimi i regjistrave për publikim në Internet;
Publikimi i teksteve publicitare; Prodhime fimash video për qëllime reklamimi;
Demonstrimi i mallrave; Konsulencë për reklama dhe marketing; Reklamim dhe marketing;
Përpilimi i reklamave për përdorim si faqe web në Internet; Sigurimi i një udhëzuesi
reklamimi të kërkueshëm online që paraqet mallrat dhe shërbimet e shitësve të tjerë on-line
në Internet; Përgatitja e kolonave publicitare; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të
tjerëve përmes Internetit; Reklamim; Përgatitja e kolonave publicitare; Shërbime reklamimi
në lidhje me ofrimin e biznesit; Reklamim për të tjerët; Reklamimi në lidhje me transportin
dhe dorëzimin; Promovim biznesi; Sigurimi i hapësirës në faqet web për reklamimin e
mallrave dhe shërbimeve; Reklamë për të tjerët në Internet; Shërbime reklamimi në lidhje
me industritë e transportit; Reklamimi në shtypin popullor dhe profesional; Reklamimi
nëpërmjet mediave elektronike dhe konkretisht Internetit; Reklamim në revista periodike,
broshura dhe gazeta; Reklamimi i rekrutimit të personelit; Shërbimet e reklamimit të
ofruara nëpërmjet një baze të dhënash; Marketing direkt; Reklamimi në afishues elektronik;
Reklama të klasifikuara; Shërbime reklamimi me anë të shfaqejeve të balonave; Shërbime
reklamimi me anë të reklamave dyshe; Shërbime promocionale të ofruara me telefon;
Përgatitja e kolonave publicitare; Shërbime reklamimi me anë të tekstit të bazuar në ekran
televiziv; Reklamim dhe marketing; Reklamim; Shërbime reklamimi dhe publiciteti me
televizion, radio, postë; Shërbimet e reklamimit dhe promovimit të shitjeve; Publikimi dhe
promovimi i shitjeve në lidhje me mallrat dhe shërbimet, të ofruara dhe të porositura
nëpërmjet telekomunikacioneve ose në mënyrë elektronike; Shërbimet e reklamimit dhe
promovimit dhe konsulenca përkatëse; Reklamim; Reklamim; Shërbime reklamimi për
promovimin e tregëtisë elektronike; Shërbime reklamimi për promovimin e shitjes së
pijeve; Shërbime reklamimi në lidhje me rekrutimin e personelit; Shërbime reklamimi për
promovimin e ndërmjetësimit të aksioneve dhe letrave të tjera me vlerë; Shërbime
reklamimi për promovimin e pijeve; Reklamimi përmes të gjitha mjeteve të komunikimit
publik; Shërbimet e reklamimit të ofruara nëpërmjet Internetit; Reklamim përmes rrjeteve
të telefonisë celulare; Reklamim, duke përfshirë reklamimin on-line në një rrjet
kompjuterik; Reklamim, duke përfshirë promovimin e produkteve dhe shërbimeve të
palëve të treta përmes marrëveshjeve sponsorizuese dhe marrëveshjeve të licencës në lidhje
me ngjarjet sportive ndërkombëtare; Biznes reklamues veçanërisht në fushën e rrjeteve
telematike dhe telefonike; Reklamim veçanërisht i shërbimeve për promovimin e mallrave;
Shërbime reklamimi, marketingu ose promovimi; Shërbime reklamimi, marketingu dhe
promovimi; Shërbime reklamimi, promovimi dhe marketingu; Ofrimi i shërbimeve online
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të informacionit të regjistrave të informacionit komercialë; Përpilimi i statistikave në lidhje
me reklamat; Përpilimi i regjistrave të informacionit për publikim në Internet; Përpilimi i
regjistrave të informacionit për publikim në rrjetet globale kompjuterike ose në Internet;
Përpilimi i reklamave; Përpilimi i reklamave për përdorim në Internet; Përpilimi i
reklamave për përdorim si faqe web në Internet; Përpilimi i reklamave për përdorim si faqe
web në Internet; Përpilimi i reklamave për përdorim si faqe web në Internet; Redaktimi i
teksteve publicitare; menaxhimi i skedarëve (të kompjuterizuar-).
36 Shërbimet e pagesave të ofruara nëpërmjet aparateve dhe pajisjeve të
telekomunikacionit pa tela; Shërbimet e financimit të pajisjeve; Garancitë (e zgjatura -) për
pajisjet; Dhënia me qira, marrja me qira dhe lizimi i pajisjeve për përpunimin e kartave
financiare; Shërbimet e pagesave të ofruara nëpërmjet aparateve dhe pajisjeve të
telekomunikacionit pa tela; Garancitë (e zgjatura -) për pajisjet elektrike; Garancitë (e
zgjatura -) për pajisjet; Emetimi i xhitonave të vlerës; Emetimi i bonove të udhëtimit;
Emetimi i xhitonave të vlerës; Emetimi i bonove për përdorim si para; Emetimi i xhitonave
të vlerës; Lëshimi i xhitonave, kuponëve dhe bonove, veçanërisht për programet e
besnikërisë së klientit dhe shpërblimit për blerjen e mallrave përmes tregëtisë elektronike
nëpërmjet Internetit; Shërbimet e menaxhimit për transaksionet e lidhura me kredinë;
Shërbime bankare dhe financiare; Shërbimet e investimit me fonde kapitale të vogla nga
shumë individë; Sigurimi i opsioneve të shumëfishta të pagesës me anë të terminaleve
elektronike të operuara nga klientët të disponueshëm në vend në dyqanet e shitjes me
pakicë; Shërbimet e shlyerjes së pasurive të paluajtshme [shërbime financiare]; Shërbimet
financiare të ofruara përmes Internetit dhe telefonit; Shërbimet financiare të ofruara me
mjete elektronike; Ndihma në blerjen e pasurive të paluajtshme; Shërbimet e
ndërmjetësimit financiar; Menaxhimi i shërbimeve të kartave të kreditit; Pagesa dhe marrja
e parave si agjentë; Lehtësimi dhe aranzhimi i financimit; Dhënia me qira e pasurive të
paluajtshme; Agjenci ose ndërmjetësim për lizim ose dhënien me qira të tokës; Shërbime
ndërmjetësimi për aranzhimin e financimit nga institucionet e tjera financiare; Sigurim i
jetës; Konstatimi i riskut për sigurim (Shërbime për -); Aranzhimi i kredive personale;
Aranzhimi dhe dhënia e kredive kundrejt garancisë; Ndërmjetësimi në tregtim aksionesh
dhe letrash të tjera me vlerë; Ndërmjetësim në sigurime; Dhënia me qira e apartamenteve
dhe zyrave; Dhënia me qira e makinave të parasë së thatë, sporteleve dhe arkave; Dhënia
me qira e objekteve tregtare; Dhënia me qira e pasurive të paluajtshme dhe pronës;
Shërbime financiare të ofruara për partneritetet; Shërbimet financiare të ofruara nga
kompanitë e sigurimit; Financimi i pasurive të paluajtshme; Administrimi i shërbimeve të
investimeve kapitale; Shërbime financiare në lidhje me biznesin; Sigurimi i fondeve;
Konstatimi i riskut në sigurim; Çështje dhe shërbime financiare; Çështjet monetare;
Çështjet dhe shërbime të pasurive të paluajtshme; Shërbimet e kartave; Shërbimet e kartave
të debitit; Shërbimet e kartave të debitit; Shërbimet e kartave të kreditit dhe shërbimet
financiare me anë të rrjeteve të komunikimit elektronik; Shërbime financiare, përkatësisht
ofrimi i shërbimeve të kartave bankare; Konsulencë financiare; Informacion financiar;
Sponsorizim financiar; Emetimi i çertifikatave të dhuratave; Konstatim i riskut në sigurim;
Shërbime bankare financiare; Çështje monetare; Çështje të pasurive të paluajtshme;
Mbledhja e debitimit të llogarive të pagueshme; Shërbimet e vlerësimit të kredisë;
Financimi me qira-blerje.
37 Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve të telekomunikacionit; Lidhja me tel i
objekteve për transmetimin e telekomunikacionit; Riparimi ose mirëmbajtja e makinerive
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dhe aparateve të telekomunikacionit; Riparimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve kompjuterike
dhe telekomunikacionit; Përditësimi i harduerit të rrjeteve kompjuterike dhe
telekomunikacionit; Mirëmbajtja dhe riparimi i rrjeteve, aparateve dhe instrumenteve të
telekomunikacionit; Instalimi i pajisjeve të telekomunikacioneve pa tel dhe i rrjeteve lokale
pa tel; Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve kompjuterike dhe aparateve të
telekomunikacionit; Sigurimi i informacionit në lidhje me riparimin ose mirëmbajtjen e
makinerive dhe aparateve të telekomunikacionit; Instalimi dhe riparimi i pajisjeve elektrike;
Mirëmbajtja dhe riparimi i aparateve elektronike; Shërbime këshillimore në lidhje me
mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve mekanike dhe elektrike; Shërbime këshillimore në
lidhje me instalimin e pajisjeve audiovizive; Instalimi i pajisjeve audiovizive; Instalimi i
pajisjeve elektrike dhe elektronike në automobila; Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i
makinerive dhe pajisjeve të zyrës; Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve të rrjeteve
kompjuterike dhe të teknologjisë së informacionit; Dhënia me qira e pajisjeve të ndërtimit;
Dhënia me qira e veglave, impianteve dhe pajisjeve për ndërtim, prishje, pastrim dhe
mirëmbajtje; Hekurosje e tekstilit; Rinovim i veshjeve; Hekurosje pëlhurash; Pastrim kimik
i veshjeve; Hekurosja e rrobave; Hekurosje e rrobave; Hekurosja e veshjeve; Sigurimi i
informacionit në lidhje me shërbimet e riparimit të veshjeve; Ndreqja e veshjeve;
Mirëmbajtja dhe riparimi i veshjeve; Hekurosja e veshjeve; Pastrimi i veshjeve; Riparimi i
veshjeve; Rinovimi i veshjeve; Riparimi i veshjeve; Shërbime të pastrimit kimik të
veshjeve; Tharja e rrobave; Mirëmbajtja dhe riparimi i veshjeve; Lavanderi rrobash;
Mirëmbajtja dhe riparimi i instalimeve të gazit dhe energjisë elektrike; Pastrimi i veshjeve
të këmbëve; Riparim këpucësh, çantash dhe rripash; Dhënia me qira e vinçave [pajisje
ndërtimi]; Informacion në lidhje me dhënien me qira të pajisjeve për ndërtime dhe ndërtesa;
Marrja me qira e pajisjeve për trajtimin e materialeve; Shërbime riparimi për pajisje
elektrike shtëpiake; Riparimi ose mirëmbajtja e pajisjeve elektrike të konsumit; Shërbimet e
ndërtimit; Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve kompjuterike.
38 : Funksionimi i sistemeve të komunikimit me radiofrekuencë; Funksionimi i sistemeve
të komunikimeve celulare; Funksionimi i sistemeve të televizionit kabllor; Shërbimet e
komunikimit për transmetimin elektronik të të dhënave, Operimi i sistemeve të paxhing;
Shërbimet e telekomunikacionit të ofruara nëpërmjet platformave dhe portaleve të
Internetit; Shërbimet e telekomunikacionit të ofruara nëpërmjet Internetit, intranetit dhe
ekstranetit; Transmetimi i informacionit mbi rrjetet optike të telekomunikacionit; Sigurimi i
linkeve elektronike të të dhënave; Sigurimi i lidhjeve telekomunikuese për linjat e bisedave
telefonike; Rrjetet lokale (Operimi i -);
Shërbimet e telekomunikacionit në lidhje me tregtinë elektronike; Informacion rreth
telekomunikacionit; Sigurimi i telekomunikacioneve pa tel nëpërmjet rrjeteve të
komunikimeve elektronike; Shërbimet e telekomunikacionit të ofruara nëpërmjet
platformave dhe portaleve të Internetit; Shërbimet e telekomunikacionit të ofruara
nëpërmjet platformave dhe portaleve të Internetit; Shërbimet e rrugëzimit dhe kryqëzimit të
telekomunikacioneve; Sigurimi i informacionit të numratorit telefonik për të ndihmuar në
telekomunikacione; Operimi i rrjeteve të komunikimeve elektronike; Marrja me qira e
aparateve për ruajtjen e mesazheve; Operimi i sistemeve të komunikimeve elektronike;
Sigurimi dhe dhënia me qira e objekteve dhe pajisjeve të telekomunikacioneve; Sigurimi i
aksesit në kanalet e telekomunikacionit për shërbimet e teleshoping; Shërbimet e
telekomunikacioneve të ofruara nëpërmjet rrjeteve me fibra optikë, pa tel dhe kabllore;
Sigurimi i aksesit të telekomunikacionit në përmbajtjen audio të ofruar nëpërmjet Internetit;
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Sigurimi i aksesit të telekomunikacionit në programet televizive të ofruara nëpërmjet një
shërbimi sipas kërkesës; Sigurimi i aksesit të telekomunikacionit në përmbajtje video të
ofruara nëpërmjet Internetit; Shërbimet e informacionit dhe këshillimit në lidhje me
shërbimet e telekomunikacionit; Dhënia me qira e pajisjeve të telekomunikacionit duke
përfshirë telefonat dhe aparaturat e faksit; Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacioneve në
një rrjet global kompjuterik; Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacioneve në një rrjet global
kompjuterik; Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacioneve në një rrjet global kompjuterik;
Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacioneve në Internet në një ambient kafeneje; Sigurimi i
përdoruesve të palëve të treta me akses në infrastrukturën e telekomunikacionit; Shërbimet
e telekomunikacioneve për ofrimin e aksesit në bazat e të dhënave kompjuterike; Shërbimet
e telekomunikacionit për marrjen e informacionit nga bankat e të dhënave; Shërbimet e
dërgimit dhe marrjes së mesazheve; Shërbimet e informacionit, konsulencës dhe këshillimit
në lidhje me telekomunikacionet; Shërbime të transmetimit të të dhënave me shpejtësi të
lartë bit për operatorët e rrjeteve të telekomunikacionit; Funksionimi i antenave marrëse
satelit-tokë; Shërbimet e telekomunikacionit nga ajër në tokë; Funksionimi i transmetuesve
televizivë tokë-satelit; Lizimi i linjave të telekomunikacionit për akses në rrjetet
kompjuterike; Transmetimi dhe marrja [transmetimi] e informacionit të bazës së të dhënave
përmes rrjetit të telekomunikacionit; Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacioneve në
Internetin ose bazat e të dhënave; Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacioneve në Internetin
ose bazat e të dhënave; Sigurimi i aksesit të telekomunikacioneve në bazat e të dhënave dhe
Internet; Dorëzimi i audio dhe/ose videove digjitale me anë të telekomunikacioneve;
Telekomunikimet me terminalë kompjuterik, nëpërmjet telematikës, satelitëve, radiove,
telegrafëve, telefonave; Shërbimet e telekomunikacioneve, përkatësisht ofrimi i shërbimeve
të rrjetit të fibrave optike; Transmetimi i sinjalit për tregtinë elektronike nëpërmjet
sistemeve të telekomunikacionit dhe sistemeve të komunikimit të të dhënave; Sigurimi i
aksesit të telekomunikacionit në përmbajtjen video dhe audio të ofruar nëpërmjet një
shërbimi online video sipas kërkesës; Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet
global kompjuterik ose baza të të dhënave; Sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një
rrjet global komunikimi ose baza të dhënash; Sigurimi i lehtësirave të komunikimit për
shkëmbimin e të dhënave elektronike; Shërbimet e telekomunikacioneve për transmetimin e
informacionit në faks; Shërbimet e telekomunikacioneve, përkatësisht përgjimi dhe
parandalimi i thirrjeve të pakërkuara nga tregtarët e telekomunikacionit; Shkëmbimi
elektronik i të dhënave të ruajtura në bazat e të dhënave të aksesueshme nëpërmjet rrjeteve
të telekomunikacionit; Shërbimet e telekomunikacionit të ofruara nëpërmjet platformave
dhe portaleve në Internet dhe media të tjera; Ndihma e të tjerëve në ofrimin e shërbimeve të
komunikimit të televizionit kabllor; Sigurimi i aksesit në telekomunikacion dhe linkeve me
bazat e të dhënave kompjuterike dhe Internetin; Sigurimi i aksesit në telekomunikacion dhe
linkeve me bazat e të dhënave kompjuterike dhe Internetin; Sigurimi i aksesit të
telekomunikacionit në filma dhe programe televizive të ofruara nëpërmjet një shërbimi
video-sipas kërkesës; Dhënia me qira e aparateve për dërgimin e mesazheve; Sigurimi dhe
dhënia me qira e objekteve dhe pajisjeve të telekomunikacionit; Transmetimi i të dhënave
me aparate audio-vizuale; Transmetimi elektronik i të dhënave dhe dokumenteve nëpërmjet
terminaleve kompjuterike dhe pajisjeve elektronike; Sigurimi i objekteve dhe pajisjeve për
video-konferenca; Dhënia me qira e aparateve për transmetimin e sinjaleve audio; Sigurimi
i aksesit në platformat e tregëtisë elektronike në Internet; Sigurimi i aksesit në platforma
dhe portale në Internet; Sigurimi i aksesit në një treg elektronik [portal] në rrjetet
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kompjuterike; Ofrimi i hapësirave të bisedave në Internet; Ofrimi i portaleve në Internet;
Operimi i hapësirave të bisedave, linjave të bisedave dhe forumeve; Shkëmbimi elektronik i
mesazheve nëpërmjet linjave të bisedës, hapësirave të bisedave dhe forumeve të Internetit;
Mesazhimi në web; Sigurimi i aksesit të përdoruesve në programet kompjuterike në rrjetet
e të dhënave; Sigurimi i aksesit në informacion në Internet; Sigurimi i aksesit të
përdoruesve në programet kompjuterike në rrjetet e të dhënave; Sigurimi i aksesit në
informacion në Internet; Sigurimi i aksesit në rrjetet kompjuterike dhe të komunikimit,
duke përfshirë Internetin, në tekste, dokumente elektronike, baza të dhënash, grafika dhe
informacionin audiovizual, veçanërisht filma, video, muzikë dhe lloje të tjera argëtimi, të
gjitha në formë digjitale dhe të shpërndara nëpërmjet Internetit; Ofrimi i linjave të bisedave,
hapësirave të bisedave dhe forumeve elektronike në Internet; Shkëmbimi elektronik i
mesazheve nëpërmjet linjave të bisedës, hapësirave të bisedave dhe forumeve të Internetit;
Mesazhimi në web; Transmetimi i mesazheve dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit;
Transmetimi i të dhënave, audio dhe video; Komunikimi i të dhënave nëpërmjet Internetit;
Shërbimet e telekomunikacionit të ofruara nëpërmjet platformave dhe portaleve të
Internetit; Shërbimet e telekomunikacionit; Sigurimi i aksesit me shumë përdorues në një
rrjet global kompjuterik; Transmetimi elektronik i të dhënave dhe dokumenteve në lidhje
me informacionin personal dhe profesional nëpërmjet terminaleve kompjuterike; Shërbimet
e Internetit; Shërbimet e komunikimeve elektronike; Shërbimet e komunikimeve;
Shërbimet interaktive të telekomunikacioneve; Telekomunikacioni i informacionit
(përfshirë faqet web); Programe kompjuterike dhe çdo e dhënë tjetër; Komunikimet me
terminale kompjuterike; Transmetimi i postës elektronike; Dërgimi i mesazheve; Sigurimi i
aksesit në një gamë të gjerë informacioni me interes të përgjithshëm nëpërmjet një rrjeti
kompjuterik global; ofrimi i kartolinave elektronike përshëndetëse nëpërmjet një rrjeti
global kompjuterik; Shërbimet e telekomunikacionit; Sigurimi i aksesit në përmbajtje, faqet
web dhe portale; Sigurimi i aksesit në platformat e tregtëtisë elektronike në Internet;
Sigurimi i linkeve elektronike të të dhënave; Transmetimi i informacionit me kompjuter.
39 Sigurimi i informacionit për transportin dhe udhëtimin nëpërmjet aparateve dhe
pajisjeve të telekomunikacioneve celulare; Dhënia me qira e makinerive dhe aparateve të
ngarkim-shkarkimi; Transporti i artikujve kozmetikë; Magazinimi, ruajtja e rrobave;
Transporti i veshjeve; Paketimi i artikujve të veshjeve për transport; Dorëzimi i sendeve
ushqimore; Shërbimet e shpërndarjes së ushqimit; Shërbimet e ruajtjes së ushqimit;
Shërbimet e shpërndarjes së ushqimit; Paketimi i ushqimeve; Furnizimi dhe shpërndarja e
energjisë elektrike; Lizimi i përdorimit të linjave të energjisë tek palët e treta për
transmetimin e energjisë elektrike; Dhënia me qira e çisternave; Organizimi dhe aranzhimi
i udhëtimeve; Organizimi i transportit të udhëtarëve; Makina me qira; Shërbime me qira të
makinave me shofer; Kontrata e qirasë së automjeteve; Dhënia me qira e kamionëve dhe
automjeteve; Makina me qira; Dhënia me qira e mjeteve të transportit; Shërbime me qira të
makinave me shofer; Dhënia me qira e automjeteve për transport; Dhënia me qira e
automjeteve për udhëtim; Dhënia me qira e automjeteve të pajisura me GPS; Magazinimi i
pajisjeve shtëpiake; Dorëzimi i mallrave, në natyrën e shpërndarjes së mallrave të konsumit
të përgjithshëm duke përfshirë libra, muzikë, kasetat video, kasetat audio, kompakt disqe,
disketave dhe CD-ROM-ve; Shpërndarja e mallrave të konsumit, librave, muzikës, kasetave
video, kasetave audio, disqeve kompakte, disketave dhe CD-ROM-ve; Transport; Paketimi
dhe ruajtja e mallrave; Organizimi i transportit për turne udhëtimi; Shërbime udhëtimi;
shërbimet e klubit të udhëtimit në formën e organizimit dhe aranzhimit të udhëtimeve,
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Informacione për udhëtimet; Organizimi dhe aranzhimi i udhëtimeve; Organizimi i
transportit; Vizitë (turizëm); Shoqërimi i udhëtarëve; Organizimi i dorëzimit të dhuratave;
Mbështjellje dhuratash; Mbështjellje; Transport dhe dërgimi i mallrave; Shërbimet e
dorëzimit; Shërbimet e mesazherëve; Paketimi i artikujve; Dhënie me qira; Transport
mallrash; Dhënia me qira e kontejnerëve të magazinimit; Dhënia me qira e depove;
Informacioni i ruajtjes; Informacione për transportin; Shërbime transporti; dorëzimi,
grumbullimi, transporti, dërgimi dhe shërbimet e korrierit; Transport, magazinim, paketim
dhe shpërndarje e mallrave, përfshirë si pjesë e shërbimeve të një kompanie me porosi me
postë; Shërbimet në fushën e porositjes së mallrave; Shërbimet e dorëzimit, përkatësisht
ofrimi i shërbimeve online që u mundësojnë klientëve të zgjedhin kohën e dorëzimit për
mallrat e blera online; Transport mallrash; Dorëzim i mallrave; Informacion në lidhje me
tarifat, oraret dhe mënyrat e transportit; Shërbimet e dorëzimit në shtëpi; Organizim i
transportit të mallrave; Shërbimet e dorëzimit; Ndjekja dhe gjurmimi i dërgesave;
Furnizimi dhe shpërndarja, grumbullimi, transporti, dërgimi dhe shërbimet korriere në
lidhje me artikujt ushqimorë, përgatitjet e pastrimit, tualetit, artikujve kozmetikë, qirinjve,
produkteve farmaceutikë, artikujve të vegjël prej harduerësh metalikë, veglave të dorës,
pjesëve elektronike të konsumit, kompjuterave, pajisjeve periferike kompjuterike,
telefonave, aparateve fotografikë, CD-ve dhe DVD-ve, elektroshtepiakeve, automjeteve,
biçikletave, stolive të çmuara, orëve të tavolinës dhe orëve, materialeve të shtypur;
Furnizim dhe shpërndarje, grumbullim, transport, dërgim dhe shërbimet e korrierit në lidhje
me sendet e lëkurës, çantat e dorës, portofolët dhe kuletat, mobiljet, mallrat shtëpiake, enët
dhe kontejnerët shtëpiakë ose të kuzhinës, tekstileve, veshjeve, veshjeve për këmbë,
veshjeve për kokë, artikujve të shitores, veshjeve për dysheme, lojërave dhe lodrave,
artikujve gjimnastikorë dhe sportivë, artikujve ushqimorë, pijeve, pijeve alkoolike dhe
ëmbëlsira; Përfshirë shërbimet e sipërpërmendura nëpërmjet kanaleve elektronike;
Shërbimet e informacionit, këshillimit dhe konsulencës në lidhje me të gjitha sa më sipër;
Transport; Paketim dhe ruajtja e mallrave; Organizimi i transportit për turne udhëtimi;
Navigimi (pozicionimi, dhe vizatimi i rrugës dhe kursit); Transporti dhe shpërndarja e
mallrave; Shërbimet e transportit kargo dhe largimit të mallrave; Dorëzimi i postës dhe
shërbimet e korrierit; Ngarkimi dhe shkarkimi i automjeteve; Shërbimet e dhënies me qira
në lidhje me transportin dhe magazinimin; Dhënia me qira e mjeteve të transportit; Dhënia
me qira e njësive dhe kontejnerëve, për magazinim dhe transport.
40 Dhënia me qira e aparateve për pastrimin e ajrit; Dhënia me qira e pajisjeve të
përpunimit fotografik; Lizimi i pajisjeve gjeneruese të energjisë; Dhënia me qira e
makinerive dhe aparaturave për përpunimin e drurit; Ndryshimi i veshjeve; Trajtimi i
ushqimeve dhe pijeve; Rrezatimi i ushqimit; Ngrirja e ushqimeve; Ruajtja e ushqimeve;
Prodhimi i gazit dhe energjisë elektrike; Prodhimi i energjisë elektrike; Dhënia me qira e
pajisjeve gjeneruese të energjisë; Montimi me porosi të materialeve për të tjerët; Printim
fotografik.
41 Dhënia me qira e aparaturave audio-vizuale; Shërbimet e lojërave online përmes
pajisjeve mobile; Prodhimi i programeve televizive për transmetim në pajisje mobile;
Dhënia me qira e aparaturave radiotelevizive; Dhënia me qira e makinerive dhe aparateve
të lojës; Dhënia me qira e pajisjeve audio/vizuale dhe fotografike dhe ambjenteve;
Shërbimet e qirasë në lidhje me pajisjet dhe ambientet për arsim, argëtim, sport dhe kulturë;
Sigurimi i këndeve të lojërave për fëmijë në stacionet e shërbimit.
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42 Krijimi i faqeve web; Krijimi dhe mirëmbajtja e faqeve web për të tjerët; Krijimi,
mirëmbajtja dhe hostimi i faqeve web të të tjerëve; Projektimi dhe ndërtimi i faqeve
kryesore dhe faqeve web; Dizajnimi dhe krijimi i faqeve web për të tjerët; Hostimi e një
faqe web online për krijimin dhe hostimin e mikro faqeve web për bizneset; Dizajnimi dhe
arte grafike për krijimin e faqeve web në Internet; Dizajnimi, krijimi, hostimi dhe
mirëmbajtja e faqeve web për të tjerët; Hostimi dhe dhënia me qira e hapësirës së memories
për faqet web; Konsulencë në lidhje me krijimin dhe dizajnimin e faqeve web për tregëtinë
elektronike; Projektimi i faqeve kryesore dhe faqeve web; Dizajnimi i faqeve web;
Konsulencë në lidhje me programet kompjuterike; Studime e projekte teknike; Konsulencë
në lidhje me dizajnimin e faqeve web dhe materialeve reklamuese online; Testimi, analiza
dhe monitorimi i sinjaleve të telekomunikacionit; Konsulencë për teknologjinë e
telekomunikacioneve; Shërbimet e autentifikimit (kontrollit) të të dhënave të transmetuara
nëpërmjet telekomunikacioneve; Shërbimet e autentifikimit (kontrollit) të mesazheve të
transmetuara nëpërmjet telekomunikacioneve; Shërbimet e projektimit dhe planifikimit në
lidhje me pajisjet e telekomunikacionit; Projektimi dhe planifikimi teknik i pajisjeve të
telekomunikacioneve; Inspektimi i aparaturave; Testimi i makinerive; Lizimi i
instrumenteve shkencore; Programimi i pajisjeve multimediale; Dhënia me qira e pajisjeve
të shkencës dhe teknologjisë; Dizajnimi i softuerit për pajisjet e integruara; Dizajnimi i
artikujve për shkrim; Dizajnimi i artikujve për shkrim; Hostimi e faqeve kompjuterike
(faqet web); Softueri si shërbim (SaaS) dhe dhënia me qira e softuerit; Platformat e hostimit
në Internet; Hostimi i platformave të tregtisë elektronike në Internet; Programimi i softuerit
për platformat e tregëtisë elektronike; Mirëmbajtja e softuerit të përdorur në fushën e
tregëtisë elektronike; Shërbime konsulence në lidhje me softuerin e përdorur në fushën e
tregtisë elektronike; Shërbimet e vërtetimit të përdoruesve duke përdorur teknologjinë për
transaksionet e tregtisë elektronike; Konsulencë në lidhje me krijimin dhe dizajnimin e
faqeve të internetit për tregëtinë elektronike; Konsulencë në fushën e rrjeteve dhe
aplikacioneve të resë kompjuterike; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit
operativ të pashkarkueshëm on-line për aksesin dhe përdorimin e një rrjeti të resë
kompjuterike; Sigurimi i sistemeve kompjuterike virtuale përmes resë kompjuterike;
Sigurimi i mjediseve kompjuterike virtuale përmes resë kompjuterike; Praktika e përdorimit
të resë kompjuterike; Shërbimet e ofruesit të hostimit të resë kompjuterike; Shërbimi publik
i ofruesit të hostimit të resë kompjuterike; Shërbimi privat i ofruesit të hostimit në re;
Shërbimet e ruajtjes në renë kompjuterike për skedarët elektronikë; Shërbimet e ruajtjes në
renë kompjuterike për të dhënat elektronike; Dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit operativ për
aksesin dhe përdorimin e një rrjeti të resë kompjuterike; Programimi i softuerit operativ për
aksesin dhe përdorimin e një rrjeti të resë kompjuterike; Dhënia me qira e softuerit operativ
për aksesin dhe përdorimin e një rrjeti të resë kompjuterike; Zhvillimi dhe dizajnimi i
softuerit, të pashkarkueshëm, të aksesueshëm përmes rrjeteve globale kompjuterike, për
menaxhimin e aplikacioneve kompjuterike; Ndërtimi i një platforme Interneti për tregti
elektronike; Krijimi i faqeve web të ruajtura në mënyrë elektronike për shërbimet online
dhe Internetin; Ofrimi i platformave në Internet; Menaxhimi teknik i pajisjeve shtëpiake
dhe pajisjeve kompjuterike; Instalimi i faqeve web në Internet, për të tjerët; Instalimi i
faqeve web në Internet, për të tjerët; Dizajnim i modës; Stilim [dizajn] veshjesh, këpucësh,
çantash, stolish të çmuara dhe aksesorëve; Krijimi dhe mirëmbajtja e faqeve web për të
tjerët; Dizajnim i veprave të artit; Ofrimi i informacionit në lidhje me shërbimet e
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dizajnimit të modës; Projektimi dhe zhvillimi i softuerit dhe harduerit kompjuterik;
Zhvillimi dhe programimi i softuerit për aranzhimin e kontratave për të tjerët për blerjen
dhe shitjen e mallrave dhe shërbimeve; Zhvillimi dhe programimi i softuerit kompjuterik
për analizimin dhe vlerësimin e reklamave offline dhe reklamave online; Krijimi i rrjeteve
reklamuese për reklamuesit [shërbime të IT]; Shërbimet e ofruesit të shërbimit të
aplikacionit; Projektimi dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik dhe softuerit kompjuterik për
funksionimin e një platforme për një program besnikërie ndaj klientit në Internet; Zhvillimi
dhe krijimi i programeve, përkatësisht bazave të të dhënave për programet e besnikërisë së
klientëve; Shërbimet në lidhje me kërkimin e kompjuterizuar on-line për porositjen,
dorëzimin dhe transportin e mallrave të konsumit; Përgatitja e programeve të përpunimit të
të dhënave; Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkimi dhe dizajnimi në lidhje me
to; Shërbimet e analizës dhe kërkimit industrial; Projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe
softuerit kompjuterik; Planifikimi dhe zbatimi i shërbimeve të Internetit, përkatësisht
dizajnimi dhe krijimi i faqeve web dhe hostimi i portaleve të Internetit; Sigurimi i
përdorimit të përkohshëm të softuerit të pashkarkueshëm dhe mallrave telematikë (softuer)
për transferimin pa tel të të dhënave dhe vlerësimin dhe programimin e të dhënave të
softuerit të lartpërmendur; Planifikimi teknik i sistemeve të informacionit, për të tjerët,
përdorimi i një sistemi telekomunikacionesh, zbatimi dhe mirëmbajtja e softuerit dhe
mallrave telematikë për transferimin pa tel të të dhënave dhe vlerësimin e të dhënave, për të
tjerët; Krijimi i një faqe web për kryerjen dhe përpunimin e shitjes me shumicë dhe pakicë
në lidhje me pijet dhe mallrat e konsumit; Programimi kompjuterik dhe dizajnimi i
softuerit; Zhvillimi i softuerit; Dizenjimi dhe zhvillimi i softuerit; Shërbimet e programimit
të softuerit kompjuterik; Zhvillimi, programimi dhe zbatimi i softuerit; Zhvillimi dhe
përditësimi i softuerit kompjuterik; Shërbimet e dizajnimit të markës; Dizajnimi i emrave të
markave; Dizajnimi i faqeve web; Dizajnimi i faqeve web për qëllime reklamimi.
43 Sigurimi i akomodimit në hotel; Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;
Përgatitja dhe përshtatja e ushqimeve dhe pijeve; shpërndarja e vakteve; Informacion dhe
këshilla në lidhje me përgatitjen e vakteve.
44 Dhënia me qira e pajisjeve mjekësore; Dhënia me qira e pajisjeve bujqësore; Dhënia me
qira e pajisjeve për bujqësi, akuakulturë, kopshtari dhe pylltari; Dhënia me qira e pajisjeve
për kujdesin e shëndetit të njerëzve; Dhënia me qira e pajisjeve për kujdesin e higjenës
njerëzore dhe bukurisë; Shërbime kozmetike për trajtimin e fytyrës dhe trupit; Shërbime
konsulence në lidhje me artikujt e kozmetikës; Shërbime konsulence në lidhje me artikujt e
kozmetikës.
45 Dhënia me qira e veshjeve; Shërbimet e takimeve të ofruara përmes rrjeteve sociale;
Shërbimet e agjencisë së takimeve.

(210) KS/M/ 2022/849
(220) 26/05/2022
(731) ENDRITI PREMIUM CARS SH.P.K.
Llapllasellë pn, Graçanicë, Kosove, KS
(591) E bardh dhe e zeze.
(740) Mentor Zejnullahu Shoqëria e
Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k.

(540)
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Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(511) 12 Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit. Automjete;
motoçikleta; biçikleta; pajisje për lëvizje tokësore; motorë automjetesh tokësore; motorë
për automjete tokësore; pjesë dhe pajisje për automjete. Shërbimet e instalimit, pastrimit,
riparimet dhe mirëmbajtjet në lidhje me automjetet dhe pjesët e automjeteve dhe
aksesorëve; restaurimi i automjeteve; marrja me qira dhe dhënia me qira e artikujve në
lidhje me ofrimin e shërbimeve të lartpërmendura të përfshira në këtë klasë; këshilla dhe
informacione në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë.
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi. Shërbime për
qiradhënie të automjeteve. PRODUKTET DHE/OSE SHERBIMET: Shërbimet e marrjes
me qira dhe dhënies me qira të automjeteve dhe shërbime rezervimi për marrjen me qira
dhe dhënien me qira të automjeteve

(210) KS/M/ 2022/850
(220) 26/05/2022
(731) ENDRITI PREMIUM CARS SH.P.K.
Llapllasellë pn, Graçanicë, Kosove, KS
(740) Mentor Zejnullahu Shoqëria e
Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k.
Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540) ENDRITI PREMIUM CARS

(511) 12 Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit. Automjete;
motoçikleta; biçikleta; pajisje për lëvizje tokësore; motorë automjetesh tokësore; motorë
për automjete tokësore; pjesë dhe pajisje për automjete. Shërbimet e instalimit, pastrimit,
riparimet dhe mirëmbajtjet në lidhje me automjetet dhe pjesët e automjeteve dhe
aksesorëve; restaurimi i automjeteve; marrja me qira dhe dhënia me qira e artikujve në
lidhje me ofrimin e shërbimeve të lartpërmendura të përfshira në këtë klasë; këshilla dhe
informacione në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë.
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi. Shërbime për
qiradhënie të automjeteve. PRODUKTET DHE/OSE SHERBIMET: Shërbimet e marrjes
me qira dhe dhënies me qira të automjeteve dhe shërbime rezervimi për marrjen me qira
dhe dhënien me qira të automjeteve
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(210) KS/M/ 2022/851
(220) 26/05/2022
(731) CELLTRION, INC.
23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon,
Republic of Korea, KR
(591) E kuqe dhe e kalër.
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparate farmaceutike; preparate për trajtimin e antitrupave; farmaceutike; barna
për qëllime mjekësore.

(210) KS/M/ 2022/852
(220) 26/05/2022
(731) BORK HEALTH ILAÇ
KOZMETIK MAKINE ÜRETIM SAN.
TIC. LTD ŞTI Seyrantepe Mah. Binnur Sok
No. 11/1 Kaĝithane/Istanbul/ Tűrkiye ,
representatives of the OBEN, TR
(591) E gjelber, e kalter
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 3 kozmetikë; kozmetikë për fëmijë; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës;
kremra kozmetike; lapsa kozmetike; preparate kozmetike për qerpikët; preparate kozmetike
për banjot; aromatikë [vajra esenciale]; sapun deodorant; deodorant për qeniet njerëzore ose
për kafshët; lapsa vetullash; kozmetikë vetullash; thonjtë e rremë; kremra flokësh; llak për
flokë; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; buzëkuq; preparate make-up (mirëmbajtje te
fytyrës); parfumeri; parfume; shampo; sapun rroje; preparate për rruajtje.
5 farmaceutike; preparate farmaceutike; preparate aloe vera për qëllime farmaceutike;
preparate bakteriale për përdorim mjekësor dhe veterinar; preparate balsamike për qëllime
mjekësore; preparatet e dushit për qëllime mjekësore; preparate biologjike për qëllime
mjekësore; preparate biologjike për qëllime veterinare; preparate kimike për qëllime
farmaceutike; preparate kimike për qëllime mjekësore; preparate kimike për qëllime
veterinare; preparate kimiko-farmaceutike; preparate diagnostike për qëllime mjekësore;
preparate diagnostike për qëllime veterinare; preparate enzimatike për qëllime mjekësore;
preparate sanitare për higjienën personale, përveç artikuj për tualetin; material për mbushje
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dhëmbësh; dezinfektues për qëllime higjienike; ushqime albuminoze për qëllime
mjekësore; preparate albuminoze për qëllime mjekësore; kremra për qëllime farmaceutike;
kremra për qëllime veterinare; locion mjekësor për larjen e flokëve; paste, pudër dhembesh
mjekësore; shampon mjekësore; ushqim për bebe; shtesa dietike të destinuara për të
plotësuar një dietë normale ose për të patur përfitime shëndetësore; materialë për fashim;
materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentar, dizinfektantë, preparate për shkatërrimin
e parazitëve; fungicide, herbicide; preparate bimore për qëllime mjekësore; lëng bimor për
qëllime mjekësore; vajra kundër djegies nga dielli; pomada për qëllime mjekësore; ushqime
dietetike dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqime për
bebe; suplemente dietike për njerëz dhe kafshë.
35 Shërbime te shitjes me shumice dhe pakice ne dyqan, nëpërmjet internetit apo
programeve televizive te produkteve si: preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe
furnizime mjekësore, aparatura dhe materiale dentare, produkte dhe aparatura mjekësore
dhe farmaceutike, ilaçe, produkte kozmetike, preparate sanitare për qëllime mjekësore,
ushqime dietike dhe substanca te përshtatshme për përdorim mjekësore dhe veterinar,
ushqime për foshnja, dieta plotësuese për njerëzit dhe kafshët; organizimi i ekspozitave për
qëllime komerciale ose reklamuese; marketing; demonstrim i mallrave; promovimi i
shitjeve për të tjerët; organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi;
reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e
mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i mallrave në media komunikimi,
për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të ndërmjetësimit komercial; sigurimi i një tregu
në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; informacion tregtar dhe
këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e
paraqitjes për qëllime reklamimi; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet
farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore; asistencë për menaxhim
komercial apo industrial; shpërndarja e mostrave; reklamimi / publiciteti; marrëdhëniet me
publikun

(210) KS/M/ 2022/853
(220) 26/05/2022
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija, RS
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) TORPIKOL

(511) 5 Produkte farmaceutike
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(210) KS/M/ 2022/854
(220) 26/05/2022
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300 Vršac, Srbija, RS
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) TIAXIM

(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2022/855
(220) 26/05/2022
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac, Beogradski put
bb, 26300 Vršac, Srbija, RS
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) TORPIDIL

(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2022/856
(220) 26/05/2022
(731) KAM DOO Ilinden ul.35 br. 39,
Ilinden, 1000 Skopje, MK
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; analiza e
çmimit të kostos; hulumtim biznesi; shpërndarja e mostrave; prezantimi i mallrave në
mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime eksport-importi dhe
shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë në lidhje me: kafe, çaj, kakao dhe kafe
artificiale, oriz, tapiokë dhe sago, miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat, bukë, brumëra
dhe ëmbëlsira, akuj të ngrënshëm, sheqer, mjaltë, shurupi prej melasa; maja, pluhur pjekje,
kripë, mustardë, uthull, salca (melmesat), erëza, akull, përpunimi administrativ i porosive të
blerjes; informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët [dyqan këshillash për
konsumatorët]
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(210) KS/M/ 2022/857
(540) Xclipse
(220) 26/05/2022
(300) 40-2021-46777 21/11/2021 KR
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONGGU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, 16677,
REPUBLIC OF KOREA, KR
(740) Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000
Prishtinë/Kosovë
(511) 7 Makina larëse enësh; miksere elektrike për qëllime shtëpiake; qese elektrike për
fshesë me korrent; fshesa elektrike me korrent; makina larëse elektrike për qëllime
shtëpiake; fshesa robotike me korrent.
9 Telefonat mobil; kamera dixhitale; media player portativ; kompjuterë portativë; kufje pa
tela (me valë) për telefona mobil; kufje pa tela për telefona të mençur; kufje pa tela për
kompjuterë tabletë; bateri të rikarikueshme; karikues (mbushës) baterish; kuti (mbajtëse)
lëkure për telefona mobil; kuti lëkure për telefona te mënçur; kuti lëkure për kompjuterë
tabletë; mbulesa për telefona mobil; mbulesa për telefonat të mençur; mbulesa për
kompjuterët tabletë; kompjuterë tabletë; marrës (resiver) televiziv; komponentët elektronikë
audio (të zërit), përkatësisht sistemet e tingullit rrethues; set-top kuti dixhitale; DVD
players; ekranet e diodës që emitojnë dritë; monitorë [harduer kompjuterik]; syze 3D;
kompjuterë; printera për kompjuterë; gjysmëpërçues; harduer kompjuterik; pajisje
periferike kompjuterike; sensorë elektrikë; ruterat e rrjetit pa tela; brava elektronike;
bllokues elektronik dixhital i dyerve; pajisje kontrolli kompjuterike për kyçjen elektronike
dixhitale të dyerve; softuer kompjuterik; ruterë pa tela; aktivizues elektrik; aplikacione
softuerike kompjuterike, të shkarkueshme; softuer aplikimi kompjuterik për telefona mobil;
firmware kompjuteri; orë inteligjente; pajisje periferike kompjuterike veshëse; pajisje
periferike të veshura për kompjuterë; pajisje periferike të veshur për celularë; pajisje
periferike të veshur për marrës të të dhënave celulare; pajisje elektronike dixhitale veshëse
të përbëra kryesisht nga telefona inteligjentë në formën e një ore; pajisje elektronike
dixhitale që mund të vishen, konkretisht, orët inteligjente që përfshijnë teknologjinë e
komunikimit pa tel dhe të përbëra kryesisht nga softuer dhe monitore ekrani për
ekzekutimin e aplikacioneve mobile, për shikimin, dërgimin dhe marrjen e teksteve,
emailet, sinjalizimet, të dhënat dhe informacionin nga telefonat inteligjentë; urat e rrjeteve
kompjuterike; urat e rrjeteve kompjuterike pa tela; rrjeti i komunikimit i përbërë nga
hardueri dhe softueri kompjuterik për vendosjen dhe konfigurimin e rrjeteve lokale; rrjetet e
komunikimit, të përbëra nga shpërndarës të shumëfishtë pa tel të lirë ose njësi LAN (rrjeti
lokal) dhe harduer dhe softuer i lidhur me rrjetin, të cilat krijojnë një rrjet dixhital me rrjetë
pa tel dhe komunikojnë me përdoruesin fundor; pajisjet e rrjetit të shtëpisë; hardueri i
autobusit serial universal (USB); Softuer operativ USB (universal serial bus); shpërndarës
USB; disqe USB të para-regjistruara që përmbajnë softuer të përdorur për të lejuar pajisjet
elektronike të ndajnë të dhëna dhe të komunikojnë me njëra-tjetrën; autobus universal serial
(USB) dongle (përshtatës rrjeti me valë); hardueri kompjuterik, përkatësisht, kontrollorët e
rrjetit për përdorim shtëpiak; adaptorë për akses në rrjet pa tel; softuer për automatizimin e
shtëpisë për zhvilluesit dhe klientët; softuer aplikacioni mobil për automatizimin e shtëpisë;
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prizë elektrike; priza elektrike; qendrat e rrjeteve kompjuterike; qendrat e komunikimit;
termometra elektronikë (përveç për qëllime mjekësore); çelsat elektronike; këmbanat
elektrike të dyerve; altoparlantët audio; kontrolle elektrike për sistemet e ujitjes me
spërkatës; telefonat inteligjentë; orë që komunikojnë të dhëna me asistentët personalë
dixhitalë, telefonat inteligjentë, kompjuterët tabletë, PDA dhe kompjuterët personalë
përmes faqeve të internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike dhe elektronike të
komunikimit; shiritat e orës që komunikojnë të dhëna me asistentë personalë dixhitalë,
telefona inteligjentë, kompjuter personal tablet, PDA dhe kompjuterë personalë përmes
faqeve të internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike dhe elektronike të komunikimit;
byzylykë që komunikojnë të dhëna me asistentë personalë dixhitalë, telefona inteligjentë,
kompjuter personal tablet, PDA dhe kompjuterë personalë përmes ueb faqeve të internetit
dhe rrjeteve të tjera kompjuterike dhe elektronike të komunikimit.
11 Kondicionerët e ajrit; sterilizues ajri; shporet elektrik; furra elektrike; tharëse elektrike
për lavanderi; frigoriferë elektrikë; llambat me dioda që lëshojnë dritë; furra me mikrovalë;
spërkatës për ujitje; poq elektrik; aparate elektrike për menaxhimin e rrobave në natyrë të
avulloreve të veshjeve për qëllime shtëpiake; dehumidifikues për përdorim shtëpiak; filtra
për ajër të kondicionuar; ventilatorë elektrikë për qëllime shtëpiake; aparate për gatim,
përkatësisht, pllaka për zierje elektrike.
14 Orë; pjesë dhe pajisje për orë; orë dore; orët dhe orët elektronike; byzylykë (bizhuteri);
shirita orësh; orët kontrolluese [orët kryesore].
42 Sigurimi i informacionit teknologjik në fushën e të Internetit të Gjërave (IoT) dhe
softuerit te ndërfaqes së programimit të aplikacionit (API) dhe shërbimet e softuerit si
shërbim (SaaS), dhe shërbimet e platformës si shërbim (PaaS); shërbimet e softuerit si
shërbim (SAAS); zhvillimi i softuerit kompjuterik; dizajnimi i softuerit kompjuterik;
përditësimi i softuerit kompjuterik; hulumtimi i softuerit kompjuterik; mirëmbajtja e
softuerit kompjuterik; dizajnimi i sistemit kompjuterik; analiza e sistemit kompjuterik;
programim kompjuterik; zhvillimi i programeve kompjuterike; zhvillimi i programeve të
përpunimit të të dhënave; ofrimin e informacionit në fushën e dizajnimit dhe zhvillimit të
softuerit dhe instalimit dhe mirëmbajtjes së softuerit; zhvillimi i harduerit kompjuterik;
dizajni i harduerit kompjuterik; shërbimet e sigurisë kompjuterike, domethënë, zbatimi,
kufizimi dhe kontrolli i privilegjeve të aksesit të përdoruesve të burimeve kompjuterike për
resurset kompjuterikepër cloud, resurseve mobile ose të rrjetit bazuar në kredencialet e
caktuara; ofrimi i softuerit të pashkarkueshëm on-line për shikimin, regjistrimin, ruajtjen,
ndarjen dhe analizimin e audios ose videove, transmetimin e imazheve dhe videove në
vende të largëta; monitorimi elektronik i një lokacioni, shtëpie ose zyre duke përdorur
kompjuterë dhe sensorë; monitorimin e sistemit të sigurisë për të siguruar funksionimin e
duhur; platforma si shërbim (PAAS) që përmban platforma softuerike kompjuterike për
monitorimin e shtëpisë ose mjedisit dhe kontrollin në distancë ose aksesin e sistemeve
HVAC, sistemeve të menaxhimit të energjisë, alarmeve të vjedhësve, problemeve, sigurisë
dhe/ose zjarrit, sistemeve të ndriçimit, sistemeve të mbylljes së dyerve, video kamerave;
projektimi dhe zhvillimi i sistemeve të automatizimit të shtëpisë dhe sistemeve të sigurisë
së shtëpisë; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit për integrimin e produkteve dhe sistemeve të
automatizimit të shtëpisë dhe sigurisë së shtëpisë; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i
produkteve të automatizimit të shtëpisë dhe sigurisë së shtëpisë në natyrën e softuerit të
automatizimit të shtëpisë dhe sigurisë së shtëpisë; projektimi dhe zhvillimi i sistemeve të
automatizuara të kontrolluesve të shtëpisë, përkatësisht kontrollorëve të temperaturës,
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lagështisë dhe elektrike; monitorimi i sistemeve kompjuterike me akses në distancë për të
siguruar funksionimin e duhur; shërbime kompjuterike, domethënë, duke vepruar si ofrues i
shërbimeve të aplikacionit në fushën e menaxhimit të njohurive për të pritur softuer
aplikacioni kompjuterik me qëllim të monitorimit të sigurisë dhe sistemeve të
automatizimit të shtëpisë, dhe për përdorim në aksesin në distancë me video të sistemeve të
sigurisë; shërbimet kompjuterike, përkatësisht, shërbimet e ofruesit të hodtingut cloud;
shërbimet kompjuterike, përkatësisht, integrimi i softuerit kompjuterik në sisteme dhe rrjete
të shumta; shërbimet kompjuterike, përkatësisht, ofrimi i serverëve të menaxhimit në cloud
për të tjerët; shërbimet e programimit kompjuterik për monitorimin e vendndodhjes,
komunikimin pa tela (me vale) dhe ndërveprimin në distancë me pajisjet ose pajisjet.

(210) KS/M/ 2022/858
(220) 27/05/2022
(731) BLU FARM SH.P.K. Prishtinë, Rruga
Muhamet Cami, P., KS
(591) E Zezë
(740) Shaban Ismajli NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540) Serbo

(511) 5 Preparatet Farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe përqëllime
mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorimmjekësor, ushqimi për foshnje;
emplastër , materialet për lidhje; materialetpër mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar;
dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.
10 Aparatet dhe instrumentet: Kirurgjike, Mjekësore, Dentare dhe Veterinare,jymtyrët,
sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje
44 Shërbimet mjekësore;të veterinarisë;kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe
kafshët;shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë

(210) KS/M/ 2022/859
(220) 27/05/2022
(300) 179922 03/12/2021 CH
(731) Black Tea Exports (Pvt) Ltd.
Nº. 33/1F, Walter Gunasekara Mawatha,
Nawala 10107, Sri Lanka., LK
(591) Bardhë, zezë, kuqe
(740) RPHS Law Rr. Major Mehmet Bushi,
Prishtinë

(540)
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(511) 30 Çaj, çaj i zi, përzierje çaji, pije me bazë çaji, të gjitha mallërat e lartëpërmendura
me origjina nga Sri Lanka
35 Reklamim, menaxhimin, organizimin dhe administrimin e biznesit, punë zyre.

(210) KS/M/ 2022/860
(220) 27/05/2022
(300) 17921 03/12/2021 CH
(731) Black Tea Exports (Pvt) Ltd.
Nº. 33/1F, Walter Gunasekara Mawatha,
Nawala 10107, Sri Lanka., LK
(591) Zezë, kuqe, verdhë.
(740) RPHS Law Rr. Major Mehmet Bushi,
Prishtinë

(540)

(511) 30 Çaj, çaj i zi, përzierje çaji, pije me bazë çaji, të gjitha mallërat e lartëpërmendura
me origjina nga Sri Lanka
35 Reklamim, menaxhimin, organizimin dhe administrimin e biznesit, punë zyre.

(210) KS/M/ 2022/861
(220) 30/05/2022
(731) Mars, Incorporated 6885 Elm Street
McLean, VA 22101, US
(591) E verdhë, e kuqe , e bardhë
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 31 “Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyllltarie, drithëra dhe fara; kafshë të gjalla,
zogj dhe peshqi; kocka të sepjes; kocka për qen; ushqime përtypëse për kafshë; produkte
për mbeturina të kafshëve; fruta dhe perime të freskëta; gjëra ushqimore dhe pije për
kafshë, zogj dhe peshqi.”
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(210) KS/M/ 2022/862
(220) 30/05/2022
(731) SODILAC 68 rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET, FR
(591) E kaltër Pnatone , e bardhë
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; ushqime dhe substanca dietike për përdorim
mjekësor; ushqim për bebe; qumësht dhe qumësht pluhur për foshnjat dhe fëmijët; shtesa
ushqimore për njerëzit, veçanërisht për foshnjat dhe fëmijët e vegjël; pije përforcuese me
vitamina dhe minerale për përdorim mjekësor; pije ushqyese për përdorim mjekësor;
produkte para farmaceutike për përdorim mjekësor; ushqim nutricional për përdorim në
kujdesin mjekësor; zëvendësues qumështi pluhur me bazë vegjetale për foshnjat dhe fëmijët
e vegjël; qumësht orizi dhe qumësht orizi pluhur për bebe dhe fëmijë të vegjël; suplemente
ushqimore me proteina orizi për njerëzit, veçanërisht për foshnjat dhe fëmijët e vegjël;
miell qumështi për bebe; substanca dietike për foshnjat; pije dietike për bebe për përdorim
mjekësor; qumësht i maltuar për përdorim mjekësor; qumësht bajamesh për përdorim
farmaceutik; pije qumështi të maltuar për përdorim mjekësor”.
29 “Vezë; qumësht pluhur; qumësht dhe produkte qumështi, duke përfshirë qumështin e
pasuruar me vitamina; qumësht me aromë; ëmbëlsirat e qumështit; jogurte; vajra dhe
yndyrna ushqimore; gjalpë; djathra; pije me bazë qumështi në të cilat mbizotëron qumështi;
qumësht soje; qumësht pluhur për fëmijë; preparate ushqimore me bazë vegjetale në të
gjitha format, duke përfshirë pluhurin; preparate ushqimore me bazë bishtajore në të gjitha
format, duke përfshirë preparatet ushqimore me bazë frutash pluhur në të gjitha format dhe
në veçanti pluhurin; zëvendësues qumështi pluhur me bazë vegjetale; preparate ushqimore
me bazë vegjetale në formë pluhuri; qumësht soje; qumësht bajame; qumësht orizi; pije me
bazë qumështi; pije me bazë qumështi bajamesh; pije me bazë qumështi orizi; pije me bazë
qumështi soje; pije me bazë qumështi që përmbajnë lëngje frutash; pije me bazë qumështi
që përmbajnë fruta”.
30 “Kakao; pije me çokollatë; miell dhe preparate nga drithërat; drithëra të përgatitura; qull
me drithëra; qull me miell drithërash; fluska drithërash; oriz; miell orizi; bukë; pastiçeri dhe
ëmbëlsira; akullnajat; salca (erëza); salcat e djathit”.
32 “Ujë mineral, ujë të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash;
shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve; pije përforcuese me vitamina dhe
minerale (për qëllime jo mjekësore); pije ushqyese (për qëllime jo mjekësore); pije me bazë
orizi, përveç zëvendësuesve të qumështit; pije vegjetale të bazuara në proteinat e
drithërave”.
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(210) KS/M/ 2022/863
(220) 30/05/2022
(731) SmithKline Beecham Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike dhe medicinale; preparate dhe agjentë
kimikë, biokimikë dhe biologjikë për qëllime mjekësore; agjentë terapeutikë (mjekësorë);
leukoplaste ngjitëse për qëllime mjekësore; leukoplaste ngjitëse për qëllime kirurgjikale;
copëza ngjitëse që përfshijnë një preparat farmaceutik; leukoplaste medicinale, leukoplaste
dhe mveshje për trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve të lëkurës; vaksina; substancë e
cila përdoret pas trajtimit fillestar për kancerin; vitamina, minerale dhe suplemente
ushqimore; preparate dietike; shtesa dietike dhe preparate dietike; preparate diagnostikuese;
dezinfektues dhe antiseptikë; fasha mjekësore, mbështjellse dhe shiringa (aplikatorë);
produkte farmaceutike dhe barëra natyrale; sapune dhe detergjente mjekuese dhe
dezinfektuese; preparate dhe artikuj sanitare; agjentë për shpërndarjen e barnave që
lehtësojnë, shpërndarjen e preparateve farmaceutike.
10 Aparate dhe instrumente kirurgjikale dhe mjekësore; inhalatorë; injektorë për qëllime
mjekësore; aparate dhe instrumente mjekësore për përdorim në diagnostikimin dhe trajtimin
e sëmundjeve, gjendjeve dhe çrregullimeve të lëkurës; lëkurë artificiale për qëllime
kirurgjikale; membrana artificiale për zëvendësimin e lëkurës; materiale për qepje;
preparate për biopsi të lëkurës; goditje kirurgjikale; aparate për kryerjen e testeve
diagnostikuese të lëkurës për qëllime mjekësore; komplete testesh mjekësore dhe
diagnostike për alergji; aparate mjekësore dhe diagnostikuese për testimin e alergjive;
pajisje për stimulimin elektrik nervor transkutan për trajtimin e dhimbjeve të trupit; pajisje
për trajtim bioelektronik për qëllime mjekësore; elektroda të implantueshme për qëllime
mjekësore; Pajisjet mjekësore bioelektronike adaptive të hapura dhe ose të mbyllura që
japin stimulim dhe/ose bllokim te një nerv dhe opsionalisht mund të regjistrojnë potencialet
hyrëse të veprimit dhe parametrat fiziologjikë, të analizojnë të dhënat në kohë reale dhe të
modulojnë sinjalizimin nervor; pajisje për dërgimin e barnave për lëshimin e shtyrë, të
kontrolluar ose të menjëhershëm të preparateve farmaceutike në trupin e njeriut; pajisje për
monitorimin e gjumit për qëllime mjekësore; pajisje për terapi elektromagnetike dhe
aparate elektromagnetike për qëllime mjekësore; pajisje për terapi infra të kuqe dhe aparate
infra të kuqe për qëllime mjekësore; pajisje për terapi me ultratinguj dhe aparate ekografike
për qëllime mjekësore; pajisje për terapi me laser dhe aparate lazer për qëllime mjekësore;
aparate diagnostikuese për qëllime mjekësore; instrumente elektronike për përdorim
mjekësor; termometra për përdorim mjekësor; arna ftohëse për përdorim mjekësor; pjesë
dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura; organe artificiale dhe implante; pajisje
kontraceptive; pajisje diagnostike, ekzaminimi dhe monitorimi; materiale dhe produkte për
mbylljen e qepjeve dhe plagëve; pajisje kirurgjikale dhe për trajtimin e plagëve; protetikë
dhe implante artificiale; aparate për imazhe mjekësore; aparate diagnostikuese për qëllime
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mjekësore; instrumente elektronike monitoruese për përdorim mjekësor; instrumente
mjekësore për regjistrimin, mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave fiziologjike.
42 Kërkim shkencor për qëllime mjekësore dhe shëndetësore; shërbimet e kërkimit dhe
zhvillimit në fushat e bioelektronikës, zbulimit të barnave, produkteve të zbulimit të
barnave, farmaceutikëve, diagnostikimit medicinal, biokimikave, bioteknologjisë,
produkteve biologjike, aparateve mjekësore, pajisjeve dhe instrumenteve; kryerja e provave
klinike; testimi gjenetik dhe gjurmët gjenetike të gishtërinjve për qëllime kërkimore;
konsulencë shkencore; furnizimi i informacionit në fushën e teknologjisë laboratorike;
shërbime laboratorike mjekësore; sigurimi i informacionit shkencor; projektimi i modeleve
dhe sistemeve llogaritëse të inteligjencës artificiale; shërbime kërkimore mjekësore dhe
farmakologjike; shërbimet e shkencës dhe teknologjisë; testimi, vërtetimi dhe kontrolli i
cilësisë; zhvillimi, programimi dhe zbatimi i softuerit; kërkime në fushën e terapisë së
gjeneve dhe qelizave; ofrimin e informacionit, konsulencës dhe shërbimeve këshillimore në
lidhje me ndonjë nga shërbimet e sipërpërmendura.

(210) KS/M/ 2022/864
(220) 30/05/2022
(731) SmithKline Beecham Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike dhe medicinale; preparate dhe agjentë
kimikë, biokimikë dhe biologjikë për qëllime mjekësore; agjentë terapeutikë (mjekësorë);
leukoplaste ngjitëse për qëllime mjekësore; leukoplaste ngjitëse për qëllime kirurgjikale;
copëza ngjitëse që përfshijnë një preparat farmaceutik; leukoplaste medicinale, leukoplaste
dhe mveshje për trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve të lëkurës; vaksina; substancë e
cila përdoret pas trajtimit fillestar për kancerin; vitamina, minerale dhe suplemente
ushqimore; preparate dietike; shtesa dietike dhe preparate dietike; preparate diagnostikuese;
dezinfektues dhe antiseptikë; fasha mjekësore, mbështjellse dhe shiringa (aplikatorë);
produkte farmaceutike dhe barëra natyrale; sapune dhe detergjente mjekuese dhe
dezinfektuese; preparate dhe artikuj sanitare; agjentë për shpërndarjen e barnave që
lehtësojnë, shpërndarjen e preparateve farmaceutike.
10 Aparate dhe instrumente kirurgjikale dhe mjekësore; inhalatorë; injektorë për qëllime
mjekësore; aparate dhe instrumente mjekësore për përdorim në diagnostikimin dhe trajtimin
e sëmundjeve, gjendjeve dhe çrregullimeve të lëkurës; lëkurë artificiale për qëllime
kirurgjikale; membrana artificiale për zëvendësimin e lëkurës; materiale për qepje;
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preparate për biopsi të lëkurës; preparate kirurgjikale; aparate për kryerjen e testeve
diagnostikuese të lëkurës për qëllime mjekësore; komplete testesh mjekësore dhe
diagnostike për alergji; aparate mjekësore dhe diagnostikuese për testimin e alergjive;
pajisje për stimulimin elektrik nervor (transkutan) për trajtimin e dhimbjeve të trupit;
pajisje për trajtim bioelektronik për qëllime mjekësore; elektroda të implantueshme për
qëllime mjekësore; pajisjet mjekësore bioelektronike adaptive të hapura dhe ose të
mbyllura që japin stimulim dhe/ose bllokim te një nervi dhe opsionalisht mund të
regjistrojnë potencialet hyrëse të veprimit dhe parametrat fiziologjikë, të analizojnë të
dhënat në kohë reale dhe të modulojnë sinjalizimin nervor; pajisje për dërgimin e barnave
për lëshimin e tyre, të kontrolluar ose të menjëhershëm të preparateve farmaceutike në
trupin e njeriut; pajisje për monitorimin e gjumit për qëllime mjekësore; pajisje për terapi
elektromagnetike dhe aparate elektromagnetike për qëllime mjekësore; pajisje për terapi
infra të kuqe dhe aparate infra të kuqe për qëllime mjekësore; pajisje për terapi me
ultratinguj dhe aparate ekografike për qëllime mjekësore; pajisje për terapi me laser dhe
aparate lazer për qëllime mjekësore; aparate diagnostikuese për qëllime mjekësore;
instrumente elektronike për përdorim mjekësor; termometra për përdorim mjekësor;
leukoplaste ftohëse për përdorim mjekësor; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e
lartpërmendura; organe artificiale dhe implante; pajisje kontraceptive; pajisje diagnostike,
ekzaminimi dhe monitorimi; materiale dhe produkte për mbylljen e qepjeve dhe plagëve;
pajisje kirurgjikale dhe për trajtimin e plagëve; protetikë dhe implante artificiale; aparate
për imazhe mjekësore; aparate diagnostikuese për qëllime mjekësore; instrumente
elektronike monitoruese për përdorim mjekësor; instrumente mjekësore për regjistrimin,
mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave fiziologjike.
42 Kërkim shkencor për qëllime mjekësore dhe shëndetësore; shërbimet e kërkimit dhe
zhvillimit në fushat e bioelektronikës, zbulimit të barnave, produkteve të zbulimit të
barnave, farmaceutikëve, diagnostikimit medicinal, biokimikave, bioteknologjisë,
produkteve biologjike, aparateve mjekësore, pajisjeve dhe instrumenteve; kryerja e provave
klinike; testimi gjenetik dhe gjurmët gjenetike të gishtërinjve për qëllime kërkimore;
konsulencë shkencore; furnizimi i informacionit në fushën e teknologjisë laboratorike;
shërbime laboratorike mjekësore; sigurimi i informacionit shkencor; projektimi i modeleve
dhe sistemeve llogaritëse të inteligjencës artificiale; shërbime kërkimore mjekësore dhe
farmakologjike; shërbimet e shkencës dhe teknologjisë; testimi, vërtetimi dhe kontrolli i
cilësisë; zhvillimi, programimi dhe zbatimi i softuerit; kërkime në fushën e terapisë së
gjeneve dhe qelizave; ofrimin e informacionit, konsulencës dhe shërbimeve këshillimore në
lidhje me ndonjë nga shërbimet e sipërpërmendura.

(210) KS/M/ 2022/865
(220) 30/05/2022
(731) SmithKline Beecham Limited
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS, GB
(591) Portokalli dhe bardhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)
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(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike dhe medicinale; preparate dhe agjentë
kimikë, biokimikë dhe biologjikë për qëllime mjekësore; agjentë terapeutikë (mjekësorë);
leukoplaste ngjitëse për qëllime mjekësore; leukoplaste ngjitëse për qëllime kirurgjikale;
copëza ngjitëse që përfshijnë një preparat farmaceutik; leukoplaste medicinale, leukoplaste
dhe mveshje për trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve të lëkurës; vaksina; substancë e
cila përdoret pas trajtimit fillestar për kancerin; vitamina, minerale dhe suplemente
ushqimore; preparate dietike; shtesa dietike dhe preparate dietike; preparate diagnostikuese;
dezinfektues dhe antiseptikë; fasha mjekësore, mbështjellse dhe shiringa (aplikatorë);
produkte farmaceutike dhe barëra natyrale; sapune dhe detergjente mjekuese dhe
dezinfektuese; preparate dhe artikuj sanitare; agjentë për shpërndarjen e barnave që
lehtësojnë, shpërndarjen e preparateve farmaceutike.
10 Aparate dhe instrumente kirurgjikale dhe mjekësore; inhalatorë; injektorë për qëllime
mjekësore; aparate dhe instrumente mjekësore për përdorim në diagnostikimin dhe trajtimin
e sëmundjeve, gjendjeve dhe çrregullimeve të lëkurës; lëkurë artificiale për qëllime
kirurgjikale; membrana artificiale për zëvendësimin e lëkurës; materiale për qepje;
preparate për biopsi të lëkurës; preparate kirurgjikale; aparate për kryerjen e testeve
diagnostikuese të lëkurës për qëllime mjekësore; komplete testesh mjekësore dhe
diagnostike për alergji; aparate mjekësore dhe diagnostikuese për testimin e alergjive;
pajisje për stimulimin elektrik nervor (transkutan) për trajtimin e dhimbjeve të trupit;
pajisje për trajtim bioelektronik për qëllime mjekësore; elektroda të implantueshme për
qëllime mjekësore; pajisjet mjekësore bioelektronike adaptive të hapura dhe ose të
mbyllura që japin stimulim dhe/ose bllokim te një nervi dhe opsionalisht mund të
regjistrojnë potencialet hyrëse të veprimit dhe parametrat fiziologjikë, të analizojnë të
dhënat në kohë reale dhe të modulojnë sinjalizimin nervor; pajisje për dërgimin e barnave
për lëshimin e tyre, të kontrolluar ose të menjëhershëm të preparateve farmaceutike në
trupin e njeriut; pajisje për monitorimin e gjumit për qëllime mjekësore; pajisje për terapi
elektromagnetike dhe aparate elektromagnetike për qëllime mjekësore; pajisje për terapi
infra të kuqe dhe aparate infra të kuqe për qëllime mjekësore; pajisje për terapi me
ultratinguj dhe aparate ekografike për qëllime mjekësore; pajisje për terapi me laser dhe
aparate lazer për qëllime mjekësore; aparate diagnostikuese për qëllime mjekësore;
instrumente elektronike për përdorim mjekësor; termometra për përdorim mjekësor;
leukoplaste ftohëse për përdorim mjekësor; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e
lartpërmendura; organe artificiale dhe implante; pajisje kontraceptive; pajisje diagnostike,
ekzaminimi dhe monitorimi; materiale dhe produkte për mbylljen e qepjeve dhe plagëve;
pajisje kirurgjikale dhe për trajtimin e plagëve; protetikë dhe implante artificiale; aparate
për imazhe mjekësore; aparate diagnostikuese për qëllime mjekësore; instrumente
elektronike monitoruese për përdorim mjekësor; instrumente mjekësore për regjistrimin,
mbledhjen dhe ruajtjen e të dhënave fiziologjike.
42 Kërkim shkencor për qëllime mjekësore dhe shëndetësore; shërbimet e kërkimit dhe
zhvillimit në fushat e bioelektronikës, zbulimit të barnave, produkteve të zbulimit të
barnave, farmaceutikëve, diagnostikimit medicinal, biokimikave, bioteknologjisë,
produkteve biologjike, aparateve mjekësore, pajisjeve dhe instrumenteve; kryerja e provave
klinike; testimi gjenetik dhe gjurmët gjenetike të gishtërinjve për qëllime kërkimore;
konsulencë shkencore; furnizimi i informacionit në fushën e teknologjisë laboratorike;
shërbime laboratorike mjekësore; sigurimi i informacionit shkencor; projektimi i modeleve
dhe sistemeve llogaritëse të inteligjencës artificiale; shërbime kërkimore mjekësore dhe
302

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

farmakologjike; shërbimet e shkencës dhe teknologjisë; testimi, vërtetimi dhe kontrolli i
cilësisë; zhvillimi, programimi dhe zbatimi i softuerit; kërkime në fushën e terapisë së
gjeneve dhe qelizave; ofrimin e informacionit, konsulencës dhe shërbimeve këshillimore në
lidhje me ndonjë nga shërbimet e sipërpërmendura.

(210) KS/M/ 2022/866
(220) 30/05/2022
(731) Dea Nimani Lovebypeachy L.L.C.
Rruga B, 1, Prishtinë, KS
(591) E zezë,e bardhë
(740) Flakron Syljemani Rr.” Nekibe
Kelmendi”, objekti “ Liridoni
Construction”, I B- Nr. 16-1- Prishtinë

(540)

(511) 25 Sandale banjo, pantofla banjo, kapele banje, kostume banje / rroba banje, mbathje
banjoje / sirtarë banje, rroba plazhi, këpuce plazhi, këpuce, bishtaja, me mëngë, jo prej
letre boas [xhaketë], bufe [të brendshme], sipërme çizmesh, çizme për sport*, çizme, për
veshje boksiere, për veshje boksiere, pantallona të shkurtra veshje sutjena, pantallona për
veshje, xhama, maja me kapele kapele, shabllone, veshje që përmbajnë substanca
dobësuese, veshje për gjimnastikë,veshje me LED, veshje imitime lëkure, veshje prej
lëkure, veshje*, pallto, jakë [veshje], kombinime [veshje],korsetë, korse [të brendshme],
pranga / rripa dore [veshje], doreza për çiklizëm doreza për çiklizëm veshje për çiklizëm
fustanet e zhveshjes,
doreza për vozitje, kapëse veshësh [veshje], veshje të qëndisura,këpucë ose sandale
esparto,mbulesa fytyre [veshje], jo per qellime mjekesore ose sanitare / maska fytyre
[veshje] jo per qellime mjekesore ose sanitare, mbulesa fytyre [veshje], jo per qellime
mjekesore ose sanitare / maska fytyre [veshje], jo per mjekesi ose për qëllime sanitare,
doreza pa gishta,jelek peshkimi, pajisje metalike për këpucë, këpucë futbolli / këpucë
futbolli, këllëfë, pa ngrohje elektrike sipërme këpucësh, këpucë*, mbathje*, rripa, gatera,
galloshe/goloshe, gartera
breza, doreza [veshje],këpucë gjimnastike, pelerina parukeri, gjysmë çizme, korniza
veshje koke, mbrojtëse thembra për këpucë taka për këpucë, taka për çorape taka,
kapuç [veshje], çorape, xhaketa [veshje], xhaketa [veshje], uniforma xhudo, fustane
kërcyese / fustane pinafore 2501780 uniforma karateje
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(210) KS/M/ 2022/867
(220) 31/05/2022
(731) “GNTC Group” SH.A. - Fatmir
Kadriu Rr.Prishtinë - Gjilan, nr.34, Veternik
10000, Prishtinë, Kosovë, KS
(591) E verdhë, e zezë
(740) Valdet Islami Rr.Fehmi Agani,
Prishtinë

(540)

(511) 7 070281 makineritë dhe aparatet për pastrim, elektrike, 070485 pajisje pastrimi me
avull, 070231 makinë larëse enësh, 070325 makina të ngrirjes, 070460 shtrydhëse frutash,
elektrike, për qëllime shtëpiake, 070445 makinë kuzhine, elektrike*, 070553 mulli të
kuzhinës, elektrike, 070471 tuba bojleri, 070171 gjeneratorë të energjisë elektrike, 070267
miksera [makina], 070063 makina shpëlarëse
8 080002 instrumente gërryese [instrumente dore], 080200 mjete bujqësore , të punuara me
dorë, 080069 sëpata, 080149 tehe [vegla dore], 080066 shufrat [veglat e dorës] / vidhosat
[veglat e dorës] / prerëset me fije vidhosje [vegla dore], 080174 armë [vegla dore], 080156
çekiçët [vegla dore], 080072 vegla dore, të operuara me dorë, 080155 çekiç (vegla dore),
080062 vegla perforuese [vegla dore], 080036 çekiçë / çekiç me shkurre, 080055 sharra
[vegla dore], 080111 lopata [vegla dore], 080084 vegla vulosjeje [vegla dore] / stampa
[vegla dore], 080047 çekiç guri, 080091 instrumentet e goditjes, 080125 kaset e shpatës,
080087 mistria, 080086 mistria [kopshtaria]
9 090372 kompjuterët, 090829 Softuer për lojëra kompjuterike, i shkarkueshëm,
090670 softuer i lojërave kompjuterike, i regjistruar, 090732 hardueri kompjuterik,
090537 tastierat e kompjuterit, 090342 pajisjet e memories kompjuterike, 090589
programet e funksionimit kompjuterik, të regjistruara, 090590 pajisje periferike
kompjuterike, 090658 programe kompjuterike, të shkarkueshme, 090373 programe
kompjuterike, të regjistruara, 090802 Softuer për ruajtjen e ekranit të kompjuterit, i
regjistruar ose i shkarkueshëm, 090717 aplikacione softuerike kompjuterike, të
shkarkueshme, 090791 platforma softuerike kompjuterike, të regjistruara ose të
shkarkueshme, 090591 softuer kompjuterik, i regjistruar, 090614 miu [periferik
kompjuteri], 090662 jastëkët e miut, 090468 aparate televizive
11 110002 akumulatorët e nxehtësisë, 110069 regeneratorë të ngrohjes, 110129 Këmbyesit
e nxehtësisë, 110340 armë të ngrohjes, 110335 kabinete të nxehta të ekranit, 110038
ngrohje për banjot, 110081 ngrohje për automjete, 110086 ngrohje për ngrohje të hekurit,
110257 ngrohje, elektrike për të ushqyer shishe, 110067 aparat i ngrohjes, 110073 instalime
ngrohjeje, 110076 instalime ngrohje [uji] / instalime të ngrohjes së ujit të ngrohtë, 110077
kaldaja për ngrohje, 110080 aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose
të gazta, 110082 aparate për ngrohje, elektrike, 110085 elemente ngrohjeje, 110201 pllaka
ngrohjeje, 110250 aparat nxehës për shkrirjen e dritareve të automjeteve, 110293 filamente
për ngrohje, elektrikë, 110296 jastekë për ngrohje elektrike, jo për qëllime mjekësore / pads
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ngrohëse [jastëkë], elektrike, jo për qëllime mjekësore, 110137 radiatorë, elektrike, 110198
radiatorë [ngrohje], 110319 valvola termostatike [pjesët e instalimeve të ngrohjes], 110052
ngrohje uji
20 200124 pajisje shtrati, jo nga metali, 200139 rrota të shtratit, jo nga metali, 200185 bazë
shtrati, 200020 karrige [mobile], 200106 karrige të punës, 200059 varëse rrobash, 200036
tavolina, 200222 karroca të ushqimit [mobile], 200041 mobile, 20013 veshje të mobileve,
jo nga metali, 200132 mobile prej metali, 2000148 pjesët e mobileve prej druri, 200024
rafte të bibliotekave, 200037 mobile zyre, 2000184 divan, 200233 guaska, 200293 veshje të
jastëkëve, 200183 kanape
21 210096 blendera jo elektrike per nevoja shtepiake, 210017 kosha buke për nevoja
shtëpiake, 210310 kazanët e bukës, 210256 filtra kafeje jo elektrike, 210254 mulli kafeje, të
punuar me dorë, 210257perkolatore kafeje jo elektrike, 210315 çanta dekorimi për pastiçeri
/ qese pastiçerie / çanta tubash, 210199 kontejnerë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë,
210103 kallëpe gatimi / kallëpe gatimi, 210316 prerëse për biskota [biskota], 210317
kavanoza për biskota,
210396 qese me rrjetë gatimi, të ndryshme nga ato për mikrovalë, 210026 komplete
tenxhere gatimi, 210101 tenxhere gatimi, enë gatimi jo elektrike / jo elektrike, 210049 hell
gatimi prej metali / kunjat e gatimit prej metali, 210274 enë gatimi jo elektrike
30 300029 ëmbëlsira, 300035 çamçakëz *, 300038 cokollate, 300085 pije me çokollatë me
qumësht, 300026 kafe, 300084 pije kafeje me qumësht,
300041 erëza, 300049 kripë gatimi, 300091 misër , i bluar / misër , i bluar,
300092 misër , i pjekur / misër , i pjekur, 300220 brumë, 300188 salcë për sallatë, 300073
xhenxhefil i bluar, 300098 mjaltë, 300046 akullore, 300090 makarona,
300172 majonezë, 300003 makarona, 300217 salcë makaronash, 300108 pasta,
300209 pesto, 300119 oriz, 300012 erëza, 300069 sheqer *, 300081uthull
32 320051 pije aloe vera, joalkoolike, 320002 birrë, 320035 ujë i gazuar / ujë i gazuar,
320060 pije energjike, 320004 birrë malti, 320015 ujë mineral [pije], 320031 pije
joalkoolike, 320056 pije joalkoolike të aromatizuara me kafe / pije joalkoolike të
aromatizuara me kafe, 320057 pije joalkoolike të aromatizuara me çaj / pije joalkoolike të
aromatizuara me çaj, 320061 pije joalkoolike me fruta të thata, 320006 pije me lëng frutash
joalkoolike, 320050 smoothie, 320022 lëngje perimesh [pije], 320012 ujëra [pije]
33 330006 aperitiv *, 330031 pijet alkoolike që përmbajnë fruta, 330026
pije alkoolike , përveç birrës, 330019 raki, 330008 pije të distiluara, 330025
ekstrakte alkoolike, 330002 ekstrakte frutash , alkoolike, 330014 xhin, 330035
pije alkoolike të parapërziera, të ndryshme nga ato me bazë birre, 330033
rum, 330018 pije alkoolike [pije], 330034 vodka, 330023 uiski, 330013 verë,
330038 pije me bazë vere,
34 340011 letër absorbuese për tubacionet e duhanit, 340036 tavëlla për duhanpirësit,
340010 libra me letra cigaresh, 340012 duhan përtypës, 340015 kuti purosh, 340017
mbajtëse puro, 340016 kuti cigaresh, 340006 filtrat e cigareve, 340022 mbajtëse cigaresh,
340024 letër cigareje, 340020 cigaret, 340025 puro, 340003 duhani
37 37 370029 ndërtim
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(210) KS/M/ 2022/868
(220) 31/05/2022
(731) “GNTC Group” SH.A. - Fatmir
Kadriu Rr.Prishtinë - Gjilan, nr.34, Veternik
10000, Prishtinë, Kosovë, KS
(591) E verdhë, e zezë
(740) Valdet Islami Rr.Fehmi Agani,
Prishtine

(540)

(511) 7 070281 makineritë dhe aparatet për pastrim, elektrike, 070485 pajisje pastrimi me
avull, 070231 makinë larëse enësh, 070325 makina të ngrirjes, 070460 shtrydhëse frutash,
elektrike, për qëllime shtëpiake, 070445 makinë kuzhine, elektrike*, 070553 mulli të
kuzhinës, elektrike, 070471 tuba bojleri, 070171 gjeneratorë të energjisë elektrike, 070267
miksera [makina], 070063 makina shpëlarëse
9 090372 kompjuterët, 090829 Softuer për lojëra kompjuterike, i shkarkueshëm,
090670 softuer i lojërave kompjuterike, i regjistruar, 090732 hardueri kompjuterik,
090537 tastierat e kompjuterit, 090342 pajisjet e memories kompjuterike, 090589
programet e funksionimit kompjuterik, të regjistruara, 090590 pajisje periferike
kompjuterike, 090658 programe kompjuterike, të shkarkueshme, 090373 programe
kompjuterike, të regjistruara, 090802 Softuer për ruajtjen e ekranit të kompjuterit, i
regjistruar ose i shkarkueshëm, 090717 aplikacione softuerike kompjuterike, të
shkarkueshme, 090791 platforma softuerike kompjuterike, të regjistruara ose të
shkarkueshme, 090591 softuer kompjuterik, i regjistruar, 090614 miu [periferik
kompjuteri], 090662 jastëkët e miut, 090468 aparate televizive
11 110002 akumulatorët e nxehtësisë, 110069 regeneratorë të ngrohjes, 110129 Këmbyesit
e nxehtësisë, 110340 armë të ngrohjes, 110335 kabinete të nxehta të ekranit, 110038
ngrohje për banjot, 110081 ngrohje për automjete, 110086 ngrohje për ngrohje të hekurit,
110257 ngrohje, elektrike për të ushqyer shishe, 110067 aparat i ngrohjes, 110073 instalime
ngrohjeje, 110076 instalime ngrohje [uji] / instalime të ngrohjes së ujit të ngrohtë, 110077
kaldaja për ngrohje, 110080 aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose
të gazta, 110082 aparate për ngrohje, elektrike, 110085 elemente ngrohjeje, 110201 pllaka
ngrohjeje, 110250 aparat nxehës për shkrirjen e dritareve të automjeteve, 110293 filamente
për ngrohje, elektrikë, 110296 jastekë për ngrohje elektrike, jo për qëllime mjekësore / pads
ngrohëse [jastëkë], elektrike, jo për qëllime mjekësore, 110137 radiatorë, elektrike, 110198
radiatorë [ngrohje], 110319 valvola termostatike [pjesët e instalimeve të ngrohjes], 110052
ngrohje uji
20 200124 pajisje shtrati, jo nga metali, 200139 rrota të shtratit, jo nga metali, 200185 bazë
shtrati, 200020 karrige [mobile], 200106 karrige të punës, 200059 varëse rrobash, 200036
tavolina, 200222 karroca të ushqimit [mobile], 200041 mobile, 20013 veshje të mobileve,
jo nga metali, 200132 mobile prej metali, 2000148 pjesët e mobileve prej druri, 200024
rafte të bibliotekave, 200037 mobile zyre, 2000184 divan, 200233 guaska, 200293 veshje të
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jastëkëve, 200183 kanape
21 210096 blendera jo elektrike per nevoja shtepiake, 210017 kosha buke për nevoja
shtëpiake, 210310 kazanët e bukës, 210256 filtra kafeje jo elektrike, 210254 mulli kafeje, të
punuar me dorë, 210257perkolatore kafeje jo elektrike, 210315 çanta dekorimi për pastiçeri
/ qese pastiçerie / çanta tubash, 210199 kontejnerë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë,
210103 kallëpe gatimi / kallëpe gatimi, 210316 prerëse për biskota [biskota], 210317
kavanoza për biskota,
210396 qese me rrjetë gatimi, të ndryshme nga ato për mikrovalë, 210026 komplete
tenxhere gatimi, 210101 tenxhere gatimi, enë gatimi jo elektrike / jo elektrike, 210049 hell
gatimi prej metali / kunjat e gatimit prej metali, 210274 enë gatimi jo elektrike

(210) KS/M/ 2022/869
(220) 31/05/2022
(731) "GNTC Group” SH.A. - Fatmir
Kadriu Rr.Prishtinë - Gjilan, nr.34, Veternik
10000, Prishtinë, Kosovë, KS
(591) Ngjyra e zeze, e portokallt
(740) Valdet Islami Rr.Fehmi Agani,
Prishtinë

(540)

(511) 7 070281 makineritë dhe aparatet për pastrim, elektrike, 070485 pajisje pastrimi me
avull, 070231 makinë larëse enësh, 070325 makina të ngrirjes, 070460 shtrydhëse frutash,
elektrike, për qëllime shtëpiake, 070445 makinë kuzhine, elektrike*, 070553 mulli të
kuzhinës, elektrike, 070471 tuba bojleri, 070171 gjeneratorë të energjisë elektrike, 070267
miksera [makina], 070063 makina shpëlarëse
8 080002 instrumente gërryese [instrumente dore], 080200 mjete bujqësore , të punuara me
dorë, 080069 sëpata, 080149 tehe [vegla dore], 080066 shufrat [veglat e dorës] / vidhosat
[veglat e dorës] / prerëset me fije vidhosje [vegla dore], 080174 armë [vegla dore], 080156
çekiçët [vegla dore], 080072 vegla dore, të operuara me dorë, 080155 çekiç (vegla dore),
080062 vegla perforuese [vegla dore], 080036 çekiçë / çekiç me shkurre, 080055 sharra
[vegla dore], 080111 lopata [vegla dore], 080084 vegla vulosjeje [vegla dore] / stampa
[vegla dore], 080047 çekiç guri, 080091 instrumentet e goditjes, 080125 kaset e shpatës,
080087 mistria, 080086 mistria [kopshtaria]
11 110002 akumulatorët e nxehtësisë, 110069 regeneratorë të ngrohjes, 110129 Këmbyesit
e nxehtësisë, 110340 armë të ngrohjes, 110335 kabinete të nxehta të ekranit, 110038
ngrohje për banjot, 110081 ngrohje për automjete, 110086 ngrohje për ngrohje të hekurit,
110257 ngrohje, elektrike për të ushqyer shishe, 110067 aparat i ngrohjes, 110073 instalime
ngrohjeje, 110076 instalime ngrohje [uji] / instalime të ngrohjes së ujit të ngrohtë, 110077
kaldaja për ngrohje, 110080 aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose
të gazta, 110082 aparate për ngrohje, elektrike, 110085 elemente ngrohjeje, 110201 pllaka
ngrohjeje, 110250 aparat nxehës për shkrirjen e dritareve të automjeteve, 110293 filamente
për ngrohje, elektrikë, 110296 jastekë për ngrohje elektrike, jo për qëllime mjekësore / pads
ngrohëse [jastëkë], elektrike, jo për qëllime mjekësore, 110137 radiatorë, elektrike, 110198
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radiatorë [ngrohje], 110319 valvola termostatike [pjesët e instalimeve të ngrohjes], 110052
ngrohje uji
20 200124 pajisje shtrati, jo nga metali, 200139 rrota të shtratit, jo nga metali, 200185 bazë
shtrati, 200020 karrige [mobile], 200106 karrige të punës, 200059 varëse rrobash, 200036
tavolina, 200222 karroca të ushqimit [mobile], 200041 mobile, 20013 veshje të mobileve,
jo nga metali, 200132 mobile prej metali, 2000148 pjesët e mobileve prej druri, 200024
rafte të bibliotekave, 200037 mobile zyre, 2000184 divan, 200233 guaska, 200293 veshje të
jastëkëve, 200183 kanape
21 210096 blendera jo elektrike per nevoja shtepiake, 210017 kosha buke për nevoja
shtëpiake, 210310 kazanët e bukës, 210256 filtra kafeje jo elektrike, 210254 mulli kafeje, të
punuar me dorë, 210257perkolatore kafeje jo elektrike, 210315 çanta dekorimi për pastiçeri
/ qese pastiçerie / çanta tubash, 210199 kontejnerë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë,
210103 kallëpe gatimi / kallëpe gatimi, 210316 prerëse për biskota [biskota], 210317
kavanoza për biskota,
210396 qese me rrjetë gatimi, të ndryshme nga ato për mikrovalë, 210026 komplete
tenxhere gatimi, 210101 tenxhere gatimi, enë gatimi jo elektrike / jo elektrike, 210049 hell
gatimi prej metali / kunjat e gatimit prej metali, 210274 enë gatimi jo elektrike
24 240001 pëlhurë ngjitëse për aplikim nga nxehtësia, 240135 etiketa ngjitëse të tekstilit
për çanta, 240123 rripa për bebe, 240006 parulla prej tekstili ose plastike, 240005 liri për
banjë , përveç veshjeve, 240055 dorashka vaske, 240114 batanije krevati,
240029 mbulesa krevati / mbulesa krevati / mbulesa [mbulesa krevati] / jorgan,
240032 mbulesat e shtratit prej letre, 240068 liri krevati, 240125 valancat e shtratit,
240040 çarçafë, 240007 leckë bilardo, 240128 thasë bivouac që janë mbulesa për çanta
gjumi, 240121 batanije për kafshët shtëpiake, 240009 leckë bulonash, 240011 brokada,
240010 kallëp, 240043 tufa prej tekstili ose plastike, 240095 basme, 240015 kanavacë për
sixhade ose qëndisje, 240053 leckë djathi, 240111 pëlhurë chenille, 240023 cheviots
[leckë], 240013 pëlhurë *, 240101 lecka për heqjen e make-up-it,
240096 slitë prej tekstili, 240126 parakolp për krevat [liri krevati ] / parakolp për djep [liri
krevati], 240028 pëlhura pambuku, 240059 mbulesa [loose] për mobilje / mbulesa të
lirshme për mobilje, 240115 mbulesa për jastëkë, 240035 krep [pëlhurë], 240036 krepon,
240047 mbajtëse perdesh prej materiali tekstili, 240085 perde prej tekstili ose plastike,
240037 damask, 240120 copa ndërrimi pelenash për bebe, 240069 liri me pelena, 240131
zbehje, 240082 perde dyersh, 240045 eiderdowns [mbulesa poshtë], 240046 pëlhura të
endura elastike, 240090 pëlhurë esparto, 240021 pëlhurë për këpucë, 240003 pëlhurë që
imiton lëkurën e kafshëve, 240002 pëlhurë , e papërshkueshme nga gazrat, për balona
aeronautike, 240008 pëlhurë *, 240116 pëlhura për përdorim tekstili, 240087 peshqir fytyre
prej tekstili, 240027 ndjerë *, 240104 pëlhura tekstil me fije qelqi për përdorim tekstili /
pëlhura tekstil me fije qelqi për përdorim tekstili, 240105 materialet filtruese të tekstilit,
240042 flamuj prej tekstili ose plastike,
240050 fanellë [pëlhurë], 240052 frize [leckë], 240075 mbulesa mobiljesh prej plastike /
mbulesa prej plastike për mobilje, 240117 mbulesa mobiljesh prej tekstili,
240054 fustian, 240056 garzë [leckë], 240048 pëlhura xhami [peshqir], 240057 pëlhurë e
gomuar , përveç për qëllime shkrimi, 240058 mbulesë flokësh [thasë], 240078 shami prej
tekstili, 240019 veshjet e kapelave , prej tekstili, në copë, 240018 pëlhurë kërpi, 240071 liri
shtëpiake, 240062 triko [pëlhurë], 240063 pëlhurë jute, 240092 pëlhurë e thurur, 240102
etiketat e tekstilit, 240067 pëlhurë liri, 240038 pëlhurë për të brendshme,
308

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

240020 pëlhurë rreshtimi për këpucë, 240039 veshjet [tekstil],
240073 marabouts [leckë], 240133 dyshekë tekstili për gota birre,
240030 mbulesa dysheku, 240077 lëkura e molusqit [pëlhurë], 240079 rrjeta kundër
mushkonjave, 240127 pëlhurë muslin, 240093 perde neto, 240098 pëlhura tekstili jo të
endura, 240025 mbulesë vaji për përdorim si mbulesa tavoline, 240129 batanije pikniku,
240112 shami për jastëk, 240080 këllëfët e jastëkëve,
240113 dyshekë tekstili, 240081materiali plastik [zëvendësues për pëlhura], 240061
pëlhurë basme e printuar, 240106 batanije printerësh prej tekstili,
240083 pëlhurë rami, 240084 pëlhurë prej fije artificiale, 240132 pëlhura të ripërdorshme të
veshura me dyll për mbështjelljen e ushqimit,
240134 qep etiketa tekstili për veshje, 240119 perde dushi prej tekstili ose plastike, 240041
qefineve, 240088 mëndafsh [leckë],
240060 pëlhura mëndafshi për printimin e modeleve, 240100 veshje për çanta gjumi,
240124 çanta gjumi, 240122 çanta gjumi për bebe, 240070 liri tavoline , jo prej letre,
240076 peceta tavoline prej tekstili / serveta prej tekstili, 240022 mbajtëse tavoline , jo prej
letre, 240033 mbulesa tavoline , jo prej letre, 240097 tavolina prej tekstili, 240091tafta
[leckë], 240130 peshqir çaji / peshqirë enësh, 240012 material tekstili,
240031 shënoni [liri], 240074 rriqrat [mbulesa dysheku], 240118 mbulesa të pajisura me
kapakë tualeti prej pëlhure, 240072 peshqir tekstili, 240049 pëlhura të gjurmuara për
qëndisje, 240034 qilima udhëtimi [rroba për prehër], 240016 kafaz [leckë],
240089 tyl, 240004 pëlhura tapiceri, 240026 kadife,
240103 perde muri prej tekstili / sixhade [perde muri], prej tekstili,
240064 pëlhurë leshi / pëlhurë leshi, 240094 zefir [leckë]
27 270003 terren artificial, 270001 dyshekët e banjës, 270015 nënshtresa e tapetit, 270011
qilima / qilima, 270010 qilima për automobila / tapete automobilistike,
270008 dyshekët e dyerve, 270002 mbulesa dyshemeje, 270019 dyshekë dyshemeje ,
rezistente ndaj zjarrit, për oxhaqe dhe barbekju,
270004 dyshekë gjimnastikor / dyshekë gjimnazi, 270014 linoleum,
270017 dyshekë me litar të endur për pistat e skive, 270006 dyshekë *,
270012 dyshekë që nuk rrëshqasin, 270009 dyshekë kallamishte,
270021 dyshekë tatami, 270022 mbulesa muri tekstili, 270018 letër-muri tekstili, 270016
mbulesa vinili dyshemeje, 270013 perde muri , jo prej tekstili,
270007 letër-muri, 270020 dyshekë joga

(210) KS/M/ 2022/870
(220) 31/05/2022
(731) Ukaj Home L.L.C. Llapllasellë Ferizaj km 8, 10000 Prishtinë, KS, KS
(591) E zezë, e kuqe
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 19 Materiale ndërtimi jo metalike, materiale ndërtimtarie jo metalike; konstruksione
të drurit për enterier; panele ndërtimi, jo prej metali; korniza të dyerve, jo prej metali;
panele jo prej metali; panele dyersh, jo prej metali; dyer jo prej metali; dysheme jo prej
metali; pllaka dyshemeje jo prej metali; parket dyshemeje; laminat; kornizë, jo prej metali;
dritare jo prej metali; korniza dritaresh, jo prej metali; xhama ndërtimi; pllaka xhami;
xhama izolues për ndërtesa, xhama sigurie; dru për prodhimin e enëve shtëpiake; dërrasa
dyshemeje prej druri; çati, drurë gjysmë të përpunuar për përdorim në ndërtim; dërrasa;
panele prej prodhimeve të drurit.
20 Kuzhina, elemente të kuzhinave; mobile; pajisje për mobile, jo prej metali; kolltukë;
dhoma gjumi; dhoma dite; dhoma për fëmije; tavolina pune; tavolina buke; tavolina metali,
tavolina nga druri; tavolina dite; karrige; karrige kuzhine; korniza shtrati me grila; mobile
për zyre; dyshekë; teknik e bardhe [për kuzhina]; mobile dhe pajisje për amvisëri.
35 Shërbime e shitjes në dyqan të kuzhinave, mobileve, karrigeve, dyerve, dritareve,
paneleve, dhomave te ditës, dhomave te gjumit , dhomave te fëmijëve tavolinave, mobile
dhe pajisje për amvisëri,
37 Shërbimet e ndërtimit; shërbime montim i kuzhinave, i dyerve, i dritareve, parketeve, i
mobilierive, i shkalleve; mirëmbajtje dhe restaurim i mobileve.

(210) KS/M/ 2022/871
(220) 31/05/2022
(731) Ukaj Home L.L.C. Llapllasellë Ferizaj km 8, 10000 Prishtinë, KS, KS
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) UKAJ HOME

(511) 19 Materiale ndërtimi jo metalike, materiale ndërtimtarie jo metalike; konstruksione
të drurit për enterier; panele ndërtimi, jo prej metali; korniza të dyerve, jo prej metali;
panele jo prej metali; panele dyersh, jo prej metali; dyer jo prej metali; dysheme jo prej
metali; pllaka dyshemeje jo prej metali; parket dyshemeje; laminat; kornizë, jo prej metali;
dritare jo prej metali; korniza dritaresh, jo prej metali; xhama ndërtimi; pllaka xhami;
xhama izolues për ndërtesa, xhama sigurie; dru për prodhimin e enëve shtëpiake; dërrasa
dyshemeje prej druri; çati, drurë gjysmë të përpunuar për përdorim në ndërtim; dërrasa;
panele prej prodhimeve të drurit.
20 Kuzhina, elemente të kuzhinave; mobile; pajisje për mobile, jo prej metali; kolltukë;
dhoma gjumi; dhoma dite; dhoma për fëmije; tavolina pune; tavolina buke; tavolina metali,
tavolina nga druri; tavolina dite; karrige; karrige kuzhine; korniza shtrati me grila; mobile
për zyre; dyshekë; teknik e bardhe [për kuzhina]; mobile dhe pajisje për amvisëri.
35 Shërbime e shitjes në dyqan të kuzhinave, mobileve, karrigeve, dyerve, dritareve,
paneleve, dhomave te ditës, dhomave te gjumit , dhomave te fëmijëve tavolinave, mobile
dhe pajisje për amvisëri,
37 Shërbimet e ndërtimit; shërbime montim i kuzhinave, i dyerve, i dritareve, parketeve, i
mobilierive, i shkalleve; mirëmbajtje dhe restaurim i mobileve.
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(210) KS/M/ 2022/872
(220) 01/06/2022
(731) FASHION COMPANY D.O.O.
Bulevar Mihajla Pupina 115B 11070
Beograd, RS
(740) Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10,
nr.3, Mati 1, Prishtinë

(540) SHOEZEN

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje rrobash, preparate pastrimi,
lustrimi, degrazivi/degrazimi dhe gërryese, preparate pastrimi, vajra për qëllime pastrimi,
konservues për lëkurë (dyllë), preparate për zbardhjen e lëkurës, kremra lustruese, kremra
për lëkurë, dyllë këpucësh, lustrime këpucësh, dyllë, dyllë për këpuctar; parfumeri;
parfume; ujë tualeti; ujra parfumesh, ujra kolonjesh, baza per parfume, ekstrakte lulesh,
vajra esenciale; parfume ajri, tenxhere aromatike-pourris, temjan; preparate kozmetike për
kujdesin e lëkurës dhe buzëve; preparate kozmetike për qëllime dobësimi; kremra për
përdorim kozmetik, maska bukurie, produkte kozmetike për duar, fytyrë dhe trup; produkte
për kujdesin e flokëve, produkte për kondicioner, kremra për flokë, zbardhues për flokë,
bojëra flokësh, kremë ose xhel për stilimin e flokëve, spërkatje për flokët; kremra për
depilim, dyllë për heqjen e qimeve; produkte për rruajtje, sapun për rroje, shkumë rroje,
produkte pas rruajtjes; produkte kundër diellit për përdorim kozmetik, preparate për rrezitje
të lëkurës për përdorim kozmetik, preparate vetë-rrezitjeje për përdorim kozmetik; produkte
higjienike, dentifrika, sapunë, shampo, xhel për dush, xhel për banjë, vajra për banjë,
kripëra banjoje, produkte për banjë me shkumë, perla për banjë, pluhur talk për përdorim
tualeti, qumësht për tualetin, deodorantë; produkte grimi, shkopinj buzësh, rimel për
qerpikë, skuqje, pudër makijazhi, rimel, lapsa për makijazh, produkte për heqjen e
makijazhit; modele dekorative për përdorim kozmetik, tatuazhe të përkohshme për trupin
dhe thonjtë, komplete make-up, produkte për kujdesin dhe bukurinë e thonjve, manikyrin e
thonjve, mbrojtës thonjsh, llak thonjsh, hollues produktesh për thonjtë, thonj fals për duart
dhe këmbët, komplete false për thonjtë, ngjitës për thonjtë e rremë.
16 Produkte letre ose kartoni, konkretisht, çanta dhe letra ambalazhi, qese dhe kuti letre
ose kartoni, kuti kapele, bojëra uji, vizatime, grupe skenash, modele arkitekturore; produkte
të shtypura në veçanti postera, albume, atlase, broshura, harta, kartolina, katalogë, etiketa jo
prej pëlhure, materiale të shtypura, libra, gazeta, periodikë, botime, revista, ditarë, shirita;
materiale libërlidhjeje; fotografi; artikuj shkrimi në veçanti, blloqe, blloka vizatimi, fletore,
fletore, kalendarë, fletore, zarfe, letra shkrimi, drejtori; ngjitëse për artikuj shkrimi ose për
qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; penela; makina shkrimi dhe pajisje zyre (me
përjashtim të mobiljeve), në veçanti rrasa shkrimi, kuti vulash dhe pulla vulash, tabaka
letrash, hapëse letrash, lapsa, dërrasa shkrimi, bojëra, pesha letre, mbajtëse laps-kimikash,
mbajtëse lapsash, jastëk tavoline, stilolapsa, topa dhe thumba për stilolapsa; materiale
mësimore ose mësimore (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (të papërfshira
në klasat e tjera); lloji i printimit; blloqe printimi.
18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës; bagazhe dhe valixhe; çanta udhëtimi, çanta sportive;
çanta dore, çanta shpine; çanta plazhi, çanta shkollore, çanta, çanta për blerje; mbathje
udhëtimi; çanta udhëtimi për veshje dhe këpucë; këllëfë atashe dhe kuti dokumentesh,
këllëf atashe për dokumente, çantat (produkte lëkure); çantat, kuletat, mbajtëset e kartave
(portofolat), kuletat e monedhave jo prej metali të çmuar, kuletat e çelësave (mallra lëkure);
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kuti prej lëkure ose lëkure imituese; komplete udhëtimi (enë lëkure); kuti kotecie, jo të
montuara; çantat prej lëkure, çanta me tufë (çanta për mbrëmje); cadra dielli; çadra; veshje
për kafshë, çanta për bartjen e kafshëve
25 Veshje; bluza me majë; këmisha; këmisha me mëngë të shkurtra; kominoshe; jelekë;
pulovra dhe pulovra; triko [veshje]; trikotazh [veshje]; palltot; xhaketa; parqe; mushama;
xhaketë; kapuç [veshje]; ponço; kostume; kombinime [veshje]; fustane; funde; pantallona të
gjera; Pantallona të shkurtra; pantallona; pantallona të shkurtra boksiere; dollakë
[pantallona]; të brendshme dhe të brendshme; pizhame; këmisha nate; fustane zhveshjeje
(rroba); rroba banjo; kostume banje; mbathje për banjë; korse [të brendshme]; jakë [veshje];
qafore të ndashme; Askote; pranga [veshje]; kimono; laeta [veshje]; rripa [veshje]; rripa
parash [veshje]; shalle dhe breza për veshje; shalle; stole; bandana [shami]; katrore xhepi;
kravata; varëse; dorashka [veshje]; doreza pa gishta; dorashka; gëzof [veshje]; kapëse për
veshët [veshje]; shalle dhe shami për qafën; veshje koke; kapele; shirita koke [veshje];
kapele; majat e kapakëve; çorape; geta; çorape; maska për gjumë; këpucë; këpucë dhe
këpucë; këpucë sportive; çizme; gjysmë çizme; këpucë ose sandale esparto; sandale;
gaiters; këpucë après-ski; pantofla dhe shapka të dhomës së gjumit
35 Tregtia me pakicë e parfumeve, veshjeve, këpucëve dhe veshjeve të kokës, mallrave
tekstile, artikujve prej lëkure ose imitim lëkure, çanta, syze dhe syze dielli, bizhuteri, orë
dhe instrumente kronometrike; tregtia me pakicë on-line, e ofruar nga një rrjet kompjuterik
global, që ofron parfumeri, veshje, këpucë dhe veshje për kokë, mallra tekstili, produkte
lëkure ose imitim lëkure, çanta, syze dhe syze dielli, bizhuteri, orë dhe instrumente
kronometrike; shërbimet e reklamimit dhe promovimit, veçanërisht nëpërmjet mjeteve
elektronike; dhënia me qira e hapësirës reklamuese; publikimi i teksteve publicitare;
reklamimi direkt postar; reklamimi on-line në një rrjet kompjuterik; sondazhi i opinionit;
studimet e tregut; shërbime të lidhura me aktivitetin promovues tregtar në të gjitha format e
tij, përkatësisht shërbimet e sponsorizimit dhe ekspozitës dhe fushatat e informacionit
promovues.

(210) KS/M/ 2022/873
(220) 01/06/2022
(731) FASHION COMPANY D.O.O.
Bulevar Mihajla Pupina 115B 11070
Beograd (RS), KS
(740) Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10,
nr.3, Mati 1, Prishtinë

(540) Fashion & Friends

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje rrobash, preparate pastrimi,
lustrimi, degrazivi/degrazimi dhe gërryese, preparate pastrimi, vajra për qëllime pastrimi,
konservues për lëkurë (dyllë), preparate për zbardhjen e lëkurës, kremra lustruese, kremra
për lëkurë, dyllë këpucësh, lustrime këpucësh, dyllë, dyllë për këpuctar; parfumeri;
parfume; ujë tualeti; ujra parfumesh, ujra kolonjesh, baza per parfume, ekstrakte lulesh,
vajra esenciale; parfume ajri, tenxhere aromatike-pourris, temjan; preparate kozmetike për
kujdesin e lëkurës dhe buzëve; preparate kozmetike për qëllime dobësimi; kremra për
përdorim kozmetik, maska bukurie, produkte kozmetike për duar, fytyrë dhe trup; produkte
për kujdesin e flokëve, produkte për kondicioner, kremra për flokë, zbardhues për flokë,
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bojëra flokësh, kremë ose xhel për stilimin e flokëve, spërkatje për flokët; kremra për
depilim, dyllë për heqjen e qimeve; produkte për rruajtje, sapun për rroje, shkumë rroje,
produkte pas rruajtjes; produkte kundër diellit për përdorim kozmetik, preparate për rrezitje
të lëkurës për përdorim kozmetik, preparate vetë-rrezitjeje për përdorim kozmetik; produkte
higjienike, dentifrika, sapunë, shampo, xhel për dush, xhel për banjë, vajra për banjë,
kripëra banjoje, produkte për banjë me shkumë, perla për banjë, pluhur talk për përdorim
tualeti, qumësht për tualetin, deodorantë; produkte grimi, shkopinj buzësh, rimel për
qerpikë, skuqje, pudër makijazhi, rimel, lapsa për makijazh, produkte për heqjen e
makijazhit; modele dekorative për përdorim kozmetik, tatuazhe të përkohshme për trupin
dhe thonjtë, komplete make-up, produkte për kujdesin dhe bukurinë e thonjve, manikyrin e
thonjve, mbrojtës thonjsh, llak thonjsh, hollues produktesh për thonjtë, thonj fals për duart
dhe këmbët, komplete false për thonjtë, ngjitës për thonjtë e rremë.
18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës; bagazhe dhe valixhe; çanta udhëtimi, çanta sportive;
çanta dore, çanta shpine; çanta plazhi, çanta shkollore, çanta, çanta për blerje; mbathje
udhëtimi; çanta udhëtimi për veshje dhe këpucë; këllëfë atashe dhe kuti dokumentesh,
këllëf atashe për dokumente, çantat (produkte lëkure); çantat, kuletat, mbajtëset e kartave
(portofolat), kuletat e monedhave jo prej metali të çmuar, kuletat e çelësave (mallra lëkure);
kuti prej lëkure ose lëkure imituese; komplete udhëtimi (enë lëkure); kuti kotecie, jo të
montuara; çantat prej lëkure, çanta me tufë (çanta për mbrëmje); cadra dielli; çadra; veshje
për kafshë, çanta për bartjen e kafshëve
25 Veshje; bluza me majë; këmisha; këmisha me mëngë të shkurtra; kominoshe; jelekë;
pulovra dhe pulovra; triko [veshje]; trikotazh [veshje]; palltot; xhaketa; parqe; mushama;
xhaketë; kapuç [veshje]; ponço; kostume; kombinime [veshje]; fustane; funde; pantallona të
gjera; Pantallona të shkurtra; pantallona; pantallona të shkurtra boksiere; dollakë
[pantallona]; të brendshme dhe të brendshme; pizhame; këmisha nate; fustane zhveshjeje
(rroba); rroba banjo; kostume banje; mbathje për banjë; korse [të brendshme]; jakë [veshje];
qafore të ndashme; Askote; pranga [veshje]; kimono; laeta [veshje]; rripa [veshje]; rripa
parash [veshje]; shalle dhe breza për veshje; shalle; stole; bandana [shami]; katrore xhepi;
kravata; varëse; dorashka [veshje]; doreza pa gishta; dorashka; gëzof [veshje]; kapëse për
veshët [veshje]; shalle dhe shami për qafën; veshje koke; kapele; shirita koke [veshje];
kapele; majat e kapakëve; çorape; geta; çorape; maska për gjumë; këpucë; këpucë dhe
këpucë; këpucë sportive; çizme; gjysmë çizme; këpucë ose sandale esparto; sandale;
gaiters; këpucë après-ski; pantofla dhe shapka të dhomës së gjumit

(210) KS/M/ 2022/874
(220) 01/06/2022
(731) FASHION COMPANY D.O.O.
Bulevar Mihajla Pupina 115B 11070
Beograd, RS
(591) E zezë dhe vishnje
(740) Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10,
nr.3, Mati 1, Prishtinë

(540)
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(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje rrobash, preparate pastrimi,
lustrimi, degrazivi/degrazimi dhe gërryese, preparate pastrimi, vajra për qëllime pastrimi,
konservues për lëkurë (dyllë), preparate për zbardhjen e lëkurës, kremra lustruese, kremra
për lëkurë, dyllë këpucësh, lustrime këpucësh, dyllë, dyllë për këpuctar; parfumeri;
parfume; ujë tualeti; ujra parfumesh, ujra kolonjesh, baza per parfume, ekstrakte lulesh,
vajra esenciale; parfume ajri, tenxhere aromatike-pourris, temjan; preparate kozmetike për
kujdesin e lëkurës dhe buzëve; preparate kozmetike për qëllime dobësimi; kremra për
përdorim kozmetik, maska bukurie, produkte kozmetike për duar, fytyrë dhe trup; produkte
për kujdesin e flokëve, produkte për kondicioner, kremra për flokë, zbardhues për flokë,
bojëra flokësh, kremë ose xhel për stilimin e flokëve, spërkatje për flokët; kremra për
depilim, dyllë për heqjen e qimeve; produkte për rruajtje, sapun për rroje, shkumë rroje,
produkte pas rruajtjes; produkte kundër diellit për përdorim kozmetik, preparate për rrezitje
të lëkurës për përdorim kozmetik, preparate vetë-rrezitjeje për përdorim kozmetik; produkte
higjienike, dentifrika, sapunë, shampo, xhel për dush, xhel për banjë, vajra për banjë,
kripëra banjoje, produkte për banjë me shkumë, perla për banjë, pluhur talk për përdorim
tualeti, qumësht për tualetin, deodorantë; produkte grimi, shkopinj buzësh, rimel për
qerpikë, skuqje, pudër makijazhi, rimel, lapsa për makijazh, produkte për heqjen e
makijazhit; modele dekorative për përdorim kozmetik, tatuazhe të përkohshme për trupin
dhe thonjtë, komplete make-up, produkte për kujdesin dhe bukurinë e thonjve, manikyrin e
thonjve, mbrojtës thonjsh, llak thonjsh, hollues produktesh për thonjtë, thonj fals për duart
dhe këmbët, komplete false për thonjtë, ngjitës për thonjtë e rremë.
16 Produkte letre ose kartoni, konkretisht, çanta dhe letra ambalazhi, qese dhe kuti letre
ose kartoni, kuti kapele, bojëra uji, vizatime, grupe skenash, modele arkitekturore; produkte
të shtypura në veçanti postera, albume, atlase, broshura, harta, kartolina, katalogë, etiketa jo
prej pëlhure, materiale të shtypura, libra, gazeta, periodikë, botime, revista, ditarë, shirita;
materiale libërlidhjeje; fotografi; artikuj shkrimi në veçanti, blloqe, blloka vizatimi, fletore,
fletore, kalendarë, fletore, zarfe, letra shkrimi, drejtori; ngjitëse për artikuj shkrimi ose për
qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; penela; makina shkrimi dhe pajisje zyre (me
përjashtim të mobiljeve), në veçanti rrasa shkrimi, kuti vulash dhe pulla vulash, tabaka
letrash, hapëse letrash, lapsa, dërrasa shkrimi, bojëra, pesha letre, mbajtëse laps-kimikash,
mbajtëse lapsash, jastëk tavoline, stilolapsa, topa dhe thumba për stilolapsa; materiale
mësimore ose mësimore (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (të papërfshira
në klasat e tjera); lloji i printimit; blloqe printimi.
18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës; bagazhe dhe valixhe; çanta udhëtimi, çanta sportive;
çanta dore, çanta shpine; çanta plazhi, çanta shkollore, çanta, çanta për blerje; mbathje
udhëtimi; çanta udhëtimi për veshje dhe këpucë; këllëfë atashe dhe kuti dokumentesh,
këllëf atashe për dokumente, çantat (produkte lëkure); çantat, kuletat, mbajtëset e kartave
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(portofolat), kuletat e monedhave jo prej metali të çmuar, kuletat e çelësave (mallra lëkure);
kuti prej lëkure ose lëkure imituese; komplete udhëtimi (enë lëkure); kuti kotecie, jo të
montuara; çantat prej lëkure, çanta me tufë (çanta për mbrëmje); cadra dielli; çadra; veshje
për kafshë, çanta për bartjen e kafshëve
25 Veshje; bluza me majë; këmisha; këmisha me mëngë të shkurtra; kominoshe; jelekë;
pulovra dhe pulovra; triko [veshje]; trikotazh [veshje]; palltot; xhaketa; parqe; mushama;
xhaketë; kapuç [veshje]; ponço; kostume; kombinime [veshje]; fustane; funde; pantallona të
gjera; Pantallona të shkurtra; pantallona; pantallona të shkurtra boksiere; dollakë
[pantallona]; të brendshme dhe të brendshme; pizhame; këmisha nate; fustane zhveshjeje
(rroba); rroba banjo; kostume banje; mbathje për banjë; korse [të brendshme]; jakë [veshje];
qafore të ndashme; Askote; pranga [veshje]; kimono; laeta [veshje]; rripa [veshje]; rripa
parash [veshje]; shalle dhe breza për veshje; shalle; stole; bandana [shami]; katrore xhepi;
kravata; varëse; dorashka [veshje]; doreza pa gishta; dorashka; gëzof [veshje]; kapëse për
veshët [veshje]; shalle dhe shami për qafën; veshje koke; kapele; shirita koke [veshje];
kapele; majat e kapakëve; çorape; geta; çorape; maska për gjumë; këpucë; këpucë dhe
këpucë; këpucë sportive; çizme; gjysmë çizme; këpucë ose sandale esparto; sandale;
gaiters; këpucë après-ski; pantofla dhe shapka të dhomës së gjumit
35 Tregtia me pakicë e parfumeve, veshjeve, këpucëve dhe veshjeve të kokës, mallrave
tekstile, artikujve prej lëkure ose imitim lëkure, çanta, syze dhe syze dielli, bizhuteri, orë
dhe instrumente kronometrike; tregtia me pakicë on-line, e ofruar nga një rrjet kompjuterik
global, që ofron parfumeri, veshje, këpucë dhe veshje për kokë, mallra tekstili, produkte
lëkure ose imitim lëkure, çanta, syze dhe syze dielli, bizhuteri, orë dhe instrumente
kronometrike; shërbimet e reklamimit dhe promovimit, veçanërisht nëpërmjet mjeteve
elektronike; dhënia me qira e hapësirës reklamuese; publikimi i teksteve publicitare;
reklamimi direkt postar; reklamimi on-line në një rrjet kompjuterik; sondazhi i opinionit;
studimet e tregut; shërbime të lidhura me aktivitetin promovues tregtar në të gjitha format e
tij, përkatësisht shërbimet e sponsorizimit dhe ekspozitës dhe fushatat e informacionit
promovues.

(210) KS/M/ 2022/875
(220) 01/06/2022
(731) FASHION COMPANY D.O.O.
Bulevar Mihajla Pupina 115B 11070
Beograd (RS), RS
(591) E zezë dhe vishnje
(740) Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10,
nr.3, Mati 1, Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për larje rrobash, preparate pastrimi,
lustrimi, degrazivi/degrazimi dhe gërryese, preparate pastrimi, vajra për qëllime pastrimi,
konservues për lëkurë (dyllë), preparate për zbardhjen e lëkurës, kremra lustruese, kremra
për lëkurë, dyllë këpucësh, lustrime këpucësh, dyllë, dyllë për këpuctar; parfumeri;
parfume; ujë tualeti; ujra parfumesh, ujra kolonjesh, baza per parfume, ekstrakte lulesh,
vajra esenciale; parfume ajri, tenxhere aromatike-pourris, temjan; preparate kozmetike për
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kujdesin e lëkurës dhe buzëve; preparate kozmetike për qëllime dobësimi; kremra për
përdorim kozmetik, maska bukurie, produkte kozmetike për duar, fytyrë dhe trup; produkte
për kujdesin e flokëve, produkte për kondicioner, kremra për flokë, zbardhues për flokë,
bojëra flokësh, kremë ose xhel për stilimin e flokëve, spërkatje për flokët; kremra për
depilim, dyllë për heqjen e qimeve; produkte për rruajtje, sapun për rroje, shkumë rroje,
produkte pas rruajtjes; produkte kundër diellit për përdorim kozmetik, preparate për rrezitje
të lëkurës për përdorim kozmetik, preparate vetë-rrezitjeje për përdorim kozmetik; produkte
higjienike, dentifrika, sapunë, shampo, xhel për dush, xhel për banjë, vajra për banjë,
kripëra banjoje, produkte për banjë me shkumë, perla për banjë, pluhur talk për përdorim
tualeti, qumësht për tualetin, deodorantë; produkte grimi, shkopinj buzësh, rimel për
qerpikë, skuqje, pudër makijazhi, rimel, lapsa për makijazh, produkte për heqjen e
makijazhit; modele dekorative për përdorim kozmetik, tatuazhe të përkohshme për trupin
dhe thonjtë, komplete make-up, produkte për kujdesin dhe bukurinë e thonjve, manikyrin e
thonjve, mbrojtës thonjsh, llak thonjsh, hollues produktesh për thonjtë, thonj fals për duart
dhe këmbët, komplete false për thonjtë, ngjitës për thonjtë e rremë.
16 Produkte letre ose kartoni, konkretisht, çanta dhe letra ambalazhi, qese dhe kuti letre
ose kartoni, kuti kapele, bojëra uji, vizatime, grupe skenash, modele arkitekturore; produkte
të shtypura në veçanti postera, albume, atlase, broshura, harta, kartolina, katalogë, etiketa jo
prej pëlhure, materiale të shtypura, libra, gazeta, periodikë, botime, revista, ditarë, shirita;
materiale libërlidhjeje; fotografi; artikuj shkrimi në veçanti, blloqe, blloka vizatimi, fletore,
fletore, kalendarë, fletore, zarfe, letra shkrimi, drejtori; ngjitëse për artikuj shkrimi ose për
qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; penela; makina shkrimi dhe pajisje zyre (me
përjashtim të mobiljeve), në veçanti rrasa shkrimi, kuti vulash dhe pulla vulash, tabaka
letrash, hapëse letrash, lapsa, dërrasa shkrimi, bojëra, pesha letre, mbajtëse laps-kimikash,
mbajtëse lapsash, jastëk tavoline, stilolapsa, topa dhe thumba për stilolapsa; materiale
mësimore ose mësimore (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (të papërfshira
në klasat e tjera); lloji i printimit; blloqe printimi.
18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës; bagazhe dhe valixhe; çanta udhëtimi, çanta sportive;
çanta dore, çanta shpine; çanta plazhi, çanta shkollore, çanta, çanta për blerje; mbathje
udhëtimi; çanta udhëtimi për veshje dhe këpucë; këllëfë atashe dhe kuti dokumentesh,
këllëf atashe për dokumente, çantat (produkte lëkure); çantat, kuletat, mbajtëset e kartave
(portofolat), kuletat e monedhave jo prej metali të çmuar, kuletat e çelësave (mallra lëkure);
kuti prej lëkure ose lëkure imituese; komplete udhëtimi (enë lëkure); kuti kotecie, jo të
montuara; çantat prej lëkure, çanta me tufë (çanta për mbrëmje); cadra dielli; çadra; veshje
për kafshë, çanta për bartjen e kafshëve
25 Veshje; bluza me majë; këmisha; këmisha me mëngë të shkurtra; kominoshe; jelekë;
pulovra dhe pulovra; triko [veshje]; trikotazh [veshje]; palltot; xhaketa; parqe; mushama;
xhaketë; kapuç [veshje]; ponço; kostume; kombinime [veshje]; fustane; funde; pantallona të
gjera; Pantallona të shkurtra; pantallona; pantallona të shkurtra boksiere; dollakë
[pantallona]; të brendshme dhe të brendshme; pizhame; këmisha nate; fustane zhveshjeje
(rroba); rroba banjo; kostume banje; mbathje për banjë; korse [të brendshme]; jakë [veshje];
qafore të ndashme; Askote; pranga [veshje]; kimono; laeta [veshje]; rripa [veshje]; rripa
parash [veshje]; shalle dhe breza për veshje; shalle; stole; bandana [shami]; katrore xhepi;
kravata; varëse; dorashka [veshje]; doreza pa gishta; dorashka; gëzof [veshje]; kapëse për
veshët [veshje]; shalle dhe shami për qafën; veshje koke; kapele; shirita koke [veshje];
kapele; majat e kapakëve; çorape; geta; çorape; maska për gjumë; këpucë; këpucë dhe
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këpucë; këpucë sportive; çizme; gjysmë çizme; këpucë ose sandale esparto; sandale;
gaiters; këpucë après-ski; pantofla dhe shapka të dhomës së gjumit
35 Tregtia me pakicë e parfumeve, veshjeve, këpucëve dhe veshjeve të kokës, mallrave
tekstile, artikujve prej lëkure ose imitim lëkure, çanta, syze dhe syze dielli, bizhuteri, orë
dhe instrumente kronometrike; tregtia me pakicë on-line, e ofruar nga një rrjet kompjuterik
global, që ofron parfumeri, veshje, këpucë dhe veshje për kokë, mallra tekstili, produkte
lëkure ose imitim lëkure, çanta, syze dhe syze dielli, bizhuteri, orë dhe instrumente
kronometrike; shërbimet e reklamimit dhe promovimit, veçanërisht nëpërmjet mjeteve
elektronike; dhënia me qira e hapësirës reklamuese; publikimi i teksteve publicitare;
reklamimi direkt postar; reklamimi on-line në një rrjet kompjuterik; sondazhi i opinionit;
studimet e tregut; shërbime të lidhura me aktivitetin promovues tregtar në të gjitha format e
tij, përkatësisht shërbimet e sponsorizimit dhe ekspozitës dhe fushatat e informacionit
promovues.

(210) KS/M/ 2022/876
(220) 01/06/2022
(731) International Foodstuffs Co. LLC.
Post Box No 4115, Sharjah, United Arab
Emirates, AE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) RAHMA

(511) 29 për të mbuluar mbrojtjen për vajrat ushqimorë, yndyrat, ghee ( lloj gjalpi),
margarinën, gjalpin, produktet e supës, qumështin dhe produktet e qumështit, qumështin me
aromë, qumësht i tundur, mishin, peshkun, shpendët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e
mishit, frutat dhe perimet e konservuara, të thara dhe të ziera, mbushjet të të gjitha llojeve
dhe përshkrimeve, duke përfshirë mbushjet jo qumështore, kremin për rrahje, konservë e
ëmbël frutash, reçel, kompot, vezë, ushqime ushqimore me bazë patate dhe jo patate,
patatet e skuqura dhe patate të thara, të gjitha llojet e thjerrëzave të konservuara dhe të
thata, fasulet, bizelet dhe bishtajore (jo për qëllime bujqësore), kërpudha, kikirikë të ruajtur.

(210) KS/M/ 2022/877
(220) 01/06/2022
(731) International Foodstuffs Co. LLC.
Post Box No 4115, Sharjah, United Arab
Emirates, AE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) SUNNY

(511) 29 për të mbuluar mbrojtjen për vajrat ushqimorë, yndyrat, ghee ( lloj gjalpi),
margarinën, gjalpin, produktet e supës, qumështin dhe produktet e qumështit, qumështin me
317

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

aromë, qumësht i tundur, mishin, peshkun, shpendët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e
mishit, frutat dhe perimet e konservuara, të thara dhe të ziera, mbushjet të të gjitha llojeve
dhe përshkrimeve, duke përfshirë mbushjet jo qumështore, kremin për rrahje, konservë e
ëmbël frutash, reçel, kompot, vezë, ushqime ushqimore me bazë patate dhe jo patate,
patatet e skuqura dhe patate të thara, të gjitha llojet e thjerrëzave të konservuara dhe të
thata, fasulet, bizelet dhe bishtajore (jo për qëllime bujqësore), kërpudha, kikirikë të ruajtur.
30 për të mbuluar mbrojtjen për çokollata, ëmbëlsira, karamele, biskota (të gjitha llojet),
ëmbëlsira, pasta, makarona, petë (nudels), petë të cilat përgatiten shpejtë, shpageta, pasta të
gjata, maja, pluhur pjekjeje dhe përbërës të tjerë buke, salcë sallate, majonezë, uthull, keqap
dhe salca (erëza), produkte brumi të gatshme për të gatuar, brumë i ngrirë, petë të ngrira,
akullore, ëmbëlsira të ngrira jo të qumështit, ëmbëlsira me fruta të ngrira, ëmbëlsira me
akull, kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë (substancë e bardhë kokërr për përgatitjen e
pudingut dhe pjatave të tjera), niseshte e ngrënshme tropikale, kafe artificiale, bukë,
ëmbëlsira, drithëra, kripë, mustardë, miell i bërë nga drithëra, erëza, pije ushqimore (me
bazë drithi dhe bimore), lëng mishi, çaj bimor, mjaltë, kokoshka.
32 mbulimi i mbrojtjes për pijet joalkoolike, duke përfshirë pijet freskuese, pijet energjike,
pijet me bazë hirrë dhe pijet izotonike (hipertonike dhe hipotonike) për kërkesat sportive;
ujëra minerale dhe të gazuara; pijet dhe lëngjet e frutave, pijet e frutave, nektarët, shurupet
dhe preparatet tjera për prodhimin e pijeve, pluhurat e lëngjeve dhe tabletat shkumëzuese
për përgatitjen e pijeve dhe koktejeve joalkoolike.

(210) KS/M/ 2022/878
(220) 01/06/2022
(731) International Foodstuffs Co. LLC.
Post Box No 4115, Sharjah, United Arab
Emirates, AE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) NOOR

(511) 29 për të mbuluar mbrojtjen për vajrat ushqimorë, yndyrat, ghee ( lloj gjalpi),
margarinën, gjalpin, produktet e supës, qumështin dhe produktet e qumështit, qumështin me
aromë, qumësht i tundur, mishin, peshkun, shpendët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e
mishit, frutat dhe perimet e konservuara, të thara dhe të ziera, mbushjet të të gjitha llojeve
dhe përshkrimeve, duke përfshirë mbushjet jo qumështore, kremin për rrahje, konservë e
ëmbël frutash, reçel, kompot, vezë, ushqime ushqimore me bazë patate dhe jo patate,
patatet e skuqura dhe patate të thara, të gjitha llojet e thjerrëzave të konservuara dhe të
thata, fasulet, bizelet dhe bishtajore (jo për qëllime bujqësore), kërpudha, kikirikë të ruajtur.
30 për të mbuluar mbrojtjen për çokollata, ëmbëlsira, karamele, biskota (të gjitha llojet),
ëmbëlsira, pasta, makarona, petë (nudels), petë të cilat përgatiten shpejtë, shpageta, pasta të
gjata, maja, pluhur pjekjeje dhe përbërës të tjerë buke, salcë sallate, majonezë, uthull, keqap
dhe salca (erëza), produkte brumi të gatshme për të gatuar, brumë i ngrirë, petë të ngrira,
akullore, ëmbëlsira të ngrira jo të qumështit, ëmbëlsira me fruta të ngrira, ëmbëlsira me
akull, kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë (substancë e bardhë kokërr për përgatitjen e
pudingut dhe pjatave të tjera), niseshte e ngrënshme tropikale, kafe artificiale, bukë,
318

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

ëmbëlsira, drithëra, kripë, mustardë, miell i bërë nga drithëra, erëza, pije ushqimore (me
bazë drithi dhe bimore), lëng mishi, çaj bimor, mjaltë, kokoshka.
32 mbulimi i mbrojtjes për pijet joalkoolike, duke përfshirë pijet freskuese, pijet energjike,
pijet me bazë hirrë dhe pijet izotonike (hipertonike dhe hipotonike) për kërkesat sportive;
ujëra minerale dhe të gazuara; pijet dhe lëngjet e frutave, pijet e frutave, nektarët, shurupet
dhe preparatet tjera për prodhimin e pijeve, pluhurat e lëngjeve dhe tabletat shkumëzuese
për përgatitjen e pijeve dhe koktejeve joalkoolike.

(210) KS/M/ 2022/879
(220) 01/06/2022
(731) International Foodstuffs Co. LLC.
Post Box No 4115, Sharjah, United Arab
Emirates, AE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) HAYAT

(511) 29 për të mbuluar mbrojtjen për vajrat ushqimorë, yndyrat, ghee ( lloj gjalpi),
margarinën, gjalpin, produktet e supës, qumështin dhe produktet e qumështit, qumështin me
aromë, qumësht i tundur, mishin, peshkun, shpendët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e
mishit, frutat dhe perimet e konservuara, të thara dhe të ziera, mbushjet të të gjitha llojeve
dhe përshkrimeve, duke përfshirë mbushjet jo qumështore, kremin për rrahje, konservë e
ëmbël frutash, reçel, kompot, vezë, ushqime ushqimore me bazë patate dhe jo patate,
patatet e skuqura dhe patate të thara, të gjitha llojet e thjerrëzave të konservuara dhe të
thata, fasulet, bizelet dhe bishtajore (jo për qëllime bujqësore), kërpudha, kikirikë të ruajtur.
30 për të mbuluar mbrojtjen për çokollata, ëmbëlsira, karamele, biskota (të gjitha llojet),
ëmbëlsira, pasta, makarona, petë (nudels), petë të cilat përgatiten shpejtë, shpageta, pasta të
gjata, maja, pluhur pjekjeje dhe përbërës të tjerë buke, salcë sallate, majonezë, uthull, keqap
dhe salca (erëza), produkte brumi të gatshme për të gatuar, brumë i ngrirë, petë të ngrira,
akullore, ëmbëlsira të ngrira jo të qumështit, ëmbëlsira me fruta të ngrira, ëmbëlsira me
akull, kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë (substancë e bardhë kokërr për përgatitjen e
pudingut dhe pjatave të tjera), niseshte e ngrënshme tropikale, kafe artificiale, bukë,
ëmbëlsira, drithëra, kripë, mustardë, miell i bërë nga drithëra, erëza, pije ushqimore (me
bazë drithi dhe bimore), lëng mishi, çaj bimor, mjaltë, kokoshka.
32 mbulimi i mbrojtjes për pijet joalkoolike, duke përfshirë pijet freskuese, pijet energjike,
pijet me bazë hirrë dhe pijet izotonike (hipertonike dhe hipotonike) për kërkesat sportive;
ujëra minerale dhe të gazuara; pijet dhe lëngjet e frutave, pijet e frutave, nektarët, shurupet
dhe preparatet tjera për prodhimin e pijeve, pluhurat e lëngjeve dhe tabletat shkumëzuese
për përgatitjen e pijeve dhe koktejeve joalkoolike.
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(210) KS/M/ 2022/880
(220) 01/06/2022
(731) International Foodstuffs Co. LLC.
Post Box No 4115, Sharjah, United Arab
Emirates, AE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 29 29: për të mbuluar mbrojtjen për vajrat ushqimorë, yndyrat, ghee ( lloj gjalpi),
margarinën, gjalpin, produktet e supës, qumështin dhe produktet e qumështit, qumështin me
aromë, qumësht i tundur, mishin, peshkun, shpendët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e
mishit, frutat dhe perimet e konservuara, të thara dhe të ziera, mbushjet të të gjitha llojeve
dhe përshkrimeve, duke përfshirë mbushjet jo qumështore, kremin për rrahje, konservë e
ëmbël frutash, reçel, kompot, vezë, ushqime ushqimore me bazë patate dhe jo patate,
patatet e skuqura dhe patate të thara, të gjitha llojet e thjerrëzave të konservuara dhe të
thata, fasulet, bizelet dhe bishtajore (jo për qëllime bujqësore), kërpudha, kikirikë të ruajtur
30 për të mbuluar mbrojtjen për çokollata, ëmbëlsira, karamele, biskota (të gjitha llojet),
ëmbëlsira, pasta, makarona, petë (nudels), petë të cilat përgatiten shpejtë, shpageta, pasta të
gjata, maja, pluhur pjekjeje dhe përbërës të tjerë buke, salcë sallate, majonezë, uthull, keqap
dhe salca (erëza), produkte brumi të gatshme për të gatuar, brumë i ngrirë, petë të ngrira,
akullore, ëmbëlsira të ngrira jo të qumështit, ëmbëlsira me fruta të ngrira, ëmbëlsira me
akull, kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë (substancë e bardhë kokërr për përgatitjen e
pudingut dhe pjatave të tjera), niseshte e ngrënshme tropikale, kafe artificiale, bukë,
ëmbëlsira, drithëra, kripë, mustardë, miell i bërë nga drithëra, erëza, pije ushqimore (me
bazë drithi dhe bimore), lëng mishi, çaj bimor, mjaltë, kokoshka.
32 mbulimi i mbrojtjes për pijet joalkoolike, duke përfshirë pijet freskuese, pijet energjike,
pijet me bazë hirrë dhe pijet izotonike (hipertonike dhe hipotonike) për kërkesat sportive;
ujëra minerale dhe të gazuara; pijet dhe lëngjet e frutave, pijet e frutave, nektarët, shurupet
dhe preparatet tjera për prodhimin e pijeve, pluhurat e lëngjeve dhe tabletat shkumëzuese
për përgatitjen e pijeve dhe koktejeve joalkoolike.

(210) KS/M/ 2022/881
(220) 01/06/2022
(731) International Foodstuffs Co. LLC.
Post Box No 4115, Sharjah, United Arab
Emirates, AE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,

(540) IFFCO
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Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 29 për të mbuluar mbrojtjen për vajrat ushqimorë, yndyrat, ghee ( lloj gjalpi),
margarinën, gjalpin, produktet e supës, qumështin dhe produktet e qumështit, qumështin me
aromë, qumësht i tundur, mishin, peshkun, shpendët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e
mishit, frutat dhe perimet e konservuara, të thara dhe të ziera, mbushjet të të gjitha llojeve
dhe përshkrimeve, duke përfshirë mbushjet jo qumështore, kremin për rrahje, konservë e
ëmbël frutash, reçel, kompot, vezë, ushqime ushqimore me bazë patate dhe jo patate,
patatet e skuqura dhe patate të thara, të gjitha llojet e thjerrëzave të konservuara dhe të
thata, fasulet, bizelet dhe bishtajore (jo për qëllime bujqësore), kërpudha, kikirikë të ruajtur.
30 për të mbuluar mbrojtjen për çokollata, ëmbëlsira, karamele, biskota (të gjitha llojet),
ëmbëlsira, pasta, makarona, petë (nudels), petë të cilat përgatiten shpejtë, shpageta, pasta të
gjata, maja, pluhur pjekjeje dhe përbërës të tjerë buke, salcë sallate, majonezë, uthull, keqap
dhe salca (erëza), produkte brumi të gatshme për të gatuar, brumë i ngrirë, petë të ngrira,
akullore, ëmbëlsira të ngrira jo të qumështit, ëmbëlsira me fruta të ngrira, ëmbëlsira me
akull, kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë (substancë e bardhë kokërr për përgatitjen e
pudingut dhe pjatave të tjera), niseshte e ngrënshme tropikale, kafe artificiale, bukë,
ëmbëlsira, drithëra, kripë, mustardë, miell i bërë nga drithëra, erëza, pije ushqimore (me
bazë drithi dhe bimore), lëng mishi, çaj bimor, mjaltë, kokoshka.
32 mbulimi i mbrojtjes për pijet joalkoolike, duke përfshirë pijet freskuese, pijet energjike,
pijet me bazë hirrë dhe pijet izotonike (hipertonike dhe hipotonike) për kërkesat sportive;
ujëra minerale dhe të gazuara; pijet dhe lëngjet e frutave, pijet e frutave, nektarët, shurupet
dhe preparatet tjera për prodhimin e pijeve, pluhurat e lëngjeve dhe tabletat shkumëzuese
për përgatitjen e pijeve dhe koktejeve joalkoolike.

(210) KS/M/ 2022/882
(220) 01/06/2022
(731) International Foodstuffs Co. LLC.
Post Box No 4115, Sharjah, Unite Arab
Emirates, AE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) TRISTAR

(511) 29 per te mbuluar mbrojtjen per vajrat ushqimore, yndyrat, ghee (lloj gjalpi),
margarinen, gjalpin, produktet e supes, qumeshtin dhe produktet e qumeshtit, qumeshtin me
arome, qumesht i tundur, mishin, peshkun , shpendet dhe kafshet e gjahut, ekstraktet e
mishit, frutat dhe perimet e konservuara, te thara dhe te ziera, mbushjet te te gjitha llojeve
dhe pershkrimeve, duke perfshire mbushjet jo qumeshtore, kremin per rrahje, konserve e
embel frutash, reçel, kompet, vezë, ushqime ushqimore me baze patate dhe jo patate, patatet
e skuqura dhe patate te tharra, te gjitha llojet e thjerrezave te konservuara dhe te thata,
fasulet, bizelet dhe bishtajore (jo per qellime bujqesore), kerpudha, kikirike te ruajtur.
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(210) KS/M/ 2022/883
(220) 01/06/2022
(731) International Foodstuffs Co. LLC.
Post Box No 4115, Sharjah, United Arab
Emirates, AE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) SAVANNAH

(511) 3 Mbrojtje mbuluese për sapunët e tualetit, detergjentët, sapunët detergjent,
shamponë, kozmetikë, vajra për lëkurën dhe flokët, kremra për lëkurën dhe flokët dhe
produkte të tjera për kujdesin e lëkurës dhe flokëve në këtë klasë, sapunë të lëngshëm,
pastrim, lustrim, pastrim dhe gërryes dhe preparate higjienike, preparate zbardhuese dhe
substanca të tjera për larje rrobash, parfumeri.

(210) KS/M/ 2022/884
(220) 01/06/2022
(731) International Foodstuffs Co. LLC.
Post Box No 4115, Sharjah, United Arab
Emirates, AE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) ROYAL LATHER

(511) 3 Mbrojtje mbuluese për sapunët e tualetit, detergjentët, sapunët detergjent,
shamponë, kozmetikë, vajra për lëkurën dhe flokët, kremra për lëkurën dhe flokët dhe
produkte të tjera për kujdesin e lëkurës dhe flokëve në këtë klasë, sapunë të lëngshëm,
pastrim, lustrim, pastrim dhe gërryes dhe preparate higjienike, preparate zbardhuese dhe
substanca të tjera për larje rrobash, parfumeri.

(210) KS/M/ 2022/886
(220) 02/06/2022
(731) AVDI RUSHITI
LAGJEJA UNIVERSITETIT NR. 3
PRISHTINE, KOSOVE, KS
(591) Portokalle dhe e zezë
(740) AVDI RUSHITI LAGJEJA
UNIVERSITETIT NR. 3 PRISHTINE,
KOSOVE

(540)

(511) 41 Shërbime të trajnimit për biznese; shërbime inxhinierike të tingujve për ngjarje;
trajnim i bazuar në kompjuter; ofrimi i kurseve për trajnim; ofrim i informacioneve,
përfshirë online, për edukim, trajnim, argëtim , aktivitetet sportive dhe kulturore; sigurimi i
322

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

informacionit në lidhje me trajnimin; ofrimi i trajnimit; sigurimi i kurseve të trajnimit;
publikime elektronike; publikime elektronikete prodhuara online, që nuk mund të
shkarkohen; Publikimi i librave dhe revistave elektronike online; Shkrimi i teksteve; ofrimi
i botimeve elektronike në internet, që nuk mund të shkarkohen; publikimi i materialit të
shtypëshme; publikimi I materialit të shtypur në formë elektronike në internet; shërbimet
publicitare; prodhimet audio dhe video; prodhimi i videove on-line, jo të shkarkueshme
42 Shërbimet inxhinierike në fushen e hulumtimit, vlersimit, në fushat shkencore dhe
teknologjike (përfshire konsulencën teknologjike);Shërbime kompjuterike dhe teknologjike
për sigurimin e të dhënave kompjuterike dhe informacionit personal;Programimi
kompjuterik;redaktimi dhe azhurnimi i shërbimeve për softuer kompjuterikë;shërbime
konsulence në lidhje me programimet kompjuterike, hartimin e pajisjeve dhe
softuerëve;analiza;dhënie me qira të kompjuterëve;dhënie me qira të programeve
kompjuterike;mirëmbajtje të programeve kompjuterike;shërbime të kërkimit
kompjuterik;analiza e sistemit kompjuterik;dizajn të sistemit kompjuterik;krijim dhe
mirëmbajtje të faqeve të internetit për të tjerët;mirëmbajtje të faqeve kompjuterit [faqe të
internetit];Instalim të programeve kompjuterike;konsulencë për softuer kompjuterik;dhënie
me qira të serverëve të web.Sherbime të mbrojtjes prej viruseve kompjuterikë; konsulencë
në fushën e kursimit të energjisë; Sigurim të mjeteve të kërkimit për internet; monitorim të
sistemeve kompjuterike përmes qasjes në distancë; konsulencë për krijimin web faqeve;
konsulencë për teknologjine informative [IT]; kërkime shkencore; ofrimi të informacionit
mbi teknologjinë kompjuterike dhe programin përmes web faqës; ofrim i makinave
hulmtuese për kërkime në internet; konsulencë teknologjike; konsulencë për teknologji
kompjuterike; konsulence për teknologjinë e telekomunikacionit; konsulencë për sigurinë
kompjuterike; monitorim të sistemeve kompjuterike për të zbuluar defektet; krijim dhe
dizajnim të indekseve të informacionit të internetit për të tjerë [shërbime të teknologjisë
informatike]; Konsulencë për siguri në internet; Konsulencë për sigurimin e të dhënave;
monitorim të sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të paautorizuar ose shkeljes së
të dhënave; zhvillim të platformave kompjuterike; hulumtime në fushën e teknologjisë së
telekomunikacionit; të gjitha aq sa janë të përfshira në këtë klasë.

(210) KS/M/ 2022/888
(220) 02/06/2022
(731) Besart Lumi; Jetmir Matoshi ;
Kaltrina Lumi FAH-39-10000 Prishtinë
Kosovë, KS
(591) E zezë, e bardhë, lila, kuqe,
portokalltë

(540)
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(511) 9 Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për përpunimin e pagesave elektronike.
36 Ofrimi i shërbimeve elektronike të pagesave celulare për të tjerët; sigurimi i përpunimit
elektronik të pagesave të bëra nëpërmjet kartave të kreditit dhe kartave të debitit.
42 Shërbime të përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm
online për përpunimin e pagesave elektronike.

(210) KS/M/ 2022/889
(220) 02/06/2022
(731) Besart Lumi;Jetmir Matoshi; Kaltrina
Lumi FAH-39-10000 Prishtinë Kosovë, KS

(540) LEYL

(511) 9 Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për përpunimin e pagesave elektronike.
36 Ofrimi i shërbimeve elektronike të pagesave celulare për të tjerët: sigurimi i përpunimit
elektronik të pagesave të bëranëpërmjet kartave të kreditit dhe kartave të debitit.
42 Shërbime të përdorimit të përkohshëm të softuerit kompjuterik të pashkarkueshëm
online për përpunimin e pagesave elektronike.

(210) KS/M/ 2022/890
(220) 02/06/2022
(300) 43517 01/12/2021 AD
(731) CHAMBRE DE COMMERCE
INTERNATIONALE 33-43 avenue du
Président Wilson, 75116 Paris, FR
(740) SDP KOSOVE LLC - Nora Makolli
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 16 “Materiale mësimore dhe udhëzuese (përveç pajisjeve); fletore; letër shkrimi;
fotografi; materiale mësimore dhe udhëzuese; publikime të shtypura; varëse muri; harta;
revista, gazeta, buletine, qarkore, raporte, udhëzues, rregulla, publikime në formë të
shtypur; librat; postera; produkte të shtypura; fotografi.”
35 “Auditimet e kompanive (analiza e biznesit); sondazhet e opinionit; konsulenca e
menaxhimit të qeverisë, në veçanti, sigurimi i informacionit në fushën e çështjeve të
qeverisë; konsulencë për komunikim (reklamim); sistematizimi i të dhënave dhe
informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; konsulencë biznesi dhe komerciale;
shpërndarja e materialit reklamues (fletëpalosje, fletushka, materiale të shtypura, mostra);
hulumtim tregu; portazh pagash; pune zyre; shërbimet e mbrojtjes nga mashtrimet në
internet; administrim biznesi; shërbimet e ofrimit të informacionit të biznesit duke përdorur
bazat e të dhënave të biznesit dhe shërbimet e biznesit; konsulencë për sigurinë e biznesit;
konsulencë për komunikim (marrëdhënie me publikun); kontabiliteti; reklamim; kryerja,
organizimi dhe ngritja e panaireve dhe ekspozitave për qëllime komerciale dhe reklamuese;
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menaxhimi i kompanive të lidhura me shërbime bamirësie; informacioni dhe asistenca e
biznesit në fushat e qëndrueshmërisë, ruajtjes, riciklimit, energjisë së rinovueshme,
reduktimit të gjurmës së karbonit, ndryshimeve klimatike dhe mjedisit; hulumtim tregu;
dhënie me qira të hapësirave reklamuese; dhënia me qira e kohës së reklamimit në çdo
medium; shërbimet e agjencive të punësimit; optimizimi i trafikut për faqet e internetit;
organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i ekspozitave
për qëllime profesionale ose komerciale; menaxhimi i çështjeve komerciale; organizimi dhe
realizimi i programeve nxitëse; shërbimet e ndërmjetësimit komercial; shërbimet e
informacionit të biznesit të ofruara nëpërmjet bazave të të dhënave për të lehtësuar krijimin
e marrëdhënieve të biznesit në internet ose nëpërmjet internetit; shërbimet e informacionit
të biznesit; konsulencë për organizimin dhe menaxhimin e biznesit; shërbimet e
konsulencës së biznesit dhe ofrimi i këshillave të biznesit; shërbimet e analizës së të
dhënave të biznesit; shërbimet e abonimit të telekomunikacionit për palët e treta; shërbimet
e abonimit të gazetave (për palë të treta); shërbimet administrative; ndërgjegjësimi i
publikut për qëndrueshmërinë, ruajtjen, riciklimin, energjinë e rinovueshme, reduktimin e
gjurmës së karbonit, ndryshimet klimatike dhe mjedisin; shërbime fotokopjimi;
marrëdhëniet me publikun; përpilimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike;
reklamimi online në një rrjet kompjuterik; shërbimet e dyqaneve me pakicë, të
disponueshme përmes katalogëve dhe rrjeteve globale kompjuterike; publikimi i teksteve
reklamuese; parashikimi ekonomik; shërbim reklamimi; shërbimi i kompjuterizuar i
menaxhimit të dosjeve; shërbime konsulence në fushën e analizës së zbulimit të
falsifikimit; shërbimet e furnizimit me dokumentacion. “
41 “Huazimi i librave; prodhimi i ngjarjeve sportive; prodhimi i përmbajtjes audiovizuale
për kanalet televizive të transmetuara në internet; ofrimi i shërbimeve online të trajnimit
dhe provimit; prodhimi i filmave kinematografikë, prodhimi i programeve audiovizive;
botimi elektronik i librave dhe i periodikëve online; prodhimi, redaktimi dhe botimi i
librave, udhëzuesve dhe teksteve për çdo lloj mbështetjeje, përfshirë elektronike; shërbimet
e trajnimit; rezervimi i biletave për shfaqje; shërbime arsimore; shërbime fotografike;
shërbimet e lojërave të ofruara online nëpërmjet një rrjeti kompjuterik; shërbimet e
publikimit dhe raportimit; shërbime përkthimi; botimi i librit; sigurimi i filmave, jo të
shkarkueshëm, përmes shërbimeve video-sipas kërkesës; organizimi i ekspozitave për
qëllime kulturore ose edukative; organizimi dhe zhvillimi i seminareve, ekspozitave,
konferencave, konkurseve dhe konventave; sigurimi i objekteve rekreative; aktivitete
sportive dhe kulturore; argëtim; trajnim profesional; informacione argëtuese; informacion
arsimor; udhëzime edukative; informacion arsimor; set argëtues me qira; libri me qira;
organizimi i garave edukative dhe argëtuese; organizimi dhe zhvillimi i simpoziumeve;
organizimi dhe zhvillimi i konferencave; organizimi dhe zhvillimi i konventave; marrja me
qira e seteve të televizorëve.”
45 “Shërbimet e hetimit ligjor dhe privat për krimet komerciale (përfshirë mashtrimin,
piraterinë, falsifikimin, krimin kibernetik);ofrimi i informacionit, këshillimit dhe asistencës
në lidhje me të gjitha shërbimet e mësipërme;shërbime juridike në lidhje me negocimin e
kontratave për palët e treta;shërbimet e rrjeteve sociale në internet;shërbime alternative për
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve;shërbimet e këshillimit ligjor në zhvillimin e kodeve,
udhëzimeve dhe rregullave vetërregulluese për biznesin dhe tregtinë
ndërkombëtare;shërbimet gjyqësore;shërbimet e përgatitjes së dokumenteve
ligjore;shërbime ligjore;shërbimet e arbitrazhit;shërbimet e akreditimit, d.m.th vendosja dhe
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sigurimi i standardeve për kompanitë, shoqatat profesionale dhe dhomat e tregtisë për
qëllime akreditimi;sigurimi i informacionit mbi arbitrazhin dhe
ndërmjetësimin;ndërmjetësimi;licencimi i pronësisë intelektuale;konsulencë për pronësinë
intelektuale;administrimi ligjor i licencave;mbledhja dhe shpërndarja e informacionit dhe
këshillave për çështjet ligjore në biznesin dhe tregtinë ndërkombëtare, zhvillimin e
politikave, kodet, udhëzimet dhe rregullat vetërregulluese për biznesin dhe tregtinë
ndërkombëtare dhe zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve;shërbimet e auditimit për
qëllime të pajtueshmërisë ligjore”.

(210) KS/M/ 2022/891
(220) 02/06/2022
(731) Magic Ice Joint Stock Company
SH.A. Zona Industriale, 14000-Lipjan, KS
(591) E kaltër, rozë, e verdhë, e kuqe, e
gjelbër,kafe, e bardhë
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Akullore, akull ushqimor; agjentë lidhës për akullore; pluhurat për prodhimin e
akullores; akull, natyral ose artificial; krem ëmbëlsirash [i ngrirë]; jogurt i ngrirë [
ëmbëlsira të ngrira] / jogurt i ngrirë [pastiçeri]; kube akulli; akull uji (uji i ngrirë); akullore
me fruta; kaush për akullore; produkte të ëmbla të ngrira me përmbajtje të akullores; pije
me bazë kafeje të cilat përmbajnë akullore (affogato); produkte ëmbëlsirash në formë
lëpize; aroma natyrale për akullore (përveç esencave eterike dhe vajrave eterike); çaj i
akullt; shtesa përgatitore aromatike për akullore; sherbet [akull].
35 Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin
dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; Shitje me pakicë apo
shumicë e akulloreve.

(210) KS/M/ 2022/892
(220) 02/06/2022
(731) Magic Ice Joint Stock Company
SH.A. Zona Industriale, 14000-Lipjan, KS
(591) Kafe,ari, e kaltër e errët, e kaltër e
ndritshme, e bardhë
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Akullore, akull ushqimor; agjentë lidhës për akullore; pluhurat për prodhimin e
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akullores; akull, natyral ose artificial; krem ëmbëlsirash [i ngrirë]; jogurt i ngrirë [
ëmbëlsira të ngrira] / jogurt i ngrirë [pastiçeri]; kube akulli; akull uji (uji i ngrirë); akullore
me fruta; kaush për akullore; produkte të ëmbla të ngrira me përmbajtje të akullores; pije
me bazë kafeje të cilat përmbajnë akullore (affogato); produkte ëmbëlsirash në formë
lëpize; aroma natyrale për akullore (përveç esencave eterike dhe vajrave eterike); çaj i
akullt; shtesa përgatitore aromatike për akullore; sherbet [akull].
35 Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin
dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; Shitje me pakicë apo
shumicë e akulloreve.

(210) KS/M/ 2022/893
(220) 02/06/2022
(731) Magic Ice Joint Stock Company
SH.A. Zona Industriale, 14000-Lipjan, KS
(591) E kuqe, e kalter, e verdhe, e gjelber,
roze, e bardhe
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 30 Akullore, akull ushqimor; agjentë lidhës për akullore; pluhurat për prodhimin e
akullores; akull, natyral ose artificial; krem ëmbëlsirash [i ngrirë]; jogurt i ngrirë [
ëmbëlsira të ngrira] / jogurt i ngrirë [pastiçeri]; kube akulli; akull uji (uji i ngrirë); akullore
me fruta; kaush për akullore; produkte të ëmbla të ngrira me përmbajtje të akullores; pije
me bazë kafeje të cilat përmbajnë akullore (affogato); produkte ëmbëlsirash në formë
lëpize; aroma natyrale për akullore (përveç esencave eterike dhe vajrave eterike); çaj i
akullt; shtesa përgatitore aromatike për akullore; sherbet [akull].
35 Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin
dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; Shitje me pakicë apo
shumicë e akulloreve.

(210) KS/M/ 2022/894
(220) 02/06/2022
(731) Magic Ice Joint Stock Company
SH.A. Zona Industriale, 14000-Lipjan, KS
(526) AMOR
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) AMOR

(511) 30 Akullore, akull ushqimor; agjentë lidhës për akullore; pluhurat për prodhimin e
akullores; akull, natyral ose artificial; krem ëmbëlsirash [i ngrirë]; jogurt i ngrirë [
ëmbëlsira të ngrira] / jogurt i ngrirë [pastiçeri]; kube akulli; akull uji (uji i ngrirë); akullore
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me fruta; kaush për akullore; produkte të ëmbla të ngrira me përmbajtje të akullores; pije
me bazë kafeje të cilat përmbajnë akullore (affogato); produkte ëmbëlsirash në formë
lëpize; aroma natyrale për akullore (përveç esencave eterike dhe vajrave eterike); çaj i
akullt; shtesa përgatitore aromatike për akullore; sherbet [akull].
35 Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin
dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; Shitje me pakicë apo
shumicë e akulloreve.

(210) KS/M/ 2022/895
(220) 02/06/2022
(731) Magic Ice Joint Stock Company
SH.A. Zona Industriale, 14000-Lipjan, KS
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) LOLLI

(511) 30 Akullore, akull ushqimor; agjentë lidhës për akullore; pluhurat për prodhimin e
akullores; akull, natyral ose artificial; krem ëmbëlsirash [i ngrirë]; jogurt i ngrirë [
ëmbëlsira të ngrira] / jogurt i ngrirë [pastiçeri]; kube akulli; akull uji (uji i ngrirë); akullore
me fruta; kaush për akullore; produkte të ëmbla të ngrira me përmbajtje të akullores; pije
me bazë kafeje të cilat përmbajnë akullore (affogato); produkte ëmbëlsirash në formë
lëpize; aroma natyrale për akullore (përveç esencave eterike dhe vajrave eterike); çaj i
akullt; shtesa përgatitore aromatike për akullore; sherbet [akull].
35 Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin
dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; Shitje me pakicë apo
shumicë e akulloreve.

(210) KS/M/ 2022/896
(220) 02/06/2022
(731) Magic Ice Joint Stock Company
SH.A. Zona Industriale, 14000-Lipjan, KS
(526) PARADISO
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) PARADISO

(511) 30 Akullore, akull ushqimor; agjentë lidhës për akullore; pluhurat për prodhimin e
akullores; akull, natyral ose artificial; krem ëmbëlsirash [i ngrirë]; jogurt i ngrirë [
ëmbëlsira të ngrira] / jogurt i ngrirë [pastiçeri]; kube akulli; akull uji (uji i ngrirë); akullore
me fruta; kaush për akullore; produkte të ëmbla të ngrira me përmbajtje të akullores; pije
me bazë kafeje të cilat përmbajnë akullore (affogato); produkte ëmbëlsirash në formë
lëpize; aroma natyrale për akullore (përveç esencave eterike dhe vajrave eterike); çaj i
akullt; shtesa përgatitore aromatike për akullore; sherbet [akull].
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35 Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin
dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; Shitje me pakicë apo
shumicë e akulloreve.

(210) KS/M/ 2022/897
(220) 02/06/2022
(300) 018617038 07/12/2021 EU
(731) PEPCO POLAND sp. z o.o.
ul. Strzeszynska 73A, Poznan, 60-479, PL
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 8 Takëme; Thika tavoline, pirunë dhe lugë për bebe
10 Shishe për marrjen e ushqimit; Unaza për dhëmbë; Biberon për bebe; Biberon i
shisheve ushqimore; Masazhues gome për bebe; Mbulues i shisheve ushqimore të bebeve.
21 Vaska për pastrim të bebeve;oturak;Ngrohëse për shishe ushqimore, jo
elektrike;Filxhan;Kupa trajnimi për bebe dhe fëmijë;Pjata tavoline.
24 Rroba krevati dhe batanije; Rroba banjoje prej liri, përveç veshjeve; Batanije
mbështjellëse ; Peshqir tekstili; Rroba krevati prej liri; Mbuloja shtrati; Mbështjellëse
jastëku; Mbulesa dysheku; çarçafë i hollë krevati; Çanta gjumi për bebe; Batanije për bebe;
Peshqirë [tekstil] për përdorim në lidhje me bebet; Pelena ndërruese për bebe.
25 Përparëse, jo prej letre
28 Lodra; lodra logjike për fëmijë; Rraketake [lodra logjike]; Palestra të vogla për bebe.

(210) KS/M/ 2022/898
(220) 02/06/2022
(300) 018631770 03/01/2022 EU
(731) RAGIP MALUSHAJ
ul. Strzeszynska 73A, Poznan, 60-479,
Poland, PL
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) PETER COOK

(511) 7 Likuidizues [makina kuzhine]; Blues (Blinder), elektrikë, për qëllime shtëpiake;
Shtypëse frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake
11 Ibrik; Tostera buke; Sandviç bërësit [tostera]; Pajisje elektrike për përgatitjen kafesë.
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(210) KS/M/ 2022/899
(220) 02/06/2022
(731) Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro, DK
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) POSSIBILITY IN EVERY DROP

(511) 7 Pompa qarkulluese; pompa centrifugale; pompa elektrike të ujit; pompa për
furnizim me ujë; pompa për ujë të freskët dhe të ndotur; pompa për qëllime industriale;
pompa për naftë; pompa hidraulike; pompa kompresor ajri; pajisjet e rregullimit dhe
kontrollit, duke përfshirë valvulat, kokat, ambalazhet dhe valvulat rregulluese automatike
për përdorim në lidhje me pompat dhe impiantet e pompimit; vegla makinerish; motorë
elektrikë, jo për mjete tokësore; filtrat janë pjesë e makinave ose motorëve; dhe pjesët dhe
aksesorët që nuk përfshihen në klasat e tjera për këto mallra.
9 Aparatet dhe instrumentet për matjen, dozimin dhe kontrollin e funksionimit,
funksionimin e duhur dhe presionin e duhur të pompave, duke përfshirë sistemet e
automatizuara të monitorimit të pompave që përbëhen kryesisht nga hardueri kompjuterik,
monitorë kompjuteri, softuer kompjuterik të shkarkueshëm dhe sensorë elektronikë; Softuer
aplikimi i shkarkueshëm për funksionimin dhe mbikëqyrjen e pompave dhe sistemeve
operative të pompave dhe pajisjeve kompjuterike, aparateve për shuarjen e zjarrit dhe
sistemeve spërkatës për mbrojtje nga zjarri; dhe pjesët dhe aksesorët që nuk përfshihen në
klasat tjera për këto mallra; Softuer aplikimi i shkarkueshëm për funksionimin dhe
mbikëqyrjen e pompave dhe sistemeve operative të pompave; softuer për përpunimin e të
dhënave; Softuer i shkarkueshëm për funksionimin dhe mbikëqyrjen e pompave dhe
sistemeve operative të pompave; Softuer i shkarkueshëm për kompjuterë tabletë për
funksionimin dhe mbikëqyrjen e pompave dhe sistemeve operative të pompave; Softuer
aplikativ i shkarkueshëm për funksionimin dhe mbikëqyrjen e pompave; Softuer aplikimi i
shkarkueshëm për funksionimin dhe mbikëqyrjen e pompave dhe sistemeve operative të
pompave; Kontrollorët në natyrën e rregullatorëve, duke përfshirë kontrollorët elektrikë për
përdorim me pompat dhe sistemet e funksionimit të pompave; panele treguese elektronike
për pompat
11 Aparatet dhe instalimet për ngrohjen, prodhimin e avullit, ftohjen, tharjen, ventilimin,
klimatizimin dhe furnizimin me ujë, duke përfshirë instalimet e shpërndarjes së ujit dhe
instalimet e furnizimit me ujë, si dhe aparatet dhe instalimet për qëllime sanitare; pompat e
nxehtësisë, makinat dhe instalimet për trajtimin dhe pastrimin e llumit, ujit dhe kanalizimit,
aparate dezinfektuese për dezinfektimin e ujit, instalimet për pastrimin e ujit; aparate dhe
makina për pastrimin e ujit; makina dhe instalime për trajtimin dhe pastrimin e llumit, ujit
dhe kanalizimit; komponentë dhe pjesë këmbimi për mallrat e lartpërmendura.
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(210) KS/M/ 2022/903
(220) 03/06/2022
(731) Mitsubishi Electric Corporation
a corporation established under the laws of
Japan, of 7-3 Marunouchi 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, JP
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) MELCLOUD HOME

(511) 9 Produkte dhe shërbime: “Aparate telekomunikimi; komputerë; programe dhe
softuer kompjuteri.”
11 Produkte dhe shërbime: “Aparate për kondicionimin e ajrit për përdorim industrial;
aparate për kondicionimin e ajrit për përdorim komercial; aparate për kondicionimin e ajrit
për përdorim shtëpiak; makina frigoriferi për përdorim industrial; instalime dhe makina për
ftohje; aparate për ftohjen ajrit; frigoriferë.”
37 Produkte dhe shërbime: “Shërbime riparimi dhe të mirëmbajtjes për aparate të
kondicionimit të ajrit për përdorim shtëpiak; Shërbime riparimi dhe të mirëmbajtjes për
aparate të kondicionimit të ajrit për përdorim industrial; Shërbime riparimi dhe të
mirëmbajtjes për aparate të kondicionimit të ajrit për përdorim komercial; Shërbime
riparimi dhe të mirëmbajtjes të makinave frigoriferi për përdorim industrial; Shërbime
riparimi dhe të mirëmbajtjes të instalimeve dhe makinave për ftohje; Shërbime riparimi dhe
të mirëmbajtjes të aparateve për ftohjen e ajrit për përdorim industrial; Shërbime riparimi
dhe të mirëmbajtjes të frigoriferëve.”
42 Produkte dhe shërbime: “Softueri si shërbime [SaaS]; shërbime të monitorimit dhe
kontrollimit nga distanca për aparate të kondicionimit të ajrit përmes rrjeteve kompjuterike;
shërbime të monitorimit dhe kontrollimit nga distanca për frigoriferë përmes rrjeteve
kompjuterike; shërbime të monitorimit dhe kontrollimit nga distanca për instalime dhe
makina ftohëse përmes rrjeteve kompjuterike; shërbime të monitorimit dhe kontrollimit nga
distanca për aparate për ftohjen e ajrit përmes rrjeteve kompjuterike.”

(210) KS/M/ 2022/904
(220) 03/06/2022
(731) Dejan Ljevnaić Mileve Marić Anštajn
074, Beograd, RS
(591) Kaltër, e bardhë, e kuqe dhe e hirtë
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 16 Letër dhe karton; materiale të shtypura; materiale libërlidhjeje; fotografi; artikuj
shkrimi dhe zyre, përveç mobiljeve; lloji i printerëve, blloqe printimi; revista periodike;
katalogë; buletinet.
35 Reklamim; menaxhimin, organizimin dhe administrimin e biznesit; funksionet e zyrës;
shërbime reklamimi, marketingu dhe promovimi, shpërndarja e mostrave, zhvillimi i
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koncepteve reklamuese, shkrimi dhe publikimi i teksteve publicitare; shërbimet e
marrëdhënieve me publikun; ofrimi i informacionit dhe këshillave komerciale për
konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; kërkimi i sponsorizimit; ofrimi i
informacionit të kontaktit komercial dhe biznesor.
41 Publikimi i librave dhe teksteve, përveç teksteve publicitare; shërbime të raportimit të
lajmeve, raportim fotografik; fotografisë; sigurimi i informacionit në lidhje me aktivitetet
rekreative; publikimi online i librave dhe revistave elektronike; publikim elektronik
desktop; ofrimi i publikimeve elektronike online, të pashkarkueshme.

(210) KS/M/ 2022/907
(220) 03/06/2022
(731) Bashkim Latifi B.I. LLAPNASELLË
P.N., KS
(591) E verdhë,e gjelbër, e kaltër, e bardhë
dhe e kaftë e hapur
(740) Qazim Hasanaj
Rr. "UÇK" nr.28 10000 Prishtinë

(540)

(511) 25 Veshmbathje , kepuce, kapele, veshje prej letre, kapele letre per tu perdorur si
veshje;
32 Birra, ujë natyral dhe mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash;
shurupra dhe pergaditje të tjera per te bere pije, pije energjike, pije izotonike, pije sportive
të pasura me proteina.
33 Pije alkoholike [përpos birrës]; raki dhe likerë; verë; sidër; pije alkoholike të
parapërziera; përgatitje për bërjen e pijeve alkoholike; pije energjike alkoholike

(210) KS/M/ 2022/908
(220) 03/06/2022
(731) Brunotech SH.P.K Miladina Stevica,
Livagjë, NN, Graçanicë, KS
(591) Bardh e Zi
(740) Veton Sahiti Shita & Associates
L.L.C. Garibaldi Numer 51, Hyrja. 3, 10000
Prishtina

(540)

(511) 7 Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç mjeteve
tokësore të transportit); komponentët e makinerisë për bashkim dhe transmision; pajisjet
bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; inkubatorët e vezëve
11 Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me
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ujë dhe qëllime sanitare
44 Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe
kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë

(210) KS/M/ 2022/910
(220) 03/06/2022
(300) 018617022 07/12/2022 EU
(731) Bora Creations S.L. 11, Calle
Velázquez (Pto. de Andratx),
07157 Andratx, Baleares, Spain, ES
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) IT'S NOT MAGIC, IT'S MAKEUP

(511) 3 Kozmetikë; kozmetikë dekorative; parfumeri; preparate për kujdesin e thonjve;
preparate dhe trajtime për flokët; preparate për rregullimin e flokëve; parfume; parfum i
lëngshëm për lëkurën; ujë tualeti; kolonjë.
8 Aparate dhe instrumente të operuara me dorë për kujdesin kozmetik dhe dekorativ të
thonjve të duarve, këmbëve, qerpikëve, vetullave; lima për thonjtë; aparate për trajtimin e
thonjve të duarve dhe këmbëve.
21 Furça për kozmetikën; enë kozmetike; krehër; aplikues grimi; sfungjerët.
35 Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me kozmetikën, gjithashtu online; shërbime
online të shitjes me pakicë në lidhje me kozmetikën; shërbime me shumicë në lidhje me
kozmetikën.

(210) KS/M/ 2022/911
(220) 03/06/2022
(731) NBA Properties, Inc.
Olympic Tower - 645 Fifth Avenue
New York, New York 10022, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 25 Veshje, përkatësisht çorape, veshje për këmbët, këpucë basketbolli, atlete
basketbolli, maicë, këmisha, këmisha polo, bluza, trenerka të poshtme, pantallona, bluza të
ngushta pa mëngë, pantollona të ngushta, pantallona të shkurtra, pizhame, këmisha
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sportive, këmisha për ragbi, këmisha nate, kapele, kapele koke, kapela të hapura sipër, me
strehë, kostume ngrohëse, pantallona ngrohëse, bluza ngrohëse, këmisha, xhaketa, bluza,
kravata, xhep rrobash, shami, xhaketa rezistente ndaj erës, xhaketa të trasha të dizajnuara
për mot të ftohtë, pallto, rrobe të brendhshme për bebe jo prej letre, shami për fëmijë për
veshje, shirita koke, shirita dore si veshje, përparëse, mbathje, pantallona të shkurtra
boksiere, brekë të shkurtra boksiere, pantallona të gjera, kapëse për veshët, dorëza,
dorashka, shalle, këmisha të endura dhe të thurura, fustane triko, fustane, fustane tifozësh
uniforma, veshje plazhi, kostume banje, rroba plazhi, bikini, rrobe të fella plazhi, mbathje
plazhi, mbathje banje, pantallona të shkurtra, kostume termike etë cilat kryesisht vishen nga
zhytësit dhe të tjerët që merren me sporte ujore, mbulesa plazhi, mbulesa banje,
mbështjellje si rroba banje, sandale, sandale plazhi, kapele plazhi, kapele e hapur sipër për
mbrojtje nga dielli, kapele noti, kapele banje, kapele koke të bashkangjitura me paruke.

(210) KS/M/ 2022/912
(220) 06/06/2022
(300) 302022106690.4 26/04/2022 DE
(731) BioNTech SE An der Goldgrube 12,
55131 Mainz, Germany, DE
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) BioNTainer

(511) 6 Ndërtesa të transportueshme prej metali; ndërtesa të transportueshme prej metali
për prodhimin dhe mbushjen e produkteve farmaceutike, preparateve mjekësore dhe
veterinare dhe vaksinave; enë metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport.

(210) KS/M/ 2022/913
(220) 06/06/2022
(300) 302021120270.8 14/12/2021 DE
(731) BioNTech SE, An der Goldgrube 12,
55131 Mainz, DE
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) BIONTAINER

(511) 6 Ndërtesa të transportueshme prej metali; ndërtesa të transportueshme prej metali
për prodhimin dhe mbushjen e produkteve farmaceutike, preparateve mjekësore dhe
veterinare dhe vaksinave; enë metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport.
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(210) KS/M/ 2022/914
(220) 07/06/2022
(731) Flutura Smakolli Rruga Demir
Demiraj, Veterrnik, Prishtine, KS
(591) E kaltert e mbyllt, e kalter e hapur, e
verdhë

(540)

(511) 41 Edukimi; ofrimi i trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.
Shënim shpjegues
Klasa 41 përfshin kryesisht shërbimet që përbëhen nga të gjitha format e edukimit ose
trajnimit, shërbimet që kanë qëllim bazë argëtimin, zbavitjen ose rekreacionin e njerëzve, si
dhe prezantimin e veprave të artit pamor ose të letërsisë për publikun për qëllime kulturore
ose edukative.
Kjo klasë në veçanti përfshin:organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose edukative, organizimi dhe mbajtja e
konferencave, kongreseve dhe simpoziumeve;shërbime të përkthimit dhe interpretim
gjuhësor;botimi i librave dhe teksteve, përveç teksteve publicitare;shërbime të gazetarëve të lajmeve, raportim fotografik;fotografimi;shërbime të drejtimit dhe prodhimit të filmit, përveç për filmat reklamues;shërbimet kulturore, arsimore ose argëtuese të ofruara nga parqet argëtuese, cirqet, kopshtet
zoologjike, galeritë e artit dhe muzetë;shërbimet e trajnimit për sport dhe fitnes;trajnimi i kafshëve;
-shërbimet e lojrave online;shërbimet e lojërave të fatit, organizimi i lotarive;Rezervimi i biletave dhe sherbime për prenotim për ngjarje argëtuese, edukative dhe
sportive;shërbime te shkrimit te caktuar, për shembull, shkrimi i skenarit, shkrimi i këngëve.
Kjo klasë nuk përfshin, në veçanti:
organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese (Kl. 35 );shkrimi dhe publikimi i teksteve publicitare (Kl. 35 );
shërbimet e agjencive të lajmeve (Kl. 38 );transmetimet radiotelevizive (Kl. 38 );shërbimet e videokonferencave (Kl. 38 );shkrim teknik (Kl. 42 );335
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shërbimet e çerdheve dhe çerdheve ditore (Kl. 43 );shërbimet e spa shëndetësore (Kl. 44 );planifikimi dhe organizimi i ceremonive të dasmës (Kl. 45).

(210) KS/M/ 2022/916
(220) 07/06/2022
(731) DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA
SANAYİ A.Ş Boğazkent Mah. Atatürk Cad.
Dardanel 51 Merkez Çanakkale, TR
(591) E kuqe, e bardhë
(740) Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10,
nr.3, Mati 1, Prishtinë

(540)

(511) 29 Produkte të mishit, veçanërisht të peshkut, shpezëve dhe kafshëve të gjahut;
ekstrakte të mishit; të ruajtura, të konservuara, të ngrira, të thara, të gatuara; pemë dhe
perime; pelte (xhelatinë); reçel; kompot; vezë; qumësht dhe produkte të qumështit; vajra
dhe yndyrna për ushqim; bujon (supë); marmelatë; çipsa nga patatja; peshk i konservuar.
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; miell dhe produkte nga drithërat; bukë e
gatuar; brum ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, shurup nga sheqeri; maja,
tharm; pluhur pjekje; kripë; mustardë; uthull, salca; erëza; ëmbëlsira të gatuara; çokollatë;
produkte të gatuara me bazë miellin.

(210) KS/M/ 2022/917
(220) 07/06/2022
(731) ESE World B.V.
Luxemburglaan 35, NL 6199 AM
Maastricht-Airport, The Netherlands, NL
(591) E zezë, e bardhë
(740) Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10,
nr.3, Mati 1, Prishtinë

(540)

(511) 6 Ndërtesa të transportueshme nga/prej metali; sende të vogla të pajisjeve metalike;
gypa/tub dhe gypa/gypa nga metali; mallra prej metali të zakonshëm që nuk përfshihen në
klasat e tjera; shufra prej metali; materiale ndërtimi prej metali; kontejnerë, fuçi, kuti dhe
shporta/kuti/kosha metalike, veçanërisht për përdorim shtëpiak dhe/ose industrial dhe/ose
komercial dhe/ose publik dhe/ose zyra, veçanërisht kontejnerët e mbeturinave, kontejnerët
grumbullues, kontejnerët e depove, për grumbullimin, kompostimin, pritjen, riciklimin të
mbetjeve dhe/ose substancave të vlefshme, nëse janë ose jo me rrota, për përdorim të
brendshëm dhe të jashtëm; sistemet e grumbullimit të mbetjeve me të paktën një nga
kontejnerët ose kazanët e lartpërmendur; mallrat e lartpërmendura edhe si kontejnerë
nëntokësor ose gjysmë nëntokësor ose bankë kontejnerësh; mallrat e lartpërmendura
veçanërisht të bëra të paktën pjesërisht nga materiali i ricikluar.
19 Sistemet e grumbullimit të mbetjeve me një element ndërtimi të një materiali
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ndërtimi/ndërtues jo metalik për marrjen e të paktën një kontejneri ose koshi/kuti,
veçanërisht për përdorim shtëpiak dhe/ose industrial dhe/ose komercial dhe/ose publik
dhe/ose zyra, veçanërisht kontejnerët ose kazanët e mbeturinave, grumbullimi kontejnerë
ose kosha, kontejnerë depo ose kosha, për grumbullimin, kompostimin, pritjen, riciklimin e
mbetjeve dhe/ose substancave me vlerë, mallrat e lartpërmendura edhe si sisteme të
grumbullimit të mbetjeve nëntokësore ose gjysmë nëntokësore; mallrat e lartpërmendura
veçanërisht të bëra të paktën pjesërisht nga materiali i ricikluar.
20 Mallra (të papërfshira në klasat e tjera) nga plastika; kontejnerë, fuçi, kuti dhe
shporta/kosha plastike, veçanërisht për përdorim shtëpiak dhe/ose industrial dhe/ose
komercial dhe/ose publik dhe/ose zyra, veçanërisht kontejnerët e mbeturinave, kontejnerët
grumbullues, kontejnerët e depove, për grumbullimin, kompostimin, pritjen, riciklimin të
mbetjeve dhe/ose substancave të vlefshme, qofshin ose jo me rrota, për përdorim të
brendshëm dhe të jashtëm, kontejnerët e lartpërmendur gjithashtu si kontejnerë nëntokësor
ose gjysmë nëntokësor ose banka kontejnerësh; mallrat e lartpërmendura veçanërisht të
bëra të paktën pjesërisht nga materiali i ricikluar
21 Enë dhe kontejnerë shtëpiake ose kuzhine; kontejnerë, kosha dhe thasë për qëllime
shtëpiake dhe kuzhine, në veçanti kazanët/shportat e mbeturinave, kontejnerët për
mbeturina të riciklueshme dhe substanca të vlefshme, kosha mbeturinash, kosha, kontejnerë
mbeturinash dhe kazanë; mallrat e lartpërmendura veçanërisht të bëra të paktën pjesërisht
nga materiali i ricikluar

(210) KS/M/ 2022/918
(220) 07/06/2022
(731) Lajmi.net SH.P.K. Rr. Zenel Salihu
nr.28,zyrja nr.6, Prishtinë, Kosovë, KS
(591) Bardhe, kalter
(740) RPHS Law Rr. Major Mehmet Bushi,
H6/5

(540)

(511) 35 përfshin kryesisht shërbimet që përfshijnë menaxhimin e biznesit, funksionimin,
organizimin dhe administrimin e një ndërmarrje tregtare ose industriale, si dhe shërbime
reklamimi, marketingu dhe promovimi. Kjo klasë ndër të tjera përfshin shërbimet e
marrëdhënieve me media, reklamimi në internet, sondazhi i opinionit, botimi i teksteve
publicitare, shërbimet e telemarketingut, reklamat televizive etj.
38 përfshin kryesisht shërbimet që lejojnë të paktën një palë të komunikojë me një tjetër, si
dhe shërbimet për transmetimin e të dhënave. Kjo klasë ndër të tjera përfshin edhe
shërbimet e agjencive të lajmeve, transmetimit të televizionit kabllor, transmetim
radiofonik, ofrimi i kanaleve të telekomunikacionit për shërbimet e teleshopingut, sigurimi
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i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global kompjuterik, transmetimi i podkasteve
etj.
41 përfshin kryesisht shërbimet që përbëhen nga të gjitha format e edukimit ose trajnimit,
shërbimet që kanë qëllim bazë argëtimin, zbavitjen ose rekreacionin e njerëzve, si dhe
prezantimin e veprave të artit pamor ose të letërsisë për publikun për qëllime kulturore ose
edukative. Kjo klasë ndër të tjera përfshin edhe shërbimet e sporteve elektronike (esports),
shpërndarja e filmit, prodhim filmash, përveç filmave reklamues, ofrimi i informacionit në
fushën e arsimit, ofrimi i informacionit në fushën e argëtimit, ofrimi i informacionit në
lidhje me aktivitetet rekreative, shërbimet e gazetarëve të lajmeve, ofrimi i publikimeve
elektronike online, të pashkarkueshme, raportim fotografik, argëtim televiziv etj.

(210) KS/M/ 2022/919
(220) 07/06/2022
(731) CONAD - CONSORZIO
NAZIONALE DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD Via Michelino, 59 – 40127
Bologna, IT
(591) Hiri,e kuqe, e verdhë, portokalli.
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

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

(210) KS/M/ 2022/920
(220) 07/06/2022
(731) CONAD - CONSORZIO
NAZIONALE DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD Via Michelino, 59 – 40127
Bologna, IT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 3 “Preparate për larje dhe qese për aromatizimin e ndërresave; Sapun; Dyll për
dysheme; Dyll për lustrim; Preparate për bluarje; Preparate për heqjen e ndryshkut; Plhuru
për fërkim; Preparate për zhbllokimin e tubave të kullimit; Detergjent për mbulimin e
dyshemesë; Heqës të njollave; Preparate shkarkimi për përdorim shtëpiak; Detergjentë; Vaj
nga terpentina; Preparate për heqjen e ngjyrës; Letër lustrimi; Letër zmerile; Preparate
pastrami, përpos atyre për përdorim në procesimin industrial; Sapun; parfumeri; Vajëra
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esencial; Shkopinj bambuku për përdorim në kozmetikë; Kremëra kozmetike; Deodorant
për përdorim personal; preparate për rrezitje-dielli (kozmetikë); Preparate dushi për
përdorim sanitarie personale apo deodorant [toilet]; Preparate për flokë; Kozmetikë për
përkujdesjen e lëkurës; Preparate makiazhi; Shpërlarës goje, jo për përdorim medicinal;
Preparate për përkujdesin e thonjëve; Letra të mbushura me kozmetikë apo të-paralagura;
Pastrues goje, jo për përdorim medicinal.”
5 “Fibra dietale;Formula të foshnjeve;Ushqim dietal i përshtatur për përdorim
medicinal;Dezinfektues;Preparate për pastrimin e ajrit;Pesticide;Insekticide;Ilace kundër
insekteve;Aromatizues ajri dhe pëlhure;Preparate për mbrojtjen nga molët;Shtojca dietale
për njerëz dhe kafshë;Fasha kirurgjike;Ujë termal;Shtesa ushqimore;Ngjitës për
protezë;Alkool medicinal;Dezinfektues medicinal;Fasha, medicinale;Peshqirë sanitarë;Vata
sanitare;Fasha për lidhje;Pije dietale të përshtatura për qëllime medicinale;Sodë bikarboni
për përdorim farmaceutik;Ngjitës për kapjen gjate fluturimit;Letër (mbrojtës nga
molët);Qafore antiparazite për kafshë;Pastrues-për sy;Deodorantë, të tjera nga ato për
përdorim të njerëzve apo kafshëve;Preparate për aromatizimin e ajrit;Deodorant per rroba
dhe tekstil;Dezinfektues për përdorim higjenik;Eliksir [preparatë farmaceutikë];Fibra
(Dietale);Preparate për përkujdesjen e shëndetit;Preparate higjenike për higjienë
personale;Artikuj absorbues për higjienë personale;Produkte higjenike femërore;Pambuk
absorbues;Leukoplast, material për fashim;fashim medicinal dhe fasha;Pastrues goje
medicinal;Brekë, absorbues, për mompërmbajte;Brekë sanitare;Pambuk përthithës;Mbushje
për përdorim medicinal;Pelena për beba;Pelena absorbuese;Pelena për kafshë;Pelena për
bebe;Lecka sanitare;Letra për përdorim medicinal;Peshqirë të paralagur dhe letër taleti e
mbushur me substance medicinale apo antibakteriale;Shtojca dietare nga peletet
mbretëore;Preparate farmaceutike për përkujdesjen e lëkurës;Pastrues të kafshëve;Solucion
për lentet e kontaktit;Solucion për heqjen e leukoplasteve me ngjitës;Sprej për ftofje për
përdorim medicinal;Tinkturë jodi;Letër e mbushur me llosion farmaceutik;Pompa
merkuri.”
9 “Bateri, elektrik, bateri elektrike që mbushen, Bateri elektrike, Bateri elektrike që
mbushen; Mbushës për bateritë që mbushen; Pajisje për furnizim me rrymë [bateri];
11 “Aparate ndriçimi; poç llambe.”
16 “Letër kartoni; Gjëra të shtypura, libra, revista periodike; Katalogje; Ditare; Buletine;
Karta tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Pamfleta, material manual dhe mësimor
(përpos aparateve); Letër shkrimi; Ditarë personal; Organizues; Instrumente shkrimi, Gomë
fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Laps-kimik, Markera për
nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim argjile; Kuti shkrimi
[letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline ng aletra; Bileta; Kartolina
që mundesh të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër]; Bllok shënimesh për skica;
Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Kartela; Harta gjeografike; Dosje për letra;
Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër]; Stilolapsa; Shami nga letra; Letër
higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra për një përdorim; Facoleta
absorbuese nga produktet e letrës si faculetat për fytyrë, Peshqirët e letrës, Peshqirët e
fytyrës nga letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse letrash; Libra për shkrim dhe
vizatim; Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi; Materiale plastike për paketim; Çanta
letre në formë koni; Çanta të bëra nga plastika për paketim; Qese frigoriferi; Letër për
përdorim në kuzhinë, për zierje dhe tharje, Qese mbeturinash nga letra dhe plastika; Foli
(fletë metalike) për ruajtie dhe gatim, qese kuzhine për ruajtje dhe gatim.
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24 “Tekstil, pëlhurë për mobilim; Mbulesa për krevat, mbulesa tavoline; Pëlhurë pled
(skoceze) për krevat, Çarcafë krevati, Mbështjellës jastaku, Peshqira nga tekstili; Peshqira
tekstili, Mbulesë për krevat, Jorgana, Jorgana të poshtëm, Peshqirë që vishen; Peshqirë nga
tekstili; Pëlhurë tavoline, jo nga letra; Mbështjellëse jastaku; Mbështjellëse; Mbulesa
dysheku; lecka vaji; Lecka vaji për përdorim si mburojë e tavilinave; Perde nga tekstili apo
plastika; Perde dushi nga tekstili apo plastika; Pëlhurë ngjitës për tu përdorur nga nxehtësia;
Rogoz, jo nga letra; Faculeta nga tekstili; Pëlhurë; Peshirq për tharjen e enëve; Peceta nga
tekstili; Çarçafë kreveti; Mbulesa për mobilje nga tekstili; Material pëlhure të endure.”
25 “Rroba për meshkuj, femra dhe fëmijë, kryesisht xhaketa (veshje), jelek, pantollona,
farmerka, pallto, pallto të shkurtëra, mantel, veshje me rezistim ndaj ujit, pallto deri te beli,
xhaketa të rënda, mbrojtëse nga era, këmisha, bluza, fustana të shkurtër, pantollona të
shkurtër, pantollona Bermuda, fustana solemn, fustana, Fanella me krahë të shkurtër,
kostume, këmisha xhakete, pjesë të larta, këmisha pollo, këmisha sportive, pantollona
sportivë, pantollona të shkurtër sportiv, pantollona sportivë, triko, xhamper (pullover),
xhamper i gjatë (kardigans); Çorape, Çorape sportive, Çorape, Çorape të ngushta; kollare
dhe fjongo; Rryp beli, Brez; Kapela, kaçketa, Xhamper me kapelë, kapela grash, kapelë që
vihet anash kokës (beretë), material për lidhje në kokë; Dorëza [veshje]; Shami koke,
shami, shallë; Pixhama, veshje nate, Robdishambër, Veshje e rehatshme për shtëpi, Të
brendshme, Brekë të shkurtëra, Brekë të gjata (boxers), Jelek i shkurtër Jelek (që vishet
përfundi), Korset, Jelek të sipërm, Sutjen, Pantollona me shirita, Veshje për ngushtim,
Brekë të ngushta, Jelek grash [të brendshme femrash], Këmishë e brendshme; Rrroba të
brendshme; Bikini; Mbështjellës për plazhë, Fustane plazhi, Kostum dielli; këpuçë,
Sandale, Çizme, Shapka, Papuqe grash dhe Mbathje të rehatshme..”
29 “Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Fruta, këpurdha dhe
perime të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; Bishtajore të ziera, të ngrira, të thara
apo të konzervuara; vajëra; vaj ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi;
Peshk i freskët dhe i konzervuar, ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të konzervuara;
Qumsht, djath, krem, produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me
bazë të produkteve të qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më
baqzë qumshti apo djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe
mish i konzervuar; Vezë të zogjve dhe produkte vezë; Gjëra ushqimore të gatshme për
konsumim dhe/apo gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, djathir, mishit të
konzervuar; Gjëra ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazëpatatesh; Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të gasthme për konsumin me proteina
të perimesh; Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të ngrira me bazë të proteinave të
perimeve; Meze e lehtë me bazë të proteinave të perimeve.”
30 “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Bukë dhe mallëra nga buka e
pjekur me shije, torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota të thata, Gjëra të
lehta e të shijshme, Drithëra të procesuar; Majë; Pasta; Pasta të mbushura, Vezë pasta, Oriz;
Tart [të ëmbëla apo të shijshme], Ëmbëlsirë e lehtë (mus); Akull, akullore, jogurt i ngrirë
dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të ëmbla; Torte e butë (sfungjer);
Torte e butë, Çokolladë dhe ëmbëlsirë; Krypë, Melmesa, Shije dhe erëza, Uthull, Uthull
balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe mbushje, mjaltë, ëmëblsira;
Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada.”
31 “Fruta dhe perime të freskëra; Ushiqm për kafshë, malt; Pordukte dhe drithëra
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bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e procesuar), farëra, bimë
natyrale dhe lule, lëvore e paprpunuar, dru i pasharruar, lule, të thara, për dekorim; Gjëra
ushqimore dhe foragjere për kafshë; Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar
me rërë [shtrojë] për kafshë; Ushqim për kafshët shtëpiake; Shtresa dhe shtroja për kafshë.”
32 “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje frutash; Pije të lehta me pak
kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat e shtrydhura; Pije të gazuara me
aromë; Birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Qumsht jo –nga qumshti;
Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon I shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Lëngje
(Preparate për përgaditje); Ujë i gazuar (Preparate për përgaditje); Shurup për pije; Verë
molle (cider), jo-alkoolike; Lëngje; Lëngje perimesh (pije); Lëng domatesh (pije).”
33 “Pije alkoolike (përpos birrave); Likuer; Pije alkoolike nga frutat; Kokteje; Tretës
(likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve
alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dge liker; Verë.”
35 Reklamime; administrim biznesi; shërbime franshize; konsulencë dhe ndihmë në
menaxhimin, organizimin dhe promovimin e shitjes; konsulencë dhe ndihmës në lidhje me
organizimin dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive,
restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; shitje me pakicë apo shumicë përmes
internetit ose përmes mënyrës së porosive të postës elektronike të të gjitha llojeve dhe
përmes e-komercës, mallrave të ardhshme, përkatësisht preparateve shtëpiake, pastrimit të
ajrit dhe lavanderisë, preparateve të higjienës personale, kozmetikës, përgatitjes së
higjienës dhe sanitarit, përgatitjes së bukurisë dhe kujdesit personal, ushqimit për gjërat,
përgatitjen e dietave dhe preparateve për fëmijë, shtesat dietale dhe ushqimore, pijeve alkohike dhe jo-alkoolike, ujit mineral, veshjeve dhe aksesorieve të veshjeve, prepratave të
bukurisë dhe përkujdesit, Pajisjeve shtëpiake dhe të kuzhinës dhe kontejnerëve, mallërave t
ëletrës, mallërave të letrës për absorbim, letër shkrimi, materiale shkrimi, materiale
paketimi, mallërat e tekstilit, pëlhurë për përdorim shtëpiak, kordonë, bateri, aparate
ndricimi, llamba; Bashkimin e tyre, për të mirën e të tjerëve, për mallërat e lartpërmendura
(duke përjashtuat transportine të njejtave), mundësimin e konsumatorit për një pamje të
përshtatshme, zgjedhje dhe blerje të atyre mallërave të shitoreve, përfshirë dyqanet,
supermarketet dhe hipermarketet.

(210) KS/M/ 2022/922
(220) 07/06/2022
(731) Dr Irena Eris Spółka Akcyjna
Armii Krajowej 12 Piaseczno, 05-500, PL
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) DR IRENA ERIS

(511) 3 Kozmetikë; kremra për fytyrë dhe trup; emulsione fytyre dhe trupi; losione për
fytyrë dhe trup; xhel për fytyrë dhe trup; shkume për fytyrë dhe trup; pastrues për fytyrë
dhe trup; vajra për fytyrë dhe trup; vajra dhe balsame të lëkurës; serum jo-mjekësor për
fytyrë dhe për trupë; pastruesit e këmbëve dhe preparatet për kujdesin e këmbeve; sapunë;
preparate për larje dhe banjë; pastruesit e flokëve dhe preparate për kujdesin e flokëve,
shampo, balsam për flokët, kondicioner për flokë, kremra për flokë, emulsione për flokë,
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losione për flokë, xhel për flokë, shkumë për flokë; kozmetikë dhe preparate kozmetike për
fëmijë; kozmetikë dhe preparate kozmetike për përdorim gjatë shtatzënësisë; produkte të
parfumeve; parfume; ujëra tualetit dhe ujë kolonje; vajra esenciale; deodorantë për
përdorim personal dhe antidjersë; grim (make-up) dhe preparatet për heqjen e grimit
(make-up); bazë grimi (make-up); preparate për kujdesin e buzëve dhe preparate grimi të
buzëve; preparate për kujdesin e thonjve dhe preparate për ngjyrosjen e thonjve; preparate
të higjienës intime jo-mjekësore të përfshira në këtë klasë; preparate për rrezitje dhe
preparate për mbrojtjen nga rrezatimi ultraviolet; preparate për vetë-nxirje; preparate
depiluese ; pudër grim (make-up) ; pudër për larje; pudër jo-mjekësorë për fytyrë dhe trup;
pudër jo-mjekësore për duar dhe këmbë; pastë dhëmbësh dhe preparatet për kujdesin e
kaviteteve të gojës; artikuj tualetit të përfshira në këtë klasë; shkumë rroje, xhel rroje,
balsam pas rroje.
5 Produkte medicinale dhe preparate për kujdesin, mbrojtjen dhe pastrimin e
lëkurës;kremëra për fytyrë dhe trup për qëllime mjekësore;emulsione për fytyrë dhe trupë
për qëllime mjekësore;losione për fytyrë dhe trup për qëllime mjekësore;gjel për fytyrë dhe
trup për qëllime mjekësore;shkumë për fytyrë dhe për trupë për qëllime mjekësore;pastrues
për fytyrë dhe trupë për qëllime mjekësore;vajra për fytyrë dhe trupë për qëllime
mjekësore;vajra dhe balsame medicinale;serum për fytyrë dhe trupë për qëllime
mjekësore;produkte mjekësore për këmbë;kripëra pastrimi për përdorim
medicinal;preparate pastrimi medicinale;preparate medicinale në formë të kremrave
medicinale, emulsioneve, losioneve, xhel, vajra dhe balsame për alergji-lëkur të ndjeshme
dhe të prirur, për lëkurë të thatë, për lëkurë të prirur me akne, për lëkurë me kapilarë të
zgjeruar, për lëkurë me akne rosacea, për lëkurë me ndryshime të ngjyrave, për lëkurën pas
trajtimeve onkologjike, për lëkurën e rrezatuar për gjatë radioterapisë, për lëkurë me
probleme të psoriazës, për lëkurën e grave shtatzëna ose grave pas lindjes;preparate
medicinale për lëkurë të fëmijëvepreparate medicinale për lëkurë atopike; produkte
medicinale për lëkurën e kokës; produkte medicinale për flokë; preparate vitaminash;
substanca dietike për qëllime medicinale; shtesa dietike për qëllime medicinale; shtesa
dietike për përkrahje të dobësimit për qëllime medicinale; shtesa dietike për përmirësimin
e gjendjes së lëkurës, flokëve dhe thonjve dhe për kujdesin e tyre për qëllime medicinale;
çajra bimorë për qëllime medicinale.

(210) KS/M/ 2022/923
(220) 08/06/2022
(731) Besart Hajdari, KS
(591) E kuqe, e bardhë

(540)
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(511) 29 Perfshin kryesisht produkte ushqimore me origjine shtazore,si dhe perime dhe
produkte te tjera ushqimore hortikulturore te cilat pergatiten ose ruhen per konsum.
30 Perdshin kryesisht produkte ushqimore me origjine bimore, perveq frutave dhe
perimeve , te pergaditura ose te konservuara per konsum, si dhe produkte ndihmese te
destinuara per permiresimin e shitjes se ushqimit.
32 Perfshin kryesisht pije joalkoolike, si dhe birren.

(210) KS/M/ 2022/924
(220) 08/06/2022
(731) Aircash d.o.o. Ulica grada Vukovara
271, 10000 Zagreb, Croatia, HR
(591) E kuqe dhe e bardhë
(740) Trim Gjota ADAS Counsel Kosovo
LLC Rr. "Agim Ramadani" A1 nr.5
10000 Prishtinë, KOSOVE

(540)

(511) 9 Softuer për menaxhimin e pagesave, përkatësisht, aplikacioni celular i
shkarkueshëm për pagesa dhe remitanca; softuer i shkarkueshëm për të mundësuar
transferimin elektronik të parave ndërmjet përdoruesve; softuer aplikacioni celular i
shkarkueshëm për të mundësuar transferimin elektronik të parave ndërmjet përdoruesve;
softuer i shkarkueshëm që mundëson transferimin e fondeve, ndarjen e fondeve dhe ndarjen
e fondeve ndërmjet përdoruesve; Softuer i shkarkueshëm për të mundësuar përpunimin e
transfertave elektronike të fondeve dhe pagesave të bëra përmes ACH (Automated Clearing
House), kartë krediti, kartë debiti, çek elektronik dhe pagesa elektronike, celulare dhe
online; karta debiti të koduara ne mënyrë magnetike; terminalet e pagesave elektronike,
konkretisht, harduer kompjuterik për përdorim në kryerjen e pagesave me karta të koduara
magnetikisht, karta me qark të integruar ose karta me çip dhe karta komunikimi afër fushës,
karta krediti dhe karta debiti; terminale multifunksionale të pagesave elektronike; lexues
kartash për karta të koduara magnetikisht; lexues kartash me çip; lexues kartelash
elektronike; lexues elektronikë të kartave të memories; lexues kartash flash; lexues kartash
me kod magnetik; lexuesit e kartave të koduara magnetike.
36 Çështjet financiare; çështjet monetare; shërbime të pagesës dhe verifikimit të fondeve
përmes aplikacionit celular; shërbimet e pagesave elektronike, përkatësisht përpunimi dhe
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transmetimi elektronik i të dhënave të pagesave; procesimi i pagesave elektronike, shlyerja
e llogarive dhe transferimi elektronik i fondeve; transferta elektronike e parave për të tjerët;
sigurimi i përpunimit elektronik të transferimit elektronik të fondeve, përmes ACH, pagesa
me kartë krediti, kartë debiti, çek elektronik dhe pagesa elektronike, celulare dhe online;
ndarja elektronike dhe ndarja e fondeve ndërmjet përdoruesve; rimbursimi i mjeteve për
artikujt e kontestuar në fushën e blerjeve me pagesa elektronike; ofrimi i shërbimeve të
mbrojtjes së blerjes për mallrat dhe shërbimet e blera nga të tjerët nëpërmjet një rrjeti
kompjuterik global dhe rrjeteve pa tel; ofrimi i një faqe interneti që lejon klientët të
shikojnë transaksionet financiare dhe informacionin e llogarisë; shërbimet e paradhënies në
kesh për biznese dhe tregtarë; procesimi i pagesave për blerjen e mallrave dhe shërbimeve
nëpërmjet një rrjeti të komunikimeve elektronike; përpunimi elektronik i pagesave
nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; shërbime informacioni, këshillimi dhe konsulence
në lidhje me të gjitha sa më sipër.
42 Ofruesi i shërbimit të aplikacionit që përmban softuer për pagesa dhe remitanca;
dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit në fushën e aplikacioneve mobile; dizajnimi dhe
zhvillimi i softuerit në fushën e aplikacioneve mobile; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit
kompjuterik për pagesat elektronike, përkatësisht, terminali i pagesave me banak ose me
valë, terminali virtual, rrjeti global i blerjes, aplikacioni celular, pagesat online dhe porositë
me postë ose telefonike; ofrimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online, të
pashkarkueshëm për të mundësuar transferimin elektronik të parave ndërmjet përdoruesve;
ofrimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit online, të pashkarkueshëm për të transferuar,
ndarë dhe pjesetuar fondet ndërmjet përdoruesve; ofrimi i përdorimit të përkohshëm të
softuerit online, të pashkarkueshëm, për të mundësuar përpunimin e transfertave
elektronike të fondeve dhe pagesave të bëra nëpërmjet ACH (Automatized Cleaning
House), ofrimi i kartës kreditit, kartës debitit, çekut elektronik dhe pagesave elektronike,
celulare dhe online; mbështetje teknike në natyrën e këshillave teknike lidhur me instalimin
e terminaleve të pikave të shitjes dhe lexuesve të kartave; shërbime informacioni, këshillimi
dhe konsulence në lidhje me të gjitha sa më sipër.

(210) KS/M/ 2022/925
(220) 08/06/2022
(731) Aircash d.o.o. Ulica grada Vukovara
271, 10000 Zagreb, Croatia, HR
(591) E kuqe dhe e bardhë
(740) Trim Gjota ADAS Counsel Kosovo
LLC Rr. "Agim Ramadani" A1 nr.5
10000 Prishtinë, KOSOVE

(540)

(511) 16 Kuponë; kuponë për blerje online, kupona për pagesa; kuponë dhuratash; kuponë
të printuar; kuponë me vlerë; dëftesë (bono, voçer); dëftesa me vlerë; dëftesa për blerje
online; dëftesa të printuara.
36 Çështjet financiare; çështjet monetare; lëshimi dhe shlyerja e tokenave, kuponëve dhe
dëftesave me vlerë, përfitime dhe stimuj; emetimi dhe shlyerja e tokenave/xhetonave me
vlerë, përfitimeve dhe stimujve në formën e monedhës virtuale, tokenave ose pullave
dixhitale me vlerë monetare; transferim i sigurt elektronik i monedhës virtuale, tokenave
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ose pullave dixhitale me vlerë monetare; shërbimet e likujdimeve dhe pagesave në lidhje
me shitjen dhe riblerjen e monedhës virtuale, tokenave dhe pullave dixhitale me vlerë
monetare; tregtimi i monedhës virtuale, tokenave dhe pullave dixhitale me vlerë monetare;
ndërmjetësimi i monedhës virtuale, tokenave dhe pullave dixhitale me vlerë monetare;
transaksione financiare me vlerë të vogël për shërbimet e e-commerce; sigurimi i kartave
dhe tokeneve me parapagesë; shërbimet e mikro-pagesave; shërbime në fushën e
transaksioneve të pagesave, banking elektronik; shërbimet financiare që kanë të bëjnë me
ofrimin e kuponëve për blerjen e mallrave dhe shërbimeve; shërbimet e pagesave
elektronike; pagesa e automatizuar e llogarive; shërbimet e administrimit të pagesave;
shërbime informacioni, këshillimi dhe konsulence në lidhje me të gjitha sa më sipër.

(210) KS/M/ 2022/926
(220) 08/06/2022
(731) ALBANI TRANS SH.P.K.
Barilevë/Prishtinë, KS
(740) Shaban Ismajli NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540) ALBANI TRANS

(511) 12 Mjete transporti; aparate lëvizëse me anë të tokës, ujit ose ajrit
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.
39 Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi

(210) KS/M/ 2022/927
(220) 08/06/2022
(731) New Co “MINEX” L.L.C
Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS
(591) E bardhë, e kaltër , e kuqe , e zezë, e
verdhë, e kaftë

(540)

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

351

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(210) KS/M/ 2022/928
(220) 08/06/2022
(731) New Co “MINEX” L.L.C
Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS
(740) New Co “MINEX” L.L.C
Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj

(540) NODELLO

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

(210) KS/M/ 2022/929
(220) 09/06/2022
(731) Imperial Tobacco Limited
Imperial Tobacco Limited
121 Winterstoke Road Bristol
BS3 2LL, UK
(740) Fatos Rexhaj Salajdin Braha nr. 32
20000 Prizren

(540)

(511) 34 Duhani, qoftë i përpunuar apo i papërpunuar; produktet e duhanit; zëvendësuesit e
duhanit, asnjëri nuk është për qëllime mjekësore ose kurative; cigare; cigarillo; puro;
makina dore për prodhimin e cigareve; tuba cigaresh; filtra cigaresh; letra cigaresh; cigare
elektronike; lëngje për cigare elektronike; shkrepset dhe artikujt e duhanpirësve.

(210) KS/M/ 2022/930
(220) 10/06/2022
(731) Intersnack Group GmbH & Co. KG
Klaus-Bungert- Straße 8/8a
40468 Düsseldorf, DE
(591) Ngjyrë arri, e kuqe, e kaltër, e bardhë
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 29 Produkte të perimeve dhe patateve të ekstruduara (shtrydhje) dhe peletizuara ose
ndryshe të prodhuara dhe të përpunuara; Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirik, kokos (i
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tharë) të pjekur, tharë, kripur, me erza, të mbështjellur dhe të përpunuar; fruta dhe perime të
konservuara, thara dhe gatuara; akstrakte allgash deti për ushqim; produkte xhenxhefili të
cilët janë fruta të thara; gjalpë kikiriki.
30 Produkte të ekstruduara (shtrydhje) dhe peletizuara ose ndryshe të prodhuara dhe të
përpunuara si tapioka, maniokë, oriz, misër, grur ose produkte tjera nga drithrat dhe
produke xhenxhefili, të cilat janë ëmbëlsira ose xhele frutash; biskota dhe presla të
këndshme; shufra drithrash, të cilat kryesisht përmbajnë lajthi, fruta të thara, drithra të
përpunuara; çokollatë dhe produkte çokollate; salca.
31 Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirikë dhe fara të papërpunuara; Alga për konsum
njerëzor

(210) KS/M/ 2022/931
(220) 10/06/2022
(731) VE-AD SHPK Lagjja Xhabijej, Rruga
Zogu i Pare, Shkoder – Shqiperi, AL
(591) E zezë,e bardhë,ngjyrë floriri (gold)
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 30 Kafe; cikore [zevendesim kafeje]; pije kafeje me qumësht; kafe artificiale;
kapsolla kafeje, të mbushura; aromatizues kafeje / aromatizues kafeje; pije me bazë kafeje;
kafe e pjekur; kakao; pije kakao me qumësht; pije me bazë kakao; akull, natyral ose
artificial; akull për freskim; kube akulli; makarona; hudhër grirë [piper]; piper; oriz;
niseshte per ushqim; sheqer; bimët e kopshtit, të ruajtura [ereza]; fruta coulis [sauces];
aromatizues vanilje për qëllime të kuzhinës; preparate vegjetale për përdorim si
zëvendësues të kafesë; uthull; ekstrakt malti për ushqim; akullore; salcë domate; mustardë;
kecap [salcë]; xhelozë frutash [ëmbëltore]; xhenxhefil [erëz]; glukozë për qëllime të
kuzhinës; marinade; majonezë; salcë soje; salcë per makarona.
43 Shërbime të kafeterisë; shërbime kafene; sherbime restoranti; sherbime hotelerie;
ushqim dhe pije per katering; shërbime bar; rezervime të përkohshme të akomodimit;
dhenie me qira te strehimit të përkohshëm; shërbime restoranti me vetë-shërbim; shërbimet
e motelit.
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(210) KS/M/ 2022/932
(220) 10/06/2022
(300) 97/302993 09/03/2022 US
(731) JOHNSON & JOHNSON
(New Jersey corporation) One Johnson &
Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey,
, US
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540) ISVAXDEN

(511) 5 Vaksina

(210) KS/M/ 2022/933
(220) 10/06/2022
(731) JOHNSON & JOHNSON
(New Jersey corporation) One Johnson &
Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey,
, US
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540) RESVELDEN

(511) 5 Vaksina

(210) KS/M/ 2022/934
(220) 13/06/2022
(731) Luc Belaire International Limited
12 Merrion Square Dublin 2, IE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) LUC BELAIRE

(511) 33 Pije alkoolike (përveç birrave); Verëra të gazuara; Verë.

(210) KS/M/ 2022/935
(220) 14/06/2022
(300) 018624239 17/12/2021 EU
(731) United States Polo Association
1400 Cetrepark Blvd., Suite 200, West Palm
Beach ,FL 33401, US

(540) USPA SPORT
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(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove
(511) 25 Produkte dhe shërbime:"Veshje; këpucë; mbulesa për kokë; brekë për larje; rroba
banje; kostume për larje; veshje plazhi ; shirita për kokë;xhaketa;fanella;trikotazh;veshje të
sipërme për jashtë;pulovër;këmisha; këmisha për mëngë të shkurta;fanella sporti;këmisha
polo;këmisha për lojën ragbi;funde;pantolla të gjëra në formë fundi; pantolla të shkurtra;
çorapë; veshje të brendshme; xhemperë;bluza;kapela të vogla (që vendosen në pjesën e
prapme të kokës);kapela;kapela kaskete pa rreth;strehë
kaskata;sandale;shapka;çizme;këpucë atletike;kasketa".

(210) KS/M/ 2022/936
(220) 14/06/2022
(300) 97171868 14/12/2021 US
(731) Villon International LLC
c/o Sovereign Brands, L.L.C.
383 W. Broadway, 5th Fl.
New York, N.Y. 10012, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.21/9, Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) VILLON LE SERPENT

(511) 33 Pije alkoolike përveç birrave; Shampanjë; Verëra të gazuara; Verëra

(210) KS/M/ 2022/937
(220) 14/06/2022
(300) 97171886 14/12/2021 US
(731) Villon International LLC
c/o Sovereign Brands, L.L.C.
383 W. Broadway, 5th Fl.
New York, N.Y. 10012, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) LE SERPENT

(511) 33 Pije alkoolike përveç birrave; Shampanjë; Verëra të gazuara; Verëra
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(210) KS/M/ 2022/938
(220) 14/06/2022
(731) Villon International LLC
c/o Sovereign Brands, L.L.C.
383 W. Broadway, 5th Fl. New York, N.Y.
10012, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) VILLON

(511) 33 Pije alkoolike (përveç birrës); Preparate alkoolike për prodhimin e pijeve

(210) KS/M/ 2022/939
(220) 15/06/2022
(731) ALKALOID AD Skopje, MK
(591) Ngjyrë portokalli, e verdhë, e bardhë.
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C. Rr. Isa Kastrati,
Kompleksi Erta A3 nr.2/4, Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparate kozmetike; preparate kundër diellit; vajra esenciale; parfumeri; sapune;
locione për flokë; vajra për qëllime kozmetike; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës;
kremra për fytyrën dhe trupin për përdorim kozmetik; kremra kundër diellit; vaj për nxirjen
nga dielli; locione kundër diellit; qumësht për nxirje nga dielli; preparate pas diellit për
përdorim kozmetik; kremra pas diellit; qumësht pas diellit; hidratues pas diellit; vajra për
fytyrën; vaj bajame; xhel për nxirje nga dielli; preparate jo mjekuese për lehtësimin e
djegieve nga dielli; sprej trupi [jo mjekues]; Spërkatës kundër diellit me SPF; preparate për
vetërrezitje; kremra kundër diellit [kremra vetëngjitës]; krem dielli i papërshkueshëm nga
uji; shkume kozmetike që përmbajnë krem kundër diellit; locione për reduktimin e celulitit;
kremra për reduktimin e celulitit.
35 Reklamimi; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; menaxhim biznesi;
administrim biznesi; funksionet e zyrës; ofrimi i informacionit dhe këshillave komerciale
për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve.
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(210) KS/M/ 2022/940
(220) 15/06/2022
(731) ALDI GmbH & Co.KG
Burgstr.37, D-45476 Mülheim an der Ruhr,
Deutschland, DE
(591) Kaltër , bardhë
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 35 Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet bujqësore, produktet e
kopshtarisë, produktet pyjore, gjërave ushqimore, preparateve larje, preparateve për
pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim,mjeteve për dezinfektim, kozmetikë,
prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa reçetë mjeku, shtesave ushqimore
(suplementeve), fishekzjarreve, aparateve elektrike dhe takëmëve për ato, aparateve
elektronike dhe takemeve për ato, kompjuterëve dhe takëmeve për kompjuterë, kompakt
disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, mjeteve për ndriçim, veglave, aparateve për
kopshtari dhe takëmeve për ato, biçikletave dhe takëmeve për ato, takëmeve pë automobilë,
orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, paisjeve për zyrre dhe i rekuzitave për zyre,
librave dhe mjeteve tjera të botuara, moboiljeve dhe artikujve të tjerë për arredim
(rregullim) të brendshëm, mobiljeve për kopshte, takëmeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe
takëmet për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mublesave për krevatë, përfshi
jastët, mbulesave të shtratit, tekstil për përdorim në amvisëri, veshjeve, mbulesave për
kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për
argëtim/kohë të lirë, ushqimeve për kafshë, bimëve shëruese, prodhimeve nga duhani;
Online të shitjes me pakicë në lidhje me produktet bujqësore, produktet e kopshtarisë,
produktet pyjore, gjërave ushqimore, preparateve larje, preparateve për pastrim,
prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikë, prodhimeve
sanitare, barnave që jepen pa reçetë mjeku, shtesave ushqimore (suplementeve),
fishekzjarreve, aparateve elektrike dhe takëmëve për ato, aparateve elektronike dhe e për
ato, kompjuterëve dhe takëmeve për kompjuterë, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit
kompjuterik, mjeteve për ndriçim, veglave, aparateve për kopshtari dhe takëmeve për ato,
biçikletave dhe takëmeve për ato, takëmeve pë automobilë, orëve të murit, orëve të dorës
dhe stolive, paisjeve për zyrre i rekuzitave për zyre, librave dhe mjeteve tjera të botuara,
moboiljeve dhe artikujve të tjerë për arrendim (rregullim) të brendshëm, mobiljeve për
kopshte, takëmeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe takëmet për ato, prodhimeve për përdorim
në amvisëri, mublesave për krevatë, përfshi jastëk, mbulesave të shtratit, tekstilit për
përdorim në amvisëri, veshjeve, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura,
paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/kohë të lirë, ushqimeve për kafshë,
bimëve shëruese, prodhimeve nga duhani;
Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me produktet bujqësore, produktet e kopshtarisë,
produktet pyjore, gjërave ushqimore, preparateve larje, preparateve për pastrim,
prodhimeve të dedikuara për pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikë, prodhimeve
sanitare, barnave që jepen pa reçetë mjeku, shtesave ushqimore (suplementeve),
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fishekzjarreve, aparateve elektrike dhe takëmëve për ato, aparateve elektronike dhe takemet
për ato, kompjuterëve dhe takëmeve për kompjuterë, kompakt disqeve, softuerit dhe
harduerit kompjuterik, mjeteve për ndriçim, veglave, aparateve për kopshtari dhe takëmeve
për ato, biçikletave dhe takëmeve për ato, takëmeve pë automobilë, orëve të murit, orëve të
dorës dhe stolive, paisjeve për zyrre i rekuzitave për zyre, librave dhe mjeteve tjera të
botuara, moboiljeve dhe artikujve të tjerë për arrendim (rregullim) të brendshëm, mobiljeve
për kopshte, takëmeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe takëmet për ato, prodhimeve për
përdorim në amvisëri, mublesave për krevatë, përfshi jastët, mbulesave të shtratit,tekstil për
përdorim në amvisëri, veshjeve, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura,
paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/kohë të lirë, ushqimeve për kafshë,
bimëve shëruese, prodhimeve nga duhani;
Shërbimet e menaxhimit të supermarketeve, shitoreve me pakicë dhe shtioreve me pakicë
diskonteve (me zbritje);
Shërbime të shpalljeve; shërbime të shpalljes nëpërmjet internetit, për palë të treta;
Shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, gjegjësisht informatave për
prodhimet për konsumatorët, informata për këshillimin e konsumatorëve dhe informatave
shërbyese për konsumatorët;
Shërbime të organizimit të transkaskioneve komerciale (tregtare) për palë të treta, poashtu
nëpërmjet internetit;
Shërbime prokurimi/kontraktim në fushën e telefonisë celulare për palë të treta;
Shërbime të menaxhimit të punës;
Shërbime të planifikimit organizativ dhe mbikqyrje të zhvillimit të biznesit;
Rekrutim personeli;
Shërbime të konsultave lidhur organizimin e punës;
Shërbime të asistencës në menaxhimin komercial (tregtar) ose industrial;
Ofrim i shërbimeve për palë të treta (blerje e mallit dhe shërbimeve për ndërmjarje të tjera).

(210) KS/M/ 2022/941
(220) 16/06/2022
(731) CHOP SH.P.K. Rr.Hajdar Dushi
Nr.42, Prishtinë, Kosovë, KS
(591) E verdhë, e bardhë, e zezë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë,

(540)

(511) 29 Mish; Mish gjeldeti; Mish viçi ; Mish dreri; Mish i konservuar; Mish i shpendëve
[mish]; Mish viçi i thatë; Burgere mishi; Mish i pjekur; Ekstrakte mishi; Mish për salsiçe;
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Produkte mishi të qengjit; Mish krem; Mish viçi në feta; Mish viçi i grirë i kripur; Copa
pule për përdorim si mbushje sanduiçësh; Salcice hot dog; Salcice (salcice të nxehta;
sallame; salsiçe në miell misri; salsiçe; salcice me thërrime buke; të tymosur salcice;
frankfurterë; hamburgera; hamburgerë viçi; krepa të bëra nga krepat me patate;
hamburgerë; patate të skuqura; patate të mbushura; patate të skuqura të ngrira; patatina;
omëletë patate të copëtuara, sallata me perime, sallata të gatshme për t'u ngrënë.
30 Sanduiçe me mish; Sanduiçe; sanduiçe; Sanduiçe të hapur; Sanduiçe të mbështjellë;
Sanduiçe pule; Sanduiçe peshku; Sanduiçe me nxehtësi; Sanduiçe me mbushje; Sanduiçe
me sallata; Sanduiçe Burger; Sanduiçe me sallam (të përgatitura); Sanduiçe me mish viçi të
bluar; sanduiçe Frank; Sanduiçe me hamburger; Sanduiçe me Burger dhe djathë; Preparate
sanduiç me krem me çokollatë dhe arra; Hot dogs (salcice në simite); Hot dogët si salsiçe të
gatuara në simite të zgjatura; Hot dog dhe ketchup në simite të hapura të zgjatura; Pite me
sallam; Pite me sallam të freskët; Pite; Pica, byrekë; Pite të mbuluara; Pite me perime; Pite
(bukë) ; Byrekë arabe; Pite të freskëta; Pica të freskëta; Pica të gatshme; Pica të pagatuara;
Pica bazë; Pica të ngrira; Pica të ftohta; Pica të shijshme; Tortilla (byrek meksikan);
Angjinare, simite, pasta; Burgera në simite të rrumbullakëta; Burgera në simite
(hamburgerë) ; Burgera në simite të gjata; Burgera të gatuar në simite të gjata; Burgera të
përmbajtura në simite; Krepe ; Brumë krepi i rrahur ; Çaj; Kafe; Kafe (e papjekur); Kafe e
menjëhershme ; Kafe e ftohtë ; Kafe e gatshme ; Kafe me çokollatë ; Kafe pa kafeinë ; Kafe
në shije të ndryshme ; Ëmbëlsirat ; Ëmbëlsirat të vogla shoqeruese të kafes ; Ëmbëlsirat e
ngrira ; Ëmbëlsirat me gjalpë ; Prodhime furre prej brumi ; Ëmbëlsirat me çokollatë;
Ëmbëlsirat e gatshme (ëmbëlsirat); Ëmbëlsirat akullore; Ëmbëlsirat me sheqer; Akulloret;
Ëmbëlsirat me akullore; Shkopinjtë e akullores; Shkopinjtë akulloresh; akullore me shkop;
Akulloret dhe ëmbëlsirat akullore; Akullore e ngrënshme; Akullore ushqimore; Akullore
me qumësht; Akullore me çokollatë; Sorbet (me akull ); Akullore; pluhurat dekorativ
embesirash; Akullore frutash; Akullore me fruta; Akull uji; Akull graniti; Granite; Sallata
me makarona; Salca, edhe salca për sallate; ; Tost; tost me djathë; me djathë dhe proshutë;
Pite që përmbajnë mish; Pite që përmbajnë perime; byrekë (të ëmbel ose të kripur); Pite me
mish hallall.
32 Pije joalkoolike me pak kalori ; pije joalkoolike ; Pije freskuese me shije frutash ;
Lëngje ; Lëngje perimesh ; Lëngje të gazuara; Pije frutash dhe lëngje frutash, Lëngje
perimesh; Lëngje frutash; Lëngje frutash të koncentruara; Lëngje frutash të përdorura si
pije; smuthi (pije); Lëngje të koncentruara (pije joalkoolike); Verëra joalkoolike; Verërat
joalkoolike.
43 Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; shërbime të restorantit dhe restorantit
merre me vete, shërbime të ushqimit të shpejtë; restorante të vetë-shërbimit dhe pika të
ushqimit të shpejtë; bar; rostiçeri, kafene, sherbime akomodimi hotelier; shërbimet e
restorantit merre me vete që përfshin shpërndarjen e ushqimeve në shtëpi; ofrimi i
informatave, përfshirë online ose përmes aplikacioneve mobile, në lidhje me shërbimet për
ofrimin e ushqimit dhe pijeve.
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(210) KS/M/ 2022/942
(220) 16/06/2022
(731) CHOP SH.P.K. Rr.Hajdar Dushi
Nr.42, Prishtinë, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë,

(540) CHOP SANDWICH CLUB

(511) 29 Mish; Mish gjeldeti; Mish viçi ; Mish dreri; Mish i konservuar; Mish i shpendëve
[mish]; Mish viçi i thatë; Burgere mishi; Mish i pjekur; Ekstrakte mishi; Mish për salsiçe;
Produkte mishi të qengjit; Mish krem; Mish viçi në feta; Mish viçi i grirë i kripur; Copa
pule për përdorim si mbushje sanduiçësh; Salcice hot dog; Salcice (salcice të nxehta;
sallame; salsiçe në miell misri; salsiçe; salcice me thërrime buke; të tymosur salcice;
frankfurterë; hamburgera; hamburgerë viçi; krepa të bëra nga krepat me patate;
hamburgerë; patate të skuqura; patate të mbushura; patate të skuqura të ngrira; patatina;
omëletë patate të copëtuara, sallata me perime, sallata të gatshme për t'u ngrënë.
30 Sanduiçe me mish; Sanduiçe; sanduiçe; Sanduiçe të hapur; Sanduiçe të mbështjellë;
Sanduiçe pule; Sanduiçe peshku; Sanduiçe me nxehtësi; Sanduiçe me mbushje; Sanduiçe
me sallata; Sanduiçe Burger; Sanduiçe me sallam (të përgatitura); Sanduiçe me mish viçi të
bluar; sanduiçe Frank; Sanduiçe me hamburger; Sanduiçe me Burger dhe djathë; Preparate
sanduiç me krem me çokollatë dhe arra; Hot dogs (salcice në simite); Hot dogët si salsiçe të
gatuara në simite të zgjatura; Hot dog dhe ketchup në simite të hapura të zgjatura; Pite me
sallam; Pite me sallam të freskët; Pite; Pica, byrekë; Pite të mbuluara; Pite me perime; Pite
(bukë) ; Byrekë arabe; Pite të freskëta; Pica të freskëta; Pica të gatshme; Pica të pagatuara;
Pica bazë; Pica të ngrira; Pica të ftohta; Pica të shijshme; Tortilla (byrek meksikan);
Angjinare, simite, pasta; Burgera në simite të rrumbullakëta; Burgera në simite
(hamburgerë) ; Burgera në simite të gjata; Burgera të gatuar në simite të gjata; Burgera të
përmbajtura në simite; Krepe ; Brumë krepi i rrahur ; Çaj; Kafe; Kafe (e papjekur); Kafe e
menjëhershme ; Kafe e ftohtë ; Kafe e gatshme ; Kafe me çokollatë ; Kafe pa kafeinë ; Kafe
në shije të ndryshme ; Ëmbëlsirat ; Ëmbëlsirat të vogla shoqeruese të kafes ; Ëmbëlsirat e
ngrira ; Ëmbëlsirat me gjalpë ; Prodhime furre prej brumi ; Ëmbëlsirat me çokollatë;
Ëmbëlsirat e gatshme (ëmbëlsirat); Ëmbëlsirat akullore; Ëmbëlsirat me sheqer; Akulloret;
Ëmbëlsirat me akullore; Shkopinjtë e akullores; Shkopinjtë akulloresh; akullore me shkop;
Akulloret dhe ëmbëlsirat akullore; Akullore e ngrënshme; Akullore ushqimore; Akullore
me qumësht; Akullore me çokollatë; Sorbet (me akull ); Akullore; pluhurat dekorativ
embesirash; Akullore frutash; Akullore me fruta; Akull uji; Akull graniti; Granite; Sallata
me makarona; Salca, edhe salca për sallate; ; Tost; tost me djathë; me djathë dhe proshutë;
Pite që përmbajnë mish; Pite që përmbajnë perime; byrekë (të ëmbel ose të kripur); Pite me
mish hallall.
32 Pije joalkoolike me pak kalori ; pije joalkoolike ; Pije freskuese me shije frutash ;
Lëngje ; Lëngje perimesh ; Lëngje të gazuara; Pije frutash dhe lëngje frutash, Lëngje
perimesh; Lëngje frutash; Lëngje frutash të koncentruara; Lëngje frutash të përdorura si
pije; smuthi (pije); Lëngje të koncentruara (pije joalkoolike); Verëra joalkoolike; Verërat
joalkoolike.
43 Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; shërbime të restorantit dhe restorantit
merre me vete, shërbime të ushqimit të shpejtë; restorante të vetë-shërbimit dhe pika të
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ushqimit të shpejtë; bar; rostiçeri, kafene, sherbime akomodimi hotelier; shërbimet e
restorantit merre me vete që përfshin shpërndarjen e ushqimeve në shtëpi; ofrimi i
informatave, përfshirë online ose përmes aplikacioneve mobile, në lidhje me shërbimet për
ofrimin e ushqimit dhe pijeve.

(210) KS/M/ 2022/944
(220) 16/06/2022
(731) Matcha SH.P.K.Rruga Fazli
Grejqevci, H-24/2, Nr.104, Prishtinë,
Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) MATCHA Eatery

(511) 29 Mish; Mish gjeldeti; Mish viçi ; Mish dreri; Mish i konservuar; Mish i shpendëve
[mish]; Mish viçi i thatë; Burgere mishi; Mish i pjekur; Ekstrakte mishi; Mish për salsiçe;
Produkte mishi të qengjit; Mish krem; Mish viçi në feta; Mish viçi i grirë i kripur; Copa
pule për përdorim si mbushje sanduiçësh; Salcice hot dog; Salcice (salcice të nxehta;
sallame; salsiçe në miell misri; salsiçe; salcice me thërrime buke; të tymosur salcice;
frankfurterë; hamburgera; hamburgerë viçi; krepa të bëra nga krepat me patate;
hamburgerë; patate të skuqura; patate të mbushura; patate të skuqura të ngrira; patatina;
omëletë patate të copëtuara, sallata me perime, sallata të gatshme për t'u ngrënë.
30 Sanduiçe me mish; Sanduiçe; sanduiçe; Sanduiçe të hapur; Sanduiçe të mbështjellë;
Sanduiçe pule; Sanduiçe peshku; Sanduiçe me nxehtësi; Sanduiçe me mbushje; Sanduiçe
me sallata; Sanduiçe Burger; Sanduiçe me sallam (të përgatitura); Sanduiçe me mish viçi të
bluar; sanduiçe Frank; Sanduiçe me hamburger; Sanduiçe me Burger dhe djathë; Preparate
sanduiç me krem me çokollatë dhe arra; Hot dogs (salcice në simite); Hot dogët si salsiçe të
gatuara në simite të zgjatura; Hot dog dhe ketchup në simite të hapura të zgjatura; Pite me
sallam; Pite me sallam të freskët; Pite; Pica, byrekë; Pite të mbuluara; Pite me perime; Pite
(bukë) ; Byrekë arabe; Pite të freskëta; Pica të freskëta; Pica të gatshme; Pica të pagatuara;
Pica bazë; Pica të ngrira; Pica të ftohta; Pica të shijshme; Tortilla (byrek meksikan);
Angjinare, simite, pasta; Burgera në simite të rrumbullakëta; Burgera në simite
(hamburgerë) ; Burgera në simite të gjata; Burgera të gatuar në simite të gjata; Burgera të
përmbajtura në simite; Krepe ; Brumë krepi i rrahur ; Çaj; Kafe; Kafe (e papjekur); Kafe e
menjëhershme ; Kafe e ftohtë ; Kafe e gatshme ; Kafe me çokollatë ; Kafe pa kafeinë ; Kafe
në shije të ndryshme ; Ëmbëlsirat ; Ëmbëlsirat të vogla shoqeruese të kafes ; Ëmbëlsirat e
ngrira ; Ëmbëlsirat me gjalpë ; Prodhime furre prej brumi ; Ëmbëlsirat me çokollatë;
Ëmbëlsirat e gatshme (ëmbëlsirat); Ëmbëlsirat akullore; Ëmbëlsirat me sheqer; Akulloret;
Ëmbëlsirat me akullore; Shkopinjtë e akullores; Shkopinjtë akulloresh; akullore me shkop;
Akulloret dhe ëmbëlsirat akullore; Akullore e ngrënshme; Akullore ushqimore; Akullore
me qumësht; Akullore me çokollatë; Sorbet (me akull ); Akullore; pluhurat dekorativ
embesirash; Akullore frutash; Akullore me fruta; Akull uji; Akull graniti; Granite; Sallata
me makarona; Salca, edhe salca për sallate; ; Tost; tost me djathë; me djathë dhe proshutë;
Pite që përmbajnë mish; Pite që përmbajnë perime; byrekë (të ëmbel ose të kripur); Pite me
mish hallall.
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32 Pije joalkoolike me pak kalori ; pije joalkoolike ; Pije freskuese me shije frutash ;
Lëngje; Lëngje perimesh; Lëngje të gazuara; Pije frutash dhe lëngje frutash, Lëngje
perimesh; Lëngje frutash; Lëngje frutash të koncentruara; Lëngje frutash të përdorura si
pije; smuthi (pije); Lëngje të koncentruara (pije joalkoolike); Verëra joalkoolike; Verërat
joalkoolike.
43 Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve;shërbime të restorantit dhe restorantit merre
me vete, shërbime të ushqimit të shpejtë;restorante të vetë-shërbimit dhe pika të ushqimit të
shpejtë;bar;rostiçeri, kafene, sherbime akomodimi hotelier;shërbimet e restorantit merre me
vete që përfshin shpërndarjen e ushqimeve në shtëpi;ofrimi i informatave, përfshirë online
ose përmes aplikacioneve mobile, në lidhje me shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve.

(210) KS/M/ 2022/945
(220) 16/06/2022
(731) Matcha SH.P.K. Rruga Fazli
Grejqevci, H-24/2, Nr.104, Prishtinë,
Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) Matcha Juicery

(511) 32 Pije joalkoolike me pak kalori ; pije joalkoolike ; Pije freskuese me shije frutash ;
Lëngje ; Lëngje perimesh ; Lëngje të gazuara; Pije frutash dhe lëngje frutash, Lëngje
perimesh; Lëngje frutash; Lëngje frutash të koncentruara; Lëngje frutash të përdorura si
pije; smuthi (pije); Lëngje të koncentruara (pije joalkoolike); Verëra joalkoolike; Verërat
joalkoolike.

(210) KS/M/ 2022/946
(220) 16/06/2022
(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë
Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km. 6
Graçanicë, Kosove, KS
(740) Veton Sahiti, Shita & Associates
LL.C Garibaldi Numer 51, Hyrja 3, 10000
Prishtina

(540) TOK

(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore
42 Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize
industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve
kompjuterike
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(210) KS/M/ 2022/947
(220) 16/06/2022
(731) CHEP Technology Pty Limited
Level 10, Angel Place, 123 Pitt Street,
Sydney, NSW 2000, AU
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 6 Produkte metalike që nuk përfshihen në klasat e tjera, duke përfshirë paletat
metalike; Kontejnerë metalikë për transportin e mallrave, litarë teli(Këto hobe lidhin
ngarkesën me pajisjen ngritëse), lidhese zinxhirësh ( është një gjatësi zinxhiri me pajisje në
secilin skaj që përdoret për ngritje e peshave në një goditje vertikale)., rrjeta për trajtimin e
ngarkesave të bëra prej teli ose zinxhiri dhe tavolina rrotulluese; valvola metalike për
kontrollin e rrjedhës së lëngjeve.
16 Leter dhe artikuj prej letre , kartuç dhe artikuj prej kartuçi , materiale të shtypura, paleta
prej kartuçi dhe kontejnerë për transportin e mallrave prej kartuçi të përfshira në këtë klasë;
Tabelat e ekspozimit të reklamave prej kartuçi (jo ndriçuese); Stenda për ekspozim
reklamash prej kartuçi, që nuk janë mobilje; Artikuj prej kartuçi për qëllime ekspozimi
Artikuj prej kartuçi për qëllime ekspozimi, që nuk janë mobilje; kuti kartuçi ekspozuese,
duke mos qenë mobilje.
20 Kontejnerët e të gjitha përshkrimeve të përfshirë në këtë klasë duke përfshirë
kontejnerët e bërë prej druri ose tekstil me fije qelqi; Kontejnerë të izoluar nga nxehtësia e
të gjitha përshkrimeve; Të gjitha llojet e kontejnerëve për trajtimin ose transportin e
mallrave të përfshira në këtë klasë; Paleta prej druri ose tekstil me fije qelqi; Tabaka jo
metalike të stivueshme për paketimin e materialeve; enë plastike për paketim; Tabaka, jo
prej metali; Arka; Kuti ambalazhimi në formë të palosshme (plastike); stenda për ekspozim
reklamash prej kartuçi; valvola (jo metalike) për kontrollin e rrjedhjes së lëngjeve.
39 Shërbime të dhenjës me qëra të paletave, kontejnerëve, arkave dhe pajisjeve;
Transportimi I mallrave me automjete rrugore ose tren (Haulage); Transportimi dhe
paketimimi mallrave per tranzit; Paketimi , prezantimi dhe promovimi i mallrave per
transit që janë në dispozicion për blerje si për shitje me shumicë ashtu edhe për shitje me
pakicë. (merchandise); Paketimi sipas kontratës per tranzit; marrja me qera, lizingu dhe
dhënja me qera e paletave; Marrja me qera, lizingu dhe dhenja me qera e kontenjerëve;
Marrja me qira e arkave; Marrja me qira e arkave të magazinimit; Marrja me qira e
kontejnerëve të magazinimit; Magazinimi dhe ruajtja; Shërbimet e transportit; Marrja me
qëra, lizingu dhe dhenja me qera e pajisjeve per trajtimin e materialeve; Marrja me qëra,
lizingu dhe dhenja me qera e pajisjeve për distribuimin fizik; Lokimi- Vendndodhja dhe
gjurmimi i njerëzve dhe ngarkesave për qëllime transporti; Lokimi- Vendndodhja dhe
gjurmimi i mallrave me kompjuter; Shërbimet e logjistikës (transporti, paketimi dhe ruajtja
e mallrave); Shërbime këshillimore në lidhje me trajtimin e mallrave; Shërbime
këshillimore në lidhje me paketimin e mallrave; Shërbime këshillimore në lidhje me
ruajtjen e mallrave; Shërbime këshillimore në lidhje me industrinë e transportit; Shërbimet
këshilluese në lidhje me transportin; Organizimi i transportit të mallrave; Shërbime
këshillimore te kompjuterizuara për shpërndarje në lidhje me transportin; Logjistika e
transportit; Shërbimet e transportit të kontejnerëve; Transporti i kontejnerëve; Shërbime
konsulence në lidhje me transportin; Shërbime konsulence në lidhje me magazinimin;
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Shërbimet e konsultimit në lidhje me paketimin e mallrave; Shërbimet e konsulencës për
transportin; shërbime informacioni, këshillimi dhe konsulence në lidhje me shërbimet e
sipërpërmendura

(210) KS/M/ 2022/948
(220) 17/06/2022
(731) ‘RUKOLLI Distribution’ SH.P.K.
Rr. "Ali Vitia" pa numer, 10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës, KS
(526) BREG
(591) Zezë / Hex Code #RRGGBB /
#000000
(740) Avokat Ekrem Hoxha
Rr. ‘Rexhep Luci’ H. I, Nr. 5, 10000
Prishtine

(540) BREG

(511) 29 Qumësht dhe produkte qumështi.
39 Transporti; paketimi dhe ruajtja e mallrave - produkteve; organizimi i udhëtimit.

(210) KS/M/ 2022/949
(220) 17/06/2022
(731) MASTERPLAST Nyrt.
8143 Hungary, Sárszentmihály, Árpád utca
1/A., HU
(740) Fisnik Salihu Rr. Major Mehmet
Bushi, Nr.6/5, Prishtinë

(540) MATERPLAST

(511) 10 Kjo klase permban: perde mjekësore prej materialeve tekstile jo të endura; maska
mbrojtëse të frymëmarrjes të bëra nga materiale jo të endura për aplikime mjekësore;
maska mbrojtëse të frymëmarrjes të bëra nga materiale jo të endura për aplikime
kirurgjikale; maska anestezike; maska për përdorim nga personeli mjekësor; maska
kirurgjikale; maska fytyre për përdorim mjekësor; maska fytyre për përdorim mjekësor për
mbrojtje antibakteriale; maska fytyre për përdorim mjekësor për mbrojtjen e substancave
toksike; maska mbrojtëse të gojës për përdorim dentar; maska mbrojtëse të gojës për
përdorim mjekësor; maska mbrojtëse të gojës për përdorim veterinar; maska mbrojtëse për
hundë për përdorim dentar; maska mbrojtëse për hundë për përdorim mjekësor; maska
mbrojtëse për hundë për përdorim veterinar; fustane izolimi mjekësor; fustane për përdorim
kirurgjik; fustane medicinale; fustane për ekzaminimin e pacientit; çanta izoluese për
përdorim mjekësor; maska sanitare për izolimin e pluhurit për qëllime mjekësore; fletë
ortopedike të përshtatura për përdorim gjatë operacioneve ortopedike; maska mbrojtëse për
përdorim nga kirurgët gjatë operacioneve; kapele kirurgjikale; çarçafë sterile, kirurgjikale;
çarçafë [perde] për përdorim mjekësor; batanije për qëllime mjekësore; jastëkët e shtratit të
mosmbajtjes; fletët e mosmbajtjes; mbrojtës për dyshekun e mosmbajtjes; veshje, veshje
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për kokë dhe këpucë, mbajtëse dhe mbështetëse, për qëllime mjekësore; veshje, veshje për
kokë dhe këpucë për personelin mjekësor dhe pacientët; mbulesa këpucësh kirurgjikale;
perde kirurgjikale; perde anestezike; perde ngjitëse për përdorim kirurgjik; kominoshe
mbrojtëse për qëllime mjekësore; Kominoshe mbrojtëse të plotë të trupit për qëllime
mjekësore; mbathje, mbulesa këpucësh për përdorim mjekësor.
17 Kjo klase permban: materiale jopërçuese për ruajtjen e nxehtësisë; materiale izoluese të
zërit; materiale izoluese, si dhe lamina izoluese; materiale mbyllëse; lesh xhami për izolim;
folie izoluese; pëlhura izoluese tekstili të laminuara; pengesë avulli e laminuar; polietileni i
fryrë me shkrirje spunbond për përdorim në prodhim; asnjë nga mallrat e lartpërmendura
nuk ka të bëjë me tavanet dhe panelet e brendshme të murit, si dhe me pjesët dhe aksesorët
e këtyre mallrave.
19 Kjo klase permban: veshje (materiale ndërtimi), veshje, jo prej metali, për ndërtim;
pllaka shtrimi, jo prej metali; materiale ndërtimi, jo prej metali; gjeotekstile, jo prej metali;
suva; materiale bituminoze për çati; pëlhura jo të endura për kullimin e tokës; pëlhura jo të
endura për mbrojtjen e tokës; pëlhura të endura (jo metalike -) për beton; fibra jo të endura
për përdorim në çati, asnjë nga mallrat e sipërpërmendura duke përfshirë tavanet dhe
panelet e brendshme të murit, si dhe pjesët dhe aksesorët e këtyre mallrave.
24 Kjo klase permban: pëlhura tekstile jo të endura;tekstile jo të endura;pëlhura jo të
endura;feta jo të endura;pëlhura jo të endura në formën e boshllëqeve për përdorim në
prodhim;pëlhura jo të endura në formë rrotullash për përdorim në prodhim;pëlhura jo të
endura në formën e çarçafëve për përdorim në prodhim;pëlhura tekstili jo të endura të
lidhura me polipropilen.

(210) KS/M/ 2022/950
(220) 17/06/2022
(731) NBA Properties, Inc.
Olympic Tower - 645 Fifth Avenue
New York, New York 10022, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 25 Veshje, përkatësisht çorape, mbathje për këmbët, atlete basketbolli të thella, atlete
basketbolli të cekëta, kanotiere, këmisha, kanotiere polo, xhupa, pantolla,pantolla te
shkurta, kanotiere pa mëngë, dresa, shorce-pantallona të shkurtra, pizhame, këmisha
sportive, këmisha për ragbi, xhempera, rripa, këmisha nate, kapelet si veshje koke, kapela
me strehë që janë mbeshtjellese koke, kostume ngrohëse, pantallona ngrohëse, bluzakanatiere ngrohëse, këmisha për marrje ne shenjë (gjuajtje), xhaketa, xhaketa deri ne gjunj
(blejzer), kollare si veshje, xhepa, shami, xhaketa rezistente ndaj erës, xhaketa të mëdha me
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kapele rezistente ndajë eres-frymes, pallto, përparëse për femijë jo nga letra, mbështjellese
për fëmijë për veshje, shirita koke, shirita dore si veshje, përparëse, ndërresa të brendshme,
pantallona të shkurtra boksiere, brekë për meshkuj boksiere (të brendshme), mbrojtese per
vesh, doreza, dorashka, shalla, këmisha të endura dhe të thurura, fustane triko, fustane,
fustane tifozësh dhe uniforma, kostume te larjes, kostume per larje, bikini, costume dy
pjesëshe për larje, pantolla për larje, brekë për larje, pantollona te shkurta-shorce per
drejtimin e dërrases në ujë, kostume të fella dhe të mbyllura për not dhe sporte të tjera në
ujë, mbulesa plazhi, kostume per larje-not, mbështjellëse per kostumet e larjes, sandale,
sandale plazhi, kapele plazhi, kapele me strehë si mbulesa koke për mbrojtje nga dielli,
kapele noti, kapele banje, kapele me figura të mëdha, decorative dhe flokë të bashkëngjitura
në te;
41 Shërbime argëtuese dhe edukative në natyrën e programeve të vazhdueshme televizive
dhe radiofonike në fushën e basketbollit dhe realizimin e lojërave të drejtpërdrejta të
basketbollit dhe ekspozitave të basketbollit; prodhimi dhe shpërndarja e emisioneve
radiotelevizive me lojëra basketbolli, ngjarje basketbolli dhe programe në fushën e
basketbollit; mbajtja dhe organizimi i takimeve per marrjen e vlerësimeve dhe
instrukcioneve të basketbollit, takimeve dhe kampeve të trajnerëve, takimeve dhe kampeve
të ekipeve të kërcimit dhe lojërave të basketbollit; shërbime argëtimi në natyrën e
paraqitjeve personale nga një figurë (e cila supozohet që sjell fat) e veshur me kostum ose
si ekip kërcimi në lojëra dhe ekspozita basketbolli, takime për vlerësimin e lojtarëve,
kampe, promovime dhe ngjarje të tjera të lidhura me basketbollin, ngjarje dhe festa
speciale; shërbimet e klubit të tifozëve; shërbime argëtimi, përkatësisht ofrimi i një faqe
interneti që përmban materiale multimediale të pashkarkueshme në natyrën e pikave
kryesore televizive, pikat kryesore televizive interaktive, regjistrimet video, regjistrimet e
transmetimeve si video, përzgjedhjet e videove interaktive, radio programet, pikat kryesore
të radios dhe regjistrimet audio në fushën e basketbollit ; ofrimin e lajmeve dhe
informacioneve në natyrën e statistikave dhe gjërave të vogla në fushën e basketbollit;
lojëra të pashkarkueshme në linjë, përkatësisht lojëra kompjuterike, video lojëra, video
lojëra interaktive dhe lojëra të vogla; shërbime argëtimi në natyrën e ligave të basketbollit
në formë fantazie; sigurimi i një databaze kompjuterike online në fushën e basketbollit.

(210) KS/M/ 2022/951
(220) 17/06/2022
(731) Друштво за производство трговија
и услуги ЛЕТТОФООДС ДООЕЛ увозизовз Скопје Ул. Качанички пат 158,
индустриска зона Визбегово.
1000 Скопје, Р. С. Македонија, MK
(591) E kuqe,e verdhë, e bardhë, ngjyrë
kafe,kaltër, e zezë
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 30 Produkte drithërashë, ushqime nga drithërat, çips (prodhime drithrashë) patate të
skuqura (produkte drithëra), fjolla misri (cornflakes).
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(210) KS/M/ 2022/952
(220) 20/06/2022
(731) BKAIRAT GENERAL TRADING
(L.L.C) OFFICE 2802, WESTBURY
OFFICESTOWER - MARASI DRIVEBUSINESS BAY, DUBAI - United Arab
Emirates, UAE, AE
(740) Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr:
“Malush Kosova”, 10000 Prishtinë,

(540) ROZ

(511) 34 Cigare, artikujt e duhanpirësve, puro, duhan të papërpunuar, të prodhuar dhe të
aromatizuar, melasa duhani për nargjile, kuti purosh, paketime purosh (cigare-), mbajtësit e
cigareve, letra për cigare, fletushka të cigareve, duhan për përtypje, cigare, artikuj për
duhanpirësit, përkatësisht nargjile, zorrë nargjile, çakmakë për duhanpirësit, filtra (cigare -),
cigare elektronike dhe lëngje për cigare elektronike.

(210) KS/M/ 2022/953
(220) 20/06/2022
(731) SODILAC 68 rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET
FRANCE, FR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) DOUCEA

(511) 5 Ushqim për bebe; qumësht pluhur për bebe; qumësht për bebe; suplemente dietike
për njerëzit, përkatësisht për foshnjat dhe foshnjat
29 Qumësht; produkte qumështi; qumësht i pasuruar me vitamina; qumësht me aromë;
ëmbëlsirat e qumështit; pije me bazë qumështi ku mbizotëron qumështi.

(210) KS/M/ 2022/954
(220) 20/06/2022
(731) MASTERS L.L.C.
St. Agim Ramadani Nr. 425, 10000
Prishtinë, Kosovë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) AMATI

(511) 14 Diamante; gurë të çmuar, perla dhe metale të çmuara, dhe imitime tyre; bizhuteri;
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kuti bizhuterish dhe kuti orësh; unaza çelësash dhe zinxhirë çelësash dhe varëse për to;
instrumente të kohës; instrumente kronometrike; objekte te vogla dekorative prej gurëve të
çmuar; objekte te vogla dekorative prej arit të emaluar; objekte te vogla dekorative prej
argjendit të emaluar; vepra arti prej metalit të çmuar; trofe prej metaleve të çmuar;
ornamente, të bëra ose të veshura me metale ose gurë të çmueshëm ose gjysmë të
çmueshëm, ose imitime të tyre; statuja dhe figurina, të bëra ose të veshura me metale ose
gurë të çmueshëm ose gjysmë të çmueshëm, ose imitime të tyre.

(210) KS/M/ 2022/955
(220) 20/06/2022
(731) Koka d.d. Varaždin, Biškupečka ulica
58 42000 Varaždin, HR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) MARINATO

(511) 29 Mish dhe produkte nga mishi.

(210) KS/M/ 2022/957
(220) 20/06/2022
(731) Koka d.d. Varaždin, Biškupečka ulica
58 42000 Varaždin, HR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) MARINATO KIDS

(511) 29 Mish dhe produkte nga mishi.

(210) KS/M/ 2022/958
(220) 20/06/2022
(731) Koka d.d. Varaždin, Biškupečka ulica
58 42000 Varaždin, HR
(591) Kaltërt, gjelbërt, e bardhë, e kuqe, e
zezë, kafe dhe e verdhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)
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(511) 29 Mish dhe produkte nga mishi.

(210) KS/M/ 2022/959
(220) 20/06/2022
(731) Koka d.d. Varaždin, Biškupečka ulica
58 42000 Varaždin, HR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) MARINATO

(511) 29 Mish dhe produkte nga mishi.

(210) KS/M/ 2022/960
(220) 20/06/2022
(731) DIFASS INTERNATIONAL S.p.A.
Via Ausa 181- Frazione Cerasolo, I-47853
Coriano (RN), Italy, IT
(740) Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA”
Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë

(540) DIFASS

(511) 1 Substancat kimike për përdorim në prodhimin e barnave; Antioksidantë për
përdorim në prodhimin e ushqimeve dhe pijeve; Proteina për përdorim në prodhimin e
produkteve ushqimore; Karbohidratet e përdorura si përbërës në lëndët ushqyese;
Kimikatet për formulimin e suplementeve dietike dhe lëndëve ushqyese.
3 Larës për gojë, jo për qëllime mjekësore; kozmetikë; kozmetikë për kafshë; kremra
kozmetike; larje vaginale për qëllime personale sanitare ose deodorante; pastrues për
qëllime të higjienës personale intime, jo medicinale; preparate kozmetike për banjë;
Preparate fitokosmetike; preparate për larje për qëllime personale sanitare ose deodorante
[tualeti]; preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; preparate për kujdesin e thonjëve.
5 Ujëra minerale për qëllime mjekësore; Ujë termal; Suplemente ushqimore; Ushqime
dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; Ushqim i homogjenizuar i përshtatur për
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qëllime mjekësore; ushqim për bebe; Amino acide për qëllime mjekësore; Aminoacidet për
qëllime veterinare; Analgjezikët; Antibiotikët; Pilula antioksidante; Veshje, mjekësore; Pije
dietetike; qetësues; Kapsula për barna; Bonbone, medikamentoze; Suva ngjitëse;
Collyrium; Kompresa; Paketa për qëllime farmaceutike; Pambuk për qëllime mjekësore;
Digjestivë për qëllime farmaceutike; Dezinfektues; Eliksire [përgatitje farmaceutike];
Enzima për qëllime mjekësore; Enzima për qëllime veterinare; Bimët mjekësore; Preparate
balsamike për qëllime mjekësore; Ekstrakte bimore për qëllime mjekësore; Ekstrakte
bimore për qëllime farmaceutike; Baltë mjekësore; Baltë për banjot; Miell për qëllime
farmaceutike; Fermente për qëllime farmaceutike; Fibër diete; Çamçakëz për qëllime
mjekësore; Imunostimuluesit; Infuzione medicinale; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët;
Laksativë; Losione për qëllime farmaceutike; Losione për qëllime veterinare; Lubrifikantë
seksualë personalë; Medikamente për qëllime njerëzore; Medikamente për qëllime
veterinare; Narkotikët; Vajra medicinale; Royal xhelë për qëllime farmaceutike; Pastila për
qëllime farmaceutike; Pilula dobësimi; Pomade për qëllime mjekësore; Preparate biologjike
për qëllime veterinare; Preparate kimike për qëllime farmaceutike; Preparate kimike për
qëllime veterinare; Preparate aloe vera për qëllime farmaceutike; Preparate fitoterapie për
qëllime mjekësore; Preparate nutraceutike për qëllime terapeutike ose mjekësore; Preparate
vitaminash; Preparate farmaceutike; Preparate mjekësore për qëllime dobësimi; Formula
për foshnja; Preparate biologjike për qëllime mjekësore; Farmaceutikët; Preparate
opoterapie; Preparate veterinare; Purgativë; Rrënjët medicinale; Kripëra për qëllime
mjekësore; Sapun antibakterial; Sapun dezinfektues; Shampo medicinale; Substancat
dietike të përshtatura për përdorim mjekësor; Supozitorë; Çaj medicinal; Çajra bimorë për
qëllime mjekësore; Pomada për qëllime farmaceutike.

(210) KS/M/ 2022/961
(220) 20/06/2022
(731) DIFASS INTERNATIONAL S.p.A.
Via Ausa 181- Frazione Cerasolo, I-47853
Coriano (RN), Italy, IT
(740) Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA”
Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë

(540) ENERGYM

(511) 5 Suplemente dietike me bazë vitaminash dhe mineralesh.

(210) KS/M/ 2022/962
(220) 20/06/2022
(731) DIFASS INTERNATIONAL S.p.A
Via Ausa 181- Frazione Cerasolo, I-47853
Coriano (RN), Italy, IT
(740) Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA”
Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë

(540) FORTAVIT

(511) 5 Suplemente dietike me bazë vitaminash dhe mineralesh.
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(210) KS/M/ 2022/963
(220) 20/06/2022
(731) DIFASS INTERNATIONAL S.p.A.
Via Ausa 181- Frazione Cerasolo, I-47853
Coriano (RN), Italy, IT
(740) Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA”
Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë

(540) CEBROTILE

(511) 5 Suplemente dietike

(210) KS/M/ 2022/964
(220) 20/06/2022
(731) DIFASS INTERNATIONAL S.p.A.
Via Ausa 181- Frazione Cerasolo, I-47853
Coriano (RN), Italy, IT
(740) Antigona Mehmeti Z.J. “EAMA”
Dardania SU5/1 nr. 85, 10000 Prishtinë

(540) SOLTUX

(511) 5 Suplemente dietike.

(210) KS/M/ 2022/965
(220) 21/06/2022
(731) LA MARCA VINI E SPUMANTI
SCA Via Baite, 14 31046 Oderzo (TV)
ITALY, IT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 33 “Verë; verë e kuqe; verë e bardhë; verë e bardhë italiane me gaz (spumante);
verëra të gazuara; verëra jo të gazuara; liker; pije alkoolike.”

(210) KS/M/ 2022/966
(220) 21/06/2022
(731) Arianit Humolli Nëna Terezë, Nr.
171, 12000 Fushë Kosovë, KS, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60

(540) APR
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Prishtinë
(511) 6 Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre; materiale metalike për objekte dhe
konstruksion; ndërtesa të transportueshme prej metali; kontejnerë metalikë për magazinim
ose transport; mbrojtëse rrugësh prej metali; sinjalizues rrugore, jo ndriçuese dhe jo
mekanike, prej metali.
9 Aparatet dhe instrumentet shkencore, kërkimore, naviguese, anketuese, fotografike,
kinematografike, audiovizuale, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, hulumtuese, testuese,
inspektuese, shpëtuese dhe mësimore; aparate për shuarjen e zjarrit; sinjalizues rrugorë,
ndriçuese ose mekanik, drita sinjalizuese, semaforët, aparatet e semaforëve.
19 Material ndërtimor jo metalik; asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa jo-metalike të
transportueshme; material lidhës për riparimin e rrugëve; mbrojtëse, jo prej metali, për
rrugë; granulat xhami për shënjimin e rrugëve; materiale për ndërtimin dhe mbulimin e
rrugëve; fletë mbështjellëse për shënjimin e rrugëve dhe shiritat prej materialeve sintetike;
sinjalizues rrugore, jo ndriçuese dhe jo mekanike, jo prej metali.
35 Reklamim; menaxhimi i biznesit; drejtim biznesi; pune zyrash; shërbime agjencish për
import-eksporti; shitja me pakicë e pjesëve makinerike të automjeteve, shitja e shenjave të
trafikut rrugor.
37 Shërbimet e ndërtimit; shërbimet e instalimit dhe riparimit; Shërbimet për sinjalizimin e
rrugëve ; shërbime instalimi i shenjave të trafikut, mbrojtësve të rrugëve; shërbimet
rrugore; shenjezimet me ngjyra të rrugëve, ndërtimin e rrugëve; mirëmbajtja e rrugëve;
Asfaltim rrugëve; Shërbimet e akordimit të motorit; instalim i pjesëve mekanike të
jashtme, të brendshme në automjete
39 Transport; paketim dhe magazinimin e mallrave; aranzhimet e udhëtimit; Aranzhim të
shërbimeve të transportit të udhëtarëve; Transport i makinave; Udhëtime turistike;
udhëtime turistike dhe ekskursione; Transport me autobus; Transport ajror; Transport me
makina; Dhënie me qira të makinave; Shërbime të ngarkimi; Transport hekurudhor;
Dërgesa të pakove; Shërbime të transportit për turne turistike; Shkarkim të ngarkesave;
Dorëzim të mallrave; Magazinim të mallrave; Parkim të makinave; Deponim; Magazinim;
Dhënie me qira të magazinave; Transport me traget; Transport lumor; Ngarkesa
[transportim mallrash]; Shërbim - transporti; Garazh me qira; Vend parkimi me qira;
Dhënie me qira të automjeteve; Transport; Transporti me anije; Aranzhim të transportit për
turne udhëtimi; Transport të pasagjerëve; Prenotim të vendeve për udhëtim; Transport me
taksi; Transport rrugor; Transport detar; Transport të udhëtarëve; Transportim dhe
magazinim të plehrave; Ndërmjetësim të mallrave; Ndërmjetësim të transportit; Shërbime
vozitësi; Shërbime ndërlidhëse [mesazhe ose mallra]; Informacione për magazinimin;
Informacione për transportin; Dhënie me qira të kontejnerëve të magazinimit; Rezervim të
transportit; Rezervim të udhëtimit; Dërgim të mallrave me porosi; Dhënie me qira të
automjeteve motorike; Logjistikë të transportit; Dhënie me qira të autobusëve; Sigurim të
udhëzimeve të vozitjes për qëllime udhëtimi; Magazinim të bagazhit; Aranzhim të
shërbimeve të transportit të udhëtarëve për të tjerë përmes aplikacionit në internet.
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(210) KS/M/ 2022/967
(220) 21/06/2022
(731) Arianit Humolli Nëna Terezë, Nr.
171, 12000 Fushë Kosovë, KS, KS
(591) E zezë, e verdhë, hiri
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 6 Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre; materiale metalike për objekte dhe
konstruksion; ndërtesa të transportueshme prej metali; kontejnerë metalikë për magazinim
ose transport; mbrojtëse rrugësh prej metali; sinjalizues rrugore, jo ndriçuese dhe jo
mekanike, prej metali.
9 Aparatet dhe instrumentet shkencore, kërkimore, naviguese, anketuese, fotografike,
kinematografike, audiovizuale, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, hulumtuese, testuese,
inspektuese, shpëtuese dhe mësimore; aparate për shuarjen e zjarrit; sinjalizues rrugorë,
ndriçuese ose mekanik, drita sinjalizuese, semaforët, aparatet e semaforëve.
19 Material ndërtimor jo metalik; asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa jo-metalike të
transportueshme; material lidhës për riparimin e rrugëve; mbrojtëse, jo prej metali, për
rrugë; granulat xhami për shënjimin e rrugëve; materiale për ndërtimin dhe mbulimin e
rrugëve; fletë mbështjellëse për shënjimin e rrugëve dhe shiritat prej materialeve sintetike;
sinjalizues rrugore, jo ndriçuese dhe jo mekanike, jo prej metali.
35 Reklamim; menaxhimi i biznesit; drejtim biznesi; pune zyrash; shërbime agjencish për
import-eksporti; shitja me pakicë e pjesëve makinerike të automjeteve, shitja e shenjave të
trafikut rrugor.
37 Shërbimet e ndërtimit; shërbimet e instalimit dhe riparimit; Shërbimet për sinjalizimin e
rrugëve ; shërbime instalimi i shenjave të trafikut, mbrojtësve të rrugëve; shërbimet
rrugore; shenjezimet me ngjyra të rrugëve, ndërtimin e rrugëve; mirëmbajtja e rrugëve;
Asfaltim rrugëve; Shërbimet e akordimit të motorit; instalim i pjesëve mekanike të
jashtme, të brendshme në automjete.
39 Transport; paketim dhe magazinimin e mallrave; aranzhimet e udhëtimit; Aranzhim të
shërbimeve të transportit të udhëtarëve; Transport i makinave; Udhëtime turistike;
udhëtime turistike dhe ekskursione; Transport me autobus; Transport ajror; Transport me
makina; Dhënie me qira të makinave; Shërbime të ngarkimi; Transport hekurudhor;
Dërgesa të pakove; Shërbime të transportit për turne turistike; Shkarkim të ngarkesave;
Dorëzim të mallrave; Magazinim të mallrave; Parkim të makinave; Deponim; Magazinim;
Dhënie me qira të magazinave; Transport me traget; Transport lumor; Ngarkesa
[transportim mallrash]; Shërbim - transporti; Garazh me qira; Vend parkimi me qira;
Dhënie me qira të automjeteve; Transport; Transporti me anije; Aranzhim të transportit për
turne udhëtimi; Transport të pasagjerëve; Prenotim të vendeve për udhëtim; Transport me
taksi; Transport rrugor; Transport detar; Transport të udhëtarëve; Transportim dhe
magazinim të plehrave; Ndërmjetësim të mallrave; Ndërmjetësim të transportit; Shërbime
vozitësi; Shërbime ndërlidhëse [mesazhe ose mallra]; Informacione për magazinimin;
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Informacione për transportin; Dhënie me qira të kontejnerëve të magazinimit; Rezervim të
transportit; Rezervim të udhëtimit; Dërgim të mallrave me porosi; Dhënie me qira të
automjeteve motorike; Logjistikë të transportit; Dhënie me qira të autobusëve; Sigurim të
udhëzimeve të vozitjes për qëllime udhëtimi; Magazinim të bagazhit; Aranzhim të
shërbimeve të transportit të udhëtarëve për të tjerë përmes aplikacionit në internet.

(210) KS/M/ 2022/969
(220) 22/06/2022
(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë
Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km. 6
Graçanicë, Kosove, KS
(740) Veton Sahiti, Shita & Associates
LL.C Garibaldi Numer 51, Hyrja 3, 10000
Prishtina

(540) TOK Reality

(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.
42 Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize
industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve
kompjuterike.

(210) KS/M/ 2022/970
(220) 23/06/2022
(731) American-Cigarette Company
(Overseas) Limited Route de France 17
Boncourt CH-2926, CH
(591) Gjelb♪7r,gjelbër ulliri, e zezë dhe e
kaltër
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 34 Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; duhan i mbeshtjellur (rrotulloni
duhanin tuaj); duhan për llulla; produktet e duhanit; zëvendësuesit e duhanit (jo për qëllime
mjekësore); puro; cigarillo (puro te holla); çakmakë për duhanpirës; çakmakë për puro;
çibrit; artikuj për duhanpirësit; letër cigareje; tuba cigaresh; filtra cigaresh; aparate xhepi
për rrotullimin e cigareve; makina dore për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare
elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes.
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(210) KS/M/ 2022/971
(220) 23/06/2022
(731) CHEP Technology Pty Limited
Level 10, Angel Place, 123 Pitt Street,
Sydney, NSW 2000, AU
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 6 Produkte metalike që nuk përfshihen në klasat e tjera, duke përfshirë paletat
metalike; Kontejnerë metalikë për transportin e mallrave, litarë teli(Këto hobe lidhin
ngarkesën me pajisjen ngritëse), lidhese zinxhirësh ( është një gjatësi zinxhiri me pajisje në
secilin skaj që përdoret për ngritje e peshave në një goditje vertikale)., rrjeta për trajtimin e
ngarkesave të bëra prej teli ose zinxhiri dhe tavolina rrotulluese; valvola metalike për
kontrollin e rrjedhës së lëngjeve.
16 Leter dhe artikuj prej letre, kartuç dhe artikuj prej kartuçi , materiale të shtypura, paleta
prej kartuçi dhe kontejnerë për transportin e mallrave prej kartuçi të përfshira në këtë klasë;
Tabelat e ekspozimit të reklamave prej kartuçi (jo ndriçuese); Stenda për ekspozim
reklamash prej kartuçi, që nuk janë mobilje; Artikuj prej kartuçi për qëllime ekspozimi
Artikuj prej kartuçi për qëllime ekspozimi, që nuk janë mobilje; kuti kartuçi ekspozuese,
duke mos qenë mobilje.
20 Kontejnerët e të gjitha përshkrimeve të përfshirë në këtë klasë duke përfshirë
kontejnerët e bërë prej druri ose tekstil me fije qelqi; Kontejnerë të izoluar nga nxehtësia e
të gjitha përshkrimeve; Të gjitha llojet e kontejnerëve për trajtimin ose transportin e
mallrave të përfshira në këtë klasë; Paleta prej druri ose tekstil me fije qelqi; Tabaka jo
metalike të stivueshme për paketimin e materialeve; enë plastike për paketim; Tabaka, jo
prej metali; Arka; Kuti ambalazhimi në formë të palosshme (plastike); stenda për ekspozim
reklamash prej kartuçi; valvola (jo metalike) për kontrollin e rrjedhjes së lëngjeve.
39 Shërbime të dhenjës me qëra të paletave, kontejnerëve, arkave dhe pajisjeve;
Transportimi I mallrave me automjete rrugore ose tren (Haulage); Transportimi dhe
paketimimi mallrave per tranzit; Paketimi , prezantimi dhe promovimi i mallrave per
transit që janë në dispozicion për blerje si për shitje me shumicë ashtu edhe për shitje me
pakicë. (merchandise); Paketimi sipas kontratës per tranzit; marrja me qera, lizingu dhe
dhënja me qera e paletave; Marrja me qera, lizingu dhe dhenja me qera e kontenjerëve;
Marrja me qira e arkave; Marrja me qira e arkave të magazinimit; Marrja me qira e
kontejnerëve të magazinimit; Magazinimi dhe ruajtja; Shërbimet e transportit; Marrja me
qëra, lizingu dhe dhenja me qera e pajisjeve per trajtimin e materialeve; Marrja me qëra,
lizingu dhe dhenja me qera e pajisjeve për distribuimin fizik; Lokimi- Vendndodhja dhe
gjurmimi i njerëzve dhe ngarkesave për qëllime transporti; Lokimi- Vendndodhja dhe
gjurmimi i mallrave me kompjuter; Shërbimet e logjistikës (transporti, paketimi dhe ruajtja
e mallrave); Shërbime këshillimore në lidhje me trajtimin e mallrave; Shërbime
këshillimore në lidhje me paketimin e mallrave; Shërbime këshillimore në lidhje me
ruajtjen e mallrave; Shërbime këshillimore në lidhje me industrinë e transportit; Shërbimet
këshilluese në lidhje me transportin; Organizimi i transportit të mallrave; Shërbime
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këshillimore te kompjuterizuara për shpërndarje në lidhje me transportin; Logjistika e
transportit; Shërbimet e transportit të kontejnerëve; Transporti i kontejnerëve; Shërbime
konsulence në lidhje me transportin; Shërbime konsulence në lidhje me magazinimin;
Shërbimet e konsultimit në lidhje me paketimin e mallrave; Shërbimet e konsulencës për
transportin; shërbime informacioni, këshillimi dhe konsulence në lidhje me shërbimet e
sipërpërmendura

(210) KS/M/ 2022/972
(220) 23/06/2022
(731) Prehranbena industrija VITAMINKA
A.D. Prilep Ul. Lece Koteski br.23, Prilep,
MK, MK
(591) Ngjyrë e kuqe,e bardhë, dhe e gjelbër
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C.
Rr. Sulejman Vokshi nr.20/8, Prishtinë

(540)

(511) 30 Salcë domatesh.

(210) KS/M/ 2022/973
(220) 23/06/2022
(731) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91,
31000 Istog, Kosovë, KS
(591) Bardhë, zi, krem dhe kafe
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë,

(540)

(511) 29 Qumësht; qumësht bajame.
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(210) KS/M/ 2022/974
(220) 23/06/2022
(731) NINGBO AUX ELECTRIC CO.,
LTD. No.1166 Mingguang North Road,
Jiangshan Town,Yinzhou District, Ningbo
City, Zhejiang Province, China, CN
(591) E zezë
(740) Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr:
"Malush Kosova" Ob IV-48/e, 10000
Prishtinë

(540)

(511) 11 Aparatet dhe instalimet e ndriçimit, aparatet e ajrit të kondicionuar, instalimet e
ajrit të kondicionuar, ventilator (ajri i kondicionuar), aparat për pastrimin e gazit, filtra për
ajër të kondicionuar, aparatet dhe instalimet e gatimit, frigoriferë, tharëse flokësh (tharëse),
ngrohës uji, aparate për fytyrën me avull (sauna), instalime për pastrimin e ujit, radiatorë,
elektrikë, ventilatorë elektrikë për përdorim personal, aparate dhe instalime tharëse,
kondicionerë për automjete, sterilizues ajri, instalimet e ngrohjes me ujë të ngrohtë.
Aparatet dhe makineritë për pastrimin e ajrit, Radiatorë (ngrohje), ngrohës për banjot,
sterilizues, instalime të shpërndarjes së ujit, aksesor rregullues dhe të sigurisë për aparatet e
ujit. Lagështues për radiatorët e ngrohjes qendrore, aspiratorët e ventilimit, pajisje për
ftohje të ajrit, ngrohës të ajrit, ventilimi (ajri i kondicionuar) instalimet dhe aparaturat,
pompat e nxehtësisë.

(210) KS/M/ 2022/975
(540) BIRKENSTOCK
(220) 23/06/2022
(300) 018628396 23/12/2021 EU
(731) Birkenstock IP GmbH Burg Ockenfels
D-53545 Linz am Rhein, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 9 Përmbajtja e regjistruar; Aplikacionet mobile; Aplikacionet mobile të shkarkuara
për shkarkimin dhe leximin e botimeve elektronike në pajisje elektronike portative; Tokens
jo-fungible (NFTs); Software, në veçanti për organizimin dhe shfaqjen e imazheve
dixhitale, këpucë dixhitale, veshje, headwear, çanta, valixhe, çanta, çështje kyçe, pajisje
sportive, vepra arti, krevate, kozmetikë dhe produkte për kujdesin e trupit, këpucë
ortopedike, këpucë dhe aksesorë veshje, në veçanti çorape, soles brendshme dhe të jashtme,
buckles, rripa, maska, lojra dhe aksesorë, në veçanti për përdorim online në botët virtuale
dhe mjediset virtuale; Software i realitetit virtual dhe i rritur; Software, në veçanti veprat
dixhitale dhe mallrat për përdorim me etiketat që përmbajnë informacion magnetik të
regjistruar ose të koduar, etiketat që përmbajnë informacion optik të regjistruar ose të
koduar, etiketat që përmbajnë informacion të regjistruar elektrikisht ose të enkriptuar për
autentifikimin e veprave virtuale ose mallrave virtuale; Software, në veçanti veprat
dixhitale dhe mallrat për përdorim me një tokens jo fungible për autentifikimin e veprave
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virtuale ose mallrave virtuale; platformat kompjuterike për shkarkimin e programeve
kompjuterike, të dhënave dhe skedarëve të imazheve nga interneti; Mallra virtuale të
shkarkuara, përkatësisht programe kompjuterike dhe dosje, në veçanti për shfaqjen dhe
përdorimin dixhital të këpucëve, veshjeve, këpucëve, çantave, valixheve, çantave, çështjeve
kyçe, pajisjeve sportive, veprave të artit, shtretërve, kozmetikës dhe produkteve të kujdesit
për trupin, këpucë ortopedike, këpucë dhe aksesorë veshjesh, në veçanti çorape, soletë të
brendshme dhe të jashtme, rripa, rripa, maska, lojëra dhe aksesorë; punime arti dixhitale (të
shkarkuara), digital art (downloadable), downloadable digital films, including being data
files; Zë i shkarkuar, imazhe dhe të dhëna (duke përfshirë të qenët skedarë të dhënash); File
e të dhënave të regjistruara; Programe kompjuterike dhe dosje, në veçanti për sigurimin e
imazheve dixhitale, këpucëve dixhitale, veshjeve, këpucëve, çantave, valixheve, çantave,
rasteve kyçe, pajisjeve sportive, veprave të artit, krevateve, kozmetikës dhe produkteve të
kujdesit për trupin, këpucë ortopedike, këpucë dhe aksesorë veshjesh, në veçanti çorape,
soletë të brendshme dhe të jashtme, rripa, rripa, maska, lojëra dhe aksesorë duke qenë
avatarë, në veçanti në lojërat kompjuterike; Software për mekanizmat kriptografike;
Software për operimin, kontrollin dhe monitorimin në distancë të teknologjisë blockchain;
Software kompjuterik për mundësimin e lidhjes me bazat e të dhënave, duke përfshirë
përdorimin e teknologjisë blockchain, nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera
kompjuterike; Software për krijimin dhe sigurimin e një cryptocurrency; Çelësat
kriptografikë të shkarkuar për marrjen dhe shpenzimin e kriptovalutave; Monedha
elektronike dhe kriptovaluta; Aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e
tingullit ose imazheve; Bartësit magnetikë të të dhënave, disqet e regjistrimit; Kompakt
disqe, DVD dhe media të tjera të regjistrimit dixhital; Teknologjia e informacionit dhe
pajisjet audio-vizuale, multimediale dhe fotografike; Navigacion, udhëzime, gjurmim,
targetim dhe pajisje për bërjen e hartave; Matja, detektimet dhe monitorimet e
instrumenteve, treguesve dhe kontrolluesve; Kërkimi shkencor dhe aparatet laboratorike,
aparatet edukative dhe simulatorët; Shkencore, detare, anketuese, fotografike,
kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrëse), aparate
dhe instrumente mësimore dhe jetëshpëtuese; Pajisjet e përpunimit të të dhënave,
kompjuterët; Fikësit e zjarrit; Spektakle; Syze dielli; Kornizat e spektaklit; Rastet e
spektaklit; Lente kontakti; Kontejnerë për lente kontakti; Kufje; Peshore peshimi personal;
Luspat matëse të yndyrës; Kornizat dixhitale të fotografive; Zhytës drite [rregullatorë],
elektrikë; Botime elektronike, të mundëshme; Axhendat elektronike; Ergometer; Ndërrimi i
kohës, automatik; Çanta të përshtatura për laptopë; Çanta për kompjuterë tablet dhe
telefona celularë; Mekanizmat e drejtuara nga monedhat; Arka, makina llogaritëse, Çanta të
përshtatura për laptopë, Çanta për kompjuterë tablet dhe telefona celularë, Çanta për
kamera dhe pajisje fotografike; Pjesë dhe aksesorë për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të
përfshira në këtë klasë.
35 Shërbime reklamimi, marketingu dhe promovimi; Shërbimet e reklamave dixhitale;
Marketingu dixhital; Administrim i kompjuterizuar i skedarëve; Shërbimet e mbështetjes
administrative dhe përpunimit të të dhënave; Përpunimin, sistematizimin dhe menaxhimin e
të dhënave ; Shërbimet me pakicë dhe me shumicë në linjë, Duke përfshirë nëpërmjet një
sistemi të shpërndarjes selektive, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Mallrat dixhitale,
mallrat virtuale, konkretisht, Këpucë, Veshje të gatshme, Headgear, Çanta, valixhe, çanta,
Çështje kyçe, Pajisje sportive, vepra arti, Krevate, Kozmetikë dhe produkte për kujdesin e
trupit, Këpucë (Ortopedike [ortopedike]-), Ortopedike soles, soles brendshme, Footrests
378

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

për ciklet dhe biçikletat, lëkurë për këpucë, Pjesë këpucësh, Mobilje, Enë paketimi, Agjentë
impregnues dhe degresues për këpucë, Krem këpucësh, sapunë këpucësh, lotione këpucësh,
Spërkatës këpucësh, Shkumë këpucësh, Deodorantë për këpucë, Spërkatës impregnues,
Kremra impregnuese, lotime impregnante dhe xhel impregnues, lëmues spërkatës, xhel
lustrues, kremra lustrues dhe sapunë lustrues, kremra lëkure, kremra lëkure, Xhela lëkure,
Spërkatës lëkure, lotione lëkure dhe sapun lëkure, impregnues larjeje, kremra për larjen e
lustrës, spërkatës me lustër larëse, lotione me shkëlqim larës, preparate pastrimi dhe
parfumi , kremra Chiropody, aksesorë këpucësh, aksesorë veshjesh, Veçanërisht, Çorape,
Padding shkume, Soles të Jashtme, Buckles, Rripa, maska, lojëra, Shtesa; Shërbimet me
pakicë dhe me shumicë në linjë, duke përfshirë nëpërmjet një sistemi të shpërndarjes
selektive, Në lidhje me mallrat e mëposhtme: Fotografi dixhitale, këpucë dixhitale, veshje
të gatshme, Headgear, Bags, valixhe, çanta, çanta, Çështje kyçe, Pajisje sportive, vepra arti,
Krevate, Kozmetikë, produkte për kujdesin e trupit, Këpucë (Ortopedike [ortopedike]-),
aksesorë këpucësh, Aksesorë veshjesh, Veçanërisht, Çorape, Padding Shkumë, Soles Të
Jashtme, Buckles, Rripa, Maska, Lojëra, Shtesa, Duke qenë avatarë, Sidomos, në lojërat
kompjuterike; Kompletimin dhe shitjen me pakicë, duke përfshirë nëpërmjet një sistemi të
shpërndarjes selektive, në lidhje me softuerët për operimin, kontrollin dhe monitorimin në
distancë të teknologjive të blockchainit, softuerët kompjuterikë për të mundësuar lidhjen
me bazat e të dhënave, duke përfshirë përdorimin e teknologjive blockchain, nëpërmjet
internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike; Tërësia dhe dhënia me pakicë, duke përfshirë
nëpërmjet një sistemi të shpërndarjes selektive, në lidhje me softuerët për krijimin dhe
sigurimin e një kriptovalute, çelësat kriptografikë të shkarkuar për marrjen dhe lëshimin e
kriptovalutave, monedhave elektronike dhe kriptovalutave, softuer për mekanizmat
kriptografike; Shërbimet me pakicë dhe me shumicë, duke përfshirë nëpërmjet një sistemi
të shpërndarjes selektive, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Software, Tokens Jo-fungible
(NFTs); Shërbimet me pakicë dhe të shitjes me shumicë, Duke përfshirë nëpërmjet një
sistemi të shpërndarjes selektive, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Këpucë, Veshje, kokë,
Çanta, valixhe, çanta, Raste të çelëta, Pajisje sportive, vepra arti, Krevate, Kozmetikë,
produkte për kujdesin e trupit, Këpucë (Ortopedike [ortopedike]-), aksesorë këpucësh,
Aksesorë veshjesh, Veçanërisht, Çorape, Padding Shkumë, Soles Të Jashtme, Buckles,
Rripa, Maska, Lojëra, Shtesa; Shërbimet me pakicë dhe me shumicë, duke përfshirë
nëpërmjet një sistemi të shpërndarjes selektive, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Të
dhënat e zërit, të dhënat e imazheve, skedarët e zërit, skedarët e imazheve, skedarët e të
dhënave të regjistruara, Aparatet për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e tingujve
ose imazheve, mbartësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit, disqet kompakte,
DVD-të dhe mediat e tjera të regjistrimit dixhital, teknologjia e informacionit, aparate
audiovizive, multimedia dhe fotografike, Pajisjet e përpunimit të të dhënave, kompjuterët;
Konsulencë profesionale biznesi; Këshilla marketingu; Ndihmë tregtare biznesi dhe
informacion për konsumatorin, Në veçanti shërbimet e ankandit dhe ankandit, Dhënia me
qira e makinerive shitëse, Brokerimi, organizimi i kontakteve të biznesit, blerja kolektive,
vlerësimi komercial, Përgatitja e konkurseve, biznesi i Agjencisë, importi dhe eksporti,
Negocimi dhe brokerimi, porositja, shërbimet e krahasimit të çmimeve, shërbimet e
prokurimit, për të tjerët, shërbimet e abonimit; Shitje online, duke përfshirë nëpërmjet një
sistemi të shpërndarjes selektive, që lidhen me kutitë e abonimit që përmbajnë këpucë,
veshje, këpucë, çanta, valixhe, çanta, çështje kyçe, pajisje sportive, vepra arti, krevate,
kozmetikë dhe produkte për kujdesin e trupit, këpucë ortopedike , këpucë dhe aksesorë
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veshjesh, në veçanti çorape, soletë të brendshme dhe të jashtme, rripa, rripa, maska, lojëra
dhe aksesorë; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe me shumicë dhe shërbimet online me
shumicë dhe shitje me pakicë, Duke përfshirë nëpërmjet një sistemi të shpërndarjes
selektive, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Tualete, Sidomos Sapunët, Parfumeritë,
Deodorantët dhe anti-perspirantët Për përdorim personal, Pastrimi i lëkurës dhe përgatitjet e
kujdesit, Kozmetikë, kremra dermatologjikë, përveçse për qëllime mjekësore, Lotione
bukurie, Scrubs Eksfoliating për qëllime kozmetike, preparate për përdorim personal;
Shërbimet me pakicë dhe me shumicë, shërbimet online me shumicë dhe me pakicë, Duke
përfshirë nëpërmjet një sistemi të shpërndarjes selektive, në lidhje me mallrat e mëposhtme:
Kremrat Chiropody, jo për qëllime mjekësore, vajrat për qëllime tualeti, vajrat thelbësore
dhe ekstraktet aromatike; Shërbimet me pakicë dhe me shumicë, shërbimet online me
shumicë dhe shitje me pakicë, Duke përfshirë nëpërmjet një sistemi të shpërndarjes
selektive, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Përgatitje pastrimi dhe parfumimi ,
Veçanërisht pastrimi dhe shkëlqimi i përgatitjeve për lëkurë dhe këpucë, Impregnating dhe
agjentë degreasing për këpucë, krem këpucësh, sapunë këpucësh, locione këpucësh,
spërkatës këpucësh, Shkumë për këpucë, përgatitje këpucësh për heqjen e pikave të
presionit në këpucë, Deodorantë për këpucë, spërkatës impregnues, kremra impregnues,
lotione impregnante dhe xhele impregnante; Shërbimet me pakicë dhe me shumicë,
shërbimet online me shumicë dhe shitje me pakicë, Duke përfshirë nëpërmjet një sistemi të
shpërndarjes selektive, në lidhje me mallrat e mëposhtme: lëmues spërkatës, gels polishing,
kremra lustruese dhe sapune polake, kremra lëkure, xhel lëkure, spërkatës lëkure, llak
lëkure dhe sapun lëkure, spërkatës me ujë dylli, spërkatës dylli, spërkatës dylli shkëlqim,
xhel dylli shkëlqim, dyllë; Shërbimet me pakicë dhe me shumicë, shërbimet online me
shumicë dhe me pakicë, duke përfshirë nëpërmjet një sistemi të shpërndarjes selektive, në
lidhje me mallrat e mëposhtme: Pajisjet e terapisë fizike, aparatet mjekësore dhe
instrumentet, mobiljet mjekësore dhe bedding, pajisjet për pacientët lëvizës; Shërbimet me
pakicë dhe me shumicë, Shërbimet me pakicë dhe me shumicë në linjë, Duke përfshirë
nëpërmjet një sistemi të shpërndarjes selektive, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Veshje
mjekësore, artikuj ortopedikë dhe ndihma për lëvizshmëri, Veçanërisht, Këpucë
(Ortopedike [ortopedike]-), Këpucë, për përdorim në fushat e mëposhtme: Rehabilitim,
Gjimnastikë Këmbë, Trajtim, Për qëllime të tjera mjekësore, Pjesët e mallrave të
përmendura; Shërbimet me pakicë dhe me shumicë, shërbimet online me shumicë dhe me
pakicë, Duke përfshirë nëpërmjet një sistemi të shpërndarjes selektive, në lidhje me mallrat
e mëposhtme: këpucë ortopedike , sandale ortopedike dhe pantofla, këpucë me këmbë
ortopedike , mbështetëse ortopedike për këmbë dhe këpucë, insole ortopedike,
Ortopedike insoles këmbë dhe këpucë dhe pjesë të saj, për shembull, Pjesët e këpucëve,
fut këpucë, Mallrat e aforesaid për përshtatjen e këpucëve ortopedike , fut bosh, pads, Theel
wedges, joint wedges; Shërbimet me pakicë dhe të shitjes me shumicë, Shërbimet online të
shitjes me shumicë dhe pakicë, duke përfshirë nëpërmjet një sistemi të shpërndarjes
selektive, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Përshtatës, jastëkë, mbushje me shkumë,
jastëkë me shkumë, mbështetëse harqesh, insole plotësisht plastike me krevate këmbësh
ortopedike , Pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e aforesës, Veçanërisht, pëlhura dhe
materiale për mbushje për pajisje ortopedike , tjegulla tapash për ortopedike . këpucë;
Shërbimet me pakicë dhe me shumicë, shërbimet online me shumicë dhe me pakicë, Duke
përfshirë nëpërmjet një sistemi të shpërndarjes selektive, në lidhje me mallrat e mëposhtme:
Letër dhe karton, Lëndë e printuar, Veçanërisht, Fotografi, Postera, Artikuj dhe Materiale
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mësimore, Çanta dhe artikuj për paketim, mbështjellje dhe ruajtje të letrës, kartonit ose
plastikës, Veçanërisht, materialet e paketimit të bëra me letër, paketim kartoni, Kuti
kartoni të shëmbëlltueshme, qilima shkrimi; Shërbimet me pakicë dhe me shumicë,
shërbimet online me shumicë dhe shitje me pakicë, Duke përfshirë nëpërmjet një sistemi të
shpërndarjes selektive, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Ombrella dhe parasol, Bagazhe,
çanta dore, portofole xhepi dhe transportues të tjerë objektesh, lëkurë dhe lëkurë imituese,
Gëzof dhe lëkurë kafshësh, Produkte të bëra nga mallrat e lartpërmendura, domethënë,
rripa, Lëkurë dhe imitime të lëkurës për rripa, lije, binjake, lëkurë të nxirë, Mbulesa lëkure,
Lëkurë për mobilje, Lëkurë për këpucë, Kuti lëkure, Kuti dokumentesh prej lëkure;
Shërbimet me pakicë dhe me shumicë, shërbimet online me shumicë dhe shitje me pakicë,
Duke përfshirë nëpërmjet një sistemi të shpërndarjes selektive, në lidhje me mallrat e
mëposhtme: Mbajtësit e kartës prej lëkure, Fletët e lëkurës të përdorura në proceset e
prodhimit, kutitë e kapeleve, Portofolet për kartat, Kontejnerët e paketimit, kutitë e
çelësave, Etiketat, çantat, çantat, kutitë e monedhave, Pjesët dhe pajisjet për të gjitha
mallrat e lartpërmendur; Shërbimet me pakicë dhe me shumicë, shërbimet online me
shumicë dhe me pakicë, Duke përfshirë nëpërmjet një sistemi të shpërndarjes selektive, në
lidhje me mallrat e mëposhtme: Mobilje dhe pajisje, Veçanërisht, Shtretër, Tavolina,
Tavolina, Karrige, Karrige, Shporta, Tuba Jo-Metal, Lala krevati, Arka sirtarësh, Dollapë
(mobilje), Kokë-prehje [mobilje], Tavolina veshjeje, Dërrasa, Chaise-lounges, Bedding,
Përveç pëlhurave të krevatit, Dyshekë, jastëkë dhe jastëkë, Pasqyrat (syzet me pamje),
Kornizat e figurës, Pjesët dhe pajisjet për të gjitha mallrat e lartpërmendura; Shërbimet me
pakicë dhe të shitjes me shumicë, Shërbimet online të shitjes me shumicë dhe me pakicë,
duke përfshirë nëpërmjet një sistemi të shpërndarjes selektive, në lidhje me mallrat e
mëposhtme: Headgear, Në veçanti kapakët, Veshje të gatshme, Veçanërisht, Rripa, Shalle,
Çorape, Këpucë, Sidomos, Këpucë, Këpucë, Këpucë me lejla, Flatra baleti, Atlete, Këpucë
varkash, Shapka, Këpucë për not, Sandale, Clogs, Çizme, Pjesë dhe pajisje për të gjitha
mallrat e aforesaidshme; Shërbimet me pakicë dhe me shumicë, shërbimet online me
shumicë dhe shitje me pakicë, Duke përfshirë nëpërmjet një sistemi të shpërndarjes
selektive, në lidhje me mallrat e mëposhtme: soles brendshme, soles, mbulesat e sipërme
Insole, soles formë, Takat dhe Build-up çarçafët e wedge, krevatet e këpucëve Cork, shiritat
e wedge riparuar, fletët outsole, fletë midsole, flip-flops, mbulesat dhe mbulesat për
këmbët; Shërbimet me pakicë dhe me shumicë, shërbimet online me shumicë dhe me
pakicë, Duke përfshirë nëpërmjet një sistemi të shpërndarjes selektive, në lidhje me mallrat
e mëposhtme: Rripa, Bërë nga materialet e mëposhtme: lëkurë, lëkurë Imitimi, Gëzof,
lëkura kafshësh, Veshje dhe aksesorë këpucësh; Shërbimet me pakicë dhe me shumicë,
shërbimet online me shumicë dhe shitje me pakicë, Duke përfshirë nëpërmjet një sistemi të
shpërndarjes selektive, në lidhje me mallrat e mëposhtme: artikuj qepje dhe artikuj tekstile
dekorative, Veçanërisht, Buckles dhe Mandrel buckles, Lace dhe qëndisje, fjongo dhe
braid, Butona, grepa dhe sy, gjilpëra, Distinktivë dhe butona të reja ornamentale, patches,
haberdashery, përveç thread; Shërbimet me pakicë dhe me shumicë, shërbimet online me
shumicë dhe me pakicë, duke përfshirë nëpërmjet një sistemi të shpërndarjes selektive, në
lidhje me mallrat e mëposhtme: zbukurimet e këpucëve, jo të metalit të çmuar, prerjet e
këpucëve; Shërbime me pakicë dhe me shumicë, shërbime online me shumicë dhe shitje me
pakicë, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Veshje, aksesorë veshjesh, përbërës këpucësh,
aksesorë këpucësh; Konsulencë dhe informacion në lidhje me shërbimet e lartpërmendura,
të përfshira në këtë klasë.
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36 Shërbimet e financës; Banka; Transaksionet financiare nëpërmjet blockchain ose bazuar
në kriptovaluta; Shërbimet e financës, në lidhje me fushat e mëposhtme: Monedha
dixhitale, kriptovaluta; Transaksionet e kredisë; Transaksionet e kreditit bazuar në
teknologjinë e blockchain; Banka bazuar në crytocurrency (mjetet dixhitale të pagesës);
Transaksionet e kredisë bazuar në kriptovaluta (mjetet dixhitale të pagesës); Shërbimet e
financës, në veçanti Ofrimi i kriptovalutave nëpërmjet një rrjeti global të komunikimit
[internetit]; Shërbimet financiare që kanë të bëjnë me bazat e të dhënave me integritet
(siguri kundër ngatërrimeve të mëvonshme) që sigurohen duke ruajtur vlerën hash të të
dhënave të mëparshme të vendosura në setin e të dhënave përkatësisht të mëvonshme,
përkatësisht nga zinxhiri kriptografik; Konsulencë dhe informacion në lidhje me shërbimet
e lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë.
41 Arsimi, zbavitja dhe sportet; Shërbime zbavitëse, në mënyrë të veçantë, Ofrimi online,
në lidhje me mallrat e mëposhtme: Mallrat virtuale të pa shkarkuara, Domethënë, Veshjet e
këmbëve, Artikujt e veshjeve, headgear dhe headwear, Çanta, Valixhe, Çanta, Rastet për
mbajtjen e çelësave, pajisjet sportive atletike, veprat artistike, Shtretërit, Përgatitjet
kozmetike, produktet e kujdesit për trupin, Orthopaedic këpucë, aksesorë këpucësh,
aksesorë veshjesh, veçanërisht, çorape, soletë të brendshme dhe të brendshme, rripa
mbeturinash, Maska, aktivitete rekreative, aksesorë, në mënyrë të veçantë, Për përdorim
online në botët virtuale dhe mjediset virtuale; shërbimet argëtuese, përkatësisht, Ofrimi, në
lidhje me mallrat e mëposhtme: Mallrat dixhitale të pa shkarkuara, Domethënë, fotografitë,
veshja e këmbëve, artikujt e veshjeve, të kokës dhe të kokës, çantat, valixhet, veçanërisht,
Për përdorim online në botët virtuale dhe mjediset virtuale, Duke siguruar, në lidhje me
mallrat e mëposhtme: Tokens jo-fungible (NFTs), software, të dhëna, tinguj, fotografi, të
dhëna, vepra grafike, arte të bukura, filma, fotografi, etj. Mallrat e lartpërmendura, jo të
shkarkuara, duke përfshirë të qenit skedarë të të dhënave; shërbimet e argëtimit,
përkatësisht, Ofrimi, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Mallrat dixhitale jo të shkarkuara,
Domethënë, Çantat, Rastet për mbajtjen e çelësave, pajisjet sportive atletike, veprat
artistike, Shtretërit, Përgatitjet kozmetike, produktet e kujdesit të trupit, këpucët
ortopedike, veçanërisht, Për përdorim online në botët virtuale dhe mjediset virtuale, Duke
siguruar, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Tokens jo-fungible (NFTs), software, të dhëna,
tinguj, fotografi, fotografi, të dhëna, grafikë, arte të bukura dhe filma, Të gjitha mallrat e
lartpërmendura janë të pa-shkarkuara, duke përfshirë të qenit skedarë të dhënash; shërbimet
e argëtimit, domethënë, Duke siguruar, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Mallrat dixhitale
jo të shkarkuara, domethënë, aksesorët e këpucëve, aksesorët e veshjeve, veçanërisht,
çorapet, soletat e brendshme dhe të brendshme, buckles, rripa mbeturinash, Maska,
aktivitete rekreative, aksesorë, veçanërisht, Për përdorim online në botët virtuale dhe
mjediset virtuale, Duke siguruar, në lidhje me mallrat e mëposhtme: Tokens jo-fungible
(NFTs), software, të dhëna, tinguj, fotografi, të dhëna, të dhëna, grafikë, arte të bukura dhe
filma, Të gjitha mallrat e lartpërmendura janë të pa-shkarkuara, duke përfshirë të qenit
skedarë të të dhënave; Duke siguruar, Në lidhje me mallrat e mëposhtme: mallrat dixhitale,
Domethënë, fotografitë, veshjet e këmbëve, artikujt e veshjeve, shamitë e kokës dhe të
kokës, Çantat, Valixhet, Çantat, Rastet për mbajtjen e çelësave, pajisjet sportive atletike,
veprat artistike, Shtretërit, Përgatitjet kozmetike, produktet e kujdesit të trupit, këpucët
ortopedike, aksesorët e këpucëve, aksesorët e veshjeve, veçanërisht, Çorapet, Solet e
brendshme dhe të jashtme, buckles, rripa mbeturinash, Maska, aktivitete rekreative,
aksesorë, etj. Duke qenë avatarë, në mënyrë të veçantë, në lojërat kompjuterike; Shërbimet
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elektronike të lojërave të ofruara nga një bazë të dhënash kompjuterike, nëpërmjet rrjeteve
elektronike të komunikimit, ose me anë të internetit; Duke siguruar video online, jo të
shkarkuara; Trajnim; Aktivitetet sportive dhe kulturore; Organizimi dhe mbajtja e
konferencave, kongreseve, takimeve, seminareve dhe seminareve; Publikimi i lëndës së
shtypur (gjithashtu në formë elektronike), përveçse për qëllime reklamimi; Ofrimin e
botimeve elektronike on-line, jo të shkarkoshme; Organizimi i konkurseve [arsimi ose
zbavitja]; Publikimi dhe raportimi; Përkthim dhe interpretim; Dhënia me qira e objekteve
në lidhje me ofrimin e shërbimeve të lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë; Konsulencë
dhe informacion në lidhje me shërbimet e lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë.
42 Projektimi dhe zhvillimi i programeve kompjuterike për mekanizmat kriptografikë;
Blockchain si një Shërbim [BaaS]; Ruajtja e të dhënave nëpërmjet blockchain, Verifikimi i
të dhënave nëpërmjet blockchain; Projektimin dhe zhvillimin e softuerit dhe harduerit për
teknologjitë blockchain; Shërbimet në lidhje me fushën në teknologjinë e informacionit, në
veçanti, Dizajni, zhvillimi i tokens jo-fungible [NFTs], veprat virtuale të artit, cryptocollectibles, vlerë të bazuara në blockchain jo fungible dhe cryptocurrency; Dizajni dhe
zhvillimi i harduerit dhe softuerit kompjuterik; zhvillimin, projektimin, zbatimin,
rinovimin, mirëmbajtjen dhe dhënien me qira të programeve kompjuterike; Ofrimi i
sistemeve virtuale kompjuterike nëpërmjet cloud computing; Projektimi dhe zhvillimi i
softuerit, në veçanti organizimi dhe shfaqja e imazheve dixhitale, këpucëve dixhitale,
veshjeve, kokës, çantave, valixheve, çantave, çështjeve kyçe, pajisjeve sportive, veprave të
artit, shtretërve, kozmetikës dhe trupit, këpucë ortopedike, këpucë, lojëra dhe aksesorë, në
veçanti duke qenë avatarë për përdorim online në botët virtuale dhe mjediset virtuale;
Dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit të realitetit virtual dhe të rritur, Dizajni dhe zhvillimi i
softuerit, në veçanti veprat digjitale dhe mallrat duke përdorur një token jo fungible për
autentifikimin e veprave virtuale dhe mallrave virtuale; Programimi kompjuterik për
telekomunikacion; Ofrimin e informacioneve rreth projektimit dhe zhvillimit të programeve
kompjuterike, sistemeve dhe rrjeteve; Shërbimet e konsultave të kompjuterit dhe
teknologjisë së informacionit; Këshillim në fushën e rrjeteve kompjuterike cloud dhe
aplikacioneve; Ofrimin e informacioneve rreth projektimit dhe zhvillimit të harduerit dhe
softuerit kompjuterik; Mbështetja elektronike e të dhënave; Ruajtja elektronike e të
dhënave; Konfigurimi i rrjeteve kompjuterike me anë të programeve; Konfigurimi i
sistemeve dhe rrjeteve kompjuterike; Administrimi i serverit; Siguria, mbrojtja dhe
restaurimi i IT-së; Konsulta e sigurisë kompjuterike; Shërbimet e monitorimit të sistemit të
sigurisë kompjuterike; Shërbimet e sigurisë kompjuterike për mbrojtje kundër qasjes së
paligjshme në rrjet; Menaxhimi i projekteve kompjuterike në fushën e EDP- së; Menaxhimi
i projektit it; Shërbimet e menaxhimit të projekteve inxhinierike; Platforma si shërbim
[PaaS]; Kontrolli i Aksesit si një Shërbim (ACaaS); Software si një shërbim [SaaS];
Infrastruktura si një shërbim [IaaS]; Konsulencë dhe informacion në lidhje me shërbimet e
lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë.
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(210) KS/M/ 2022/976
(220) 24/06/2022
(300) nr. 018640943 18/01/2022 EU
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(591) E kuqe,e zezë, hiri
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 7 Aparate që operojnë me rrymë elektrike.
9 Aparate dhe instrumenta për akumulimin dhe ruajtjen e elektricitetit; bateri; akumulatorë,
elektrik; mjete karikimi për pajisje rikarimi; karikues.

(210) KS/M/ 2022/977
(220) 24/06/2022
(300) 018640942 18/01/2021 EU
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(591) E kuqe,e zezë,hiri
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 7 Aparate që operojnë me rrymë elektrike.
9 Aparate dhe instrumenta për akumulimin dhe ruajtjen e elektricitetit; bateri; akumulatorë,
elektrik; mjete karikimi për pajisje rikarimi; karikues.

(210) KS/M/ 2022/979
(220) 24/06/2022
(731) Europrinty SH.P.K. Blloku A1 –
Lagjia Kalabria – Prishtinë, KS
(591) E zezë, e kuqe e ndezur
(740) Leonora Gashi Europrinty SH.P.K
Blloku A1 – Lagjia Kalabria – Prishtinë

(540)

(511) 2 Bojra, llaqe, llaqe; konservues kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit;
ngjyrues, ngjyrues; bojëra për printim, shënjim dhe gdhendje; rrëshira natyrale të
papërpunuara; metale në formë petë dhe pluhur për përdorim në pikturë, dekorim, printim
dhe art.
Klasa 2 përfshin kryesisht bojëra, ngjyrues dhe preparate që përdoren për mbrojtjen nga
korrozioni.
Kjo klasë përfshin në veçanti:
- bojëra, llaqe dhe llaqe për industri, zejtari dhe arte;
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- hollues, trashës, fiksues dhe sikativë për bojëra, llaqe dhe llaqe;
- mordantë për dru dhe lëkurë;
- vajra kundër ndryshkut dhe vajra për ruajtjen e drurit;
- lëndë ngjyruese për veshje;
- ngjyrues për ushqime dhe pije.
Klasa 6 përfshin metale të zakonshme kryesisht të papërpunuara dhe pjesërisht të
përpunuara, duke përfshirë xeheroret, si dhe mallra të caktuara të bëra nga metale të
zakonshme.
Kjo klasë përfshin në veçanti:
- metale në formë petë ose pluhur për përpunim të mëtejshëm, për shembull, për printera
3D;
- materiale ndërtimi metalike, për shembull, materiale metalike për shina hekurudhore, tuba
dhe tuba metalikë;
- sende të vogla të pajisjeve metalike, për shembull, bulona, vida, gozhdë, rrota mobiljesh,
mbërthyes dritaresh;
- ndërtesa të transportueshme ose struktura prej metali, për shembull, shtëpi të
parafabrikuara, pishina, kafaze për kafshë të egra, shesh patinazhi;
- mallra të caktuara të bëra nga metale të zakonshme që nuk klasifikohen ndryshe sipas
funksionit ose qëllimit, për shembull, kutitë për të gjitha përdorimet prej metali të
zakonshëm, statujat, bustet dhe veprat e artit prej metali të zakonshëm.
8 Vegla dhe pajisje dore, që përdoren me dorë; takëm; krahët anësore, përveç armëve të
zjarrit; brisqe.
Shënim shpjegues
Klasa 8 përfshin kryesisht vegla dhe pajisje që përdoren me dorë për kryerjen e detyrave, të
tilla si shpimi, formimi, prerja dhe shpimi.
Kjo klasë përfshin në veçanti:
- mjete bujqësore, kopshtarie dhe peizazhi të operuara me dorë;
- veglat e përdorura me dorë për marangozët, artistët dhe zejtarët e tjerë, për shembull,
çekiçët, daltat dhe varruesit;
- doreza për vegla dore që përdoren me dorë, si thika dhe kosë;
- mjete dore elektrike dhe jo elektrike për rregullimin personal dhe artin e trupit, për
shembull, brisqe, mjete për kaçurrela flokësh, për tatuazhe dhe për manikyr dhe pedikyr;
- pompa që funksionojnë me dorë;
- takëm tavoline, të tilla si thika, pirunë dhe lugë, duke përfshirë ato të bëra nga metale të
çmuara.
Letër dhe karton; materiale të shtypura; materiale libërlidhjeje; fotografi; artikuj shkrimi
dhe zyre, përveç mobiljeve; ngjitëse për artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake; materiale
vizatimi dhe materiale për artistë; penela; materiale mësimore dhe mësimore; fletë plastike,
filma dhe qese për mbështjellje dhe paketim; Lloji i printerëve, blloqe printimi.
9 Peshkim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje) shkencore, detare, matëse,
fotografike, kinematografike, optike, aparate dhe instrumente për kursimin e jetës dhe
mësimdhënies; aparate dhe instrumente për kryerjen, kalimin, transformimin, akumulimin,
rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin, transmetimin ose
riprodhimin e zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit;
disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi; mekanizmat për aparatet me
funksion të monedhës; regjistrat e keshit, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të
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dhënave, kompjuterët; software kompjuterik; aparat shuarjen e zjarrit.
16 përfshin kryesisht letrën, kartonin dhe mallrat e caktuara të bëra nga këto materiale, si
dhe pajisjet e zyrës.
Kjo klasë përfshin në veçanti:
- thika letre dhe prerëse letre;
- kuti, kapakë dhe pajisje për mbajtjen ose sigurimin e letrës, për shembull, dosjet e
dokumenteve, kapëse parash, mbajtëse për libra çeqesh, kapëse letre, mbajtëse pasaportash,
fletore;
- makina të caktuara zyre, për shembull, makina shkrimi, dublikatë, makina frankimi për
përdorim në zyrë, mprehëse lapsash;
- artikuj pikture për përdorim nga artistë dhe piktorë të brendshëm dhe të jashtëm, për
shembull, disqe artistësh me bojëra uji, këmbalec dhe paleta piktorësh, rula dhe tabaka për
bojë;
- produkte të caktuara letre të disponueshme, për shembull, bisht, shami dhe liri tavoline
prej letre;
- mallra të caktuara të bëra prej letre ose kartoni të pa klasifikuara ndryshe sipas funksionit
ose qëllimit, për shembull, çanta letre, zarfe dhe kontejnerë për ambalazhim, statuja,
figurina dhe vepra arti prej letre ose kartoni, të tilla si figurina prej papier mâché, me
kornizë ose pa kornizë litografi, piktura dhe bojëra uji.
28 lojëra, lodra dhe lodra; aparate për lojëra video; artikuj gjimnastikor dhe sportiv;
dekorime për pemët e Krishtlindjeve.
Klasa 28 përfshin kryesisht lodra, aparate për lojëra, pajisje sportive, artikuj argëtimi dhe
risi, si dhe artikuj të caktuar për pemët e Krishtlindjeve.
Kjo klasë përfshin në veçanti:
- aparate dëfrimi dhe lojërash, duke përfshirë kontrollorët e tyre;
- lodra të reja për të luajtur shaka dhe për festa, për shembull, maska për karnaval, kapele
letre për festa, konfeti, poppers feste dhe krisur për Krishtlindje;
- mjetet e gjuetisë dhe peshkimit, për shembull, shufrat e peshkimit, rrjetat e uljes për
peshkatarët, mashtruesit, thirrjet e gjahut të gjuetisë - pajisje për sporte dhe lojëra të
ndryshme.

(210) KS/M/ 2022/981
(220) 27/06/2022
(731) CONAD - CONSORZIO
NAZIONALE DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD Via Michelino, 59 – 40127
Bologna, ITALY, IT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) CONAD ESSENTIAE LAB

(511) 3 “Ngjitës për qëllime kozmetike; Pasta për dhëmbë; pasta për dhëmbë jomedicinale; Pasta për dhëmbë dhe pastrues goje; Shirita për zbardhjene dhëmbëve; Lustrim
i dhëmbëve; preparet për përkujdesin e dhëmbëve; preparate për pastrimin e dhëmbëve;
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preparate për pastrimin e protezave; shami letre e parfumosur; peceta të para-lagura për
kozmetikë; Peceta të mbushura me preparate për heqjen e makiazhit; vata pastrimi të
mbushura me kozmetikë; peceta për syze të mbushura me detegjent; peceta për fëtyrë;
peceta të lagura për përdorim në sanitari dhe kozmetikë; shami peceta bebave të mbushura
me preparate pastrimi; Lesh pambuku në formë të pecetave për përdorim në kozmetikë;
maska pastrimi për fytyrë; maska fytyre; maska për fytyrë dhe trup; Leukoplast për
papastërtitë e lëkurës; Maska kozmetike për fytyrë; Krem për depilim; Dyll depilimi;
Kremra për depilim; Preparate për depilim; Shirita dylli për heqjen e qimeve të trupit;
Shkumë rroje; Xhel rroje; Kremra pas rruajtjes; Balsam pas rruajtjes; Preparate pas
rruajtjes; Preparate pas rruajtjes; Krem hidratues pas rruajtjes; Komplete rroje, të përbërë
nga krem rroje dhe pas rroje; Antidjersë [tualeti]; Deodorantë personalë; Deodorant për
kafshë; Deodorant dhe antidjersë; Deodorant për kafshët shtëpiake; Deodorant për këmbët;
Deodorantë për trupin [parfumeri]; Preparate kozmetike për kujdesin e trupit; Pastrues
kozmetikë për trupin (scrubs); Krem këmbësh jo medicinal; Vajra esencialë për përdorim
në freskuesit e ajrit; Preparate për larje për qëllime personale sanitare ose deodorante
[tualeti]; Preparate dushi për përdorim personale sanitare ose deodorante [tualeti]; Parfume;
Parfume të ngurta; Preparate për aromatizimin e ajrit; Ekstraktet e parfumeve; Parfume për
qeramikë; Parfume dhomash në formë sprej; Kremra për kujdesin e flokëve; Krem për
flokë; Bojëra flokësh; Shampon; Shampon-kondicioner; Shampone të thata; Shampo për
kafshë shtëpiake [përgatitje jo medicinale për kujdesin]; Shampo qilimash; Maska për
flokë; Ëmbëlsira me sapun tualeti; Sapun pa ujë; Sapun lavanderi; Sapun i lëngshëm për
lavanderi; Aditivë për larje; Zbutës pëlhurash; Niseshte për qëllime lavanderi; Zbardhues
lavanderie; Dyll lavanderie; bluarje lavanderie; Detergjentë për larjen e rrobave për
përdorim shtëpiak; Sapun detergjent; Lëngje për pastrim kimik; Vajra esencialë si parfum
për qëllime larje; Topa lavanderie që përmbajnë detergjent për rroba; Preparate për larje për
përdorim shtëpiak; Lustër lavanderie; Zbardhues lavanderie; Ndriçues pëlhurash; Spërkatje
antistatike për veshje; Aplikues për lustrim këpucësh që përmbajnë lustrim këpucësh; Dyll
këpucësh; Sprej për këpucë; Shami letre të mbushura me agjentë për shkëlqimin e lëkurës;
Pastrues për përdorim shtëpiak; Preparate për pastrimin e xhamit; Preparate për banjë;
Preparate kozmetike për banjë dhe dush; Kripërat e banjës jo medicinale; Vajra aromatike
për banjë; Preparate polirimi; Preparate për lustrim; Preparate për pastrim dhe aromatizues;
Lustrime protezash; Preparate për pastrimin dhe lustrimin e lëkurës dhe këpucëve; Pëlhura
të mbushura me detergjent për pastrim; Preparate për pastrimin e xhamit.”
5 “Ngjitës për proteza; Peceta dezinfektuese; Peceta antibakteriale; Peceta të mbushura me
antiseptikë; Peceta medicinale të mbushura; Repelentë ndaj insekteve; Shami letre të
mbushura me repelantë të insekteve; Repelentë ndaj insekteve për përdorim te njerëzit;
Repelentë ndaj insekteve për përdorim te kafshët; Preparate për aromatizimin e ajrit;
Aromatizues automobilash; Aromartizues për frigoriferë; Aromatizues për tekstil;
Aromtizues këpucësh; Aromatizues për veshje; Spërkatës për aromatizimin e dhomës;
Aromatizues për deponimin e mbeturinave; Aromatizues për tabaka mbeturinash;
Deodorantë, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët; Shampon medicinal; Shampon
pedikucidal; Sapun antibakterial; Shtesa dietale për njerëzit jo për qëllime mjekësore;
Shtojca probiotikë; Enzima si shtojca ushqimore; Proteina si shtojca dietike; Shtojca
dietale për foshnjat; Suplemente vitaminash; Shtojca ushqimore të shëndetshme për
personat me kërkesa të veçanta dietale; Shtojca ushqimore; Suplemente ushqimore;
Suplemente dietike minerale; Shtesa dietike dhe ushqimore; Shtesa dietale pelte
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mbretërore; Shtesa ushqimore dietale të përdorura për agjërim të modifikuar; Pije
suplementare dietike; Nutraceuticals për përdorim si një shtesë diete; Shtesa dietiale për
kafshët shtëpiake në natyrën e një përzierjeje pijesh pluhur; Shtesae dietale bimore për
persona me kërkesa të veçanta dietale; Infuzione të bimëve mjekësore; Shtojca dietale me
propolis; Pej dentar i medikuar.”
8 “Pajisje depilimi elektrik dhe jo-elektrike; Aparate laser për heqjene qimeve, të
ndryshme nga ato për përdorim medicinal; Pajisje depilimi; Brisk për rroje; Brisk për rroje
një përdorimësh; Brisqe; Brisk jo-elektrikë; Kuti për brisqe; Tehë për brisqet elektrike;
Fishek me përmbajtje të tehave të brisqeve; Teha të sigurta të brisqeve (Shitës për-).”
21 “Pej për qëllime dentare; Makinë për pejët dentar; Komplete për kujdesin oral që
përmbajnë furça dhëmbësh dhe pejë; Furça ndërdhëmbore për pastrimin e dhëmbëve; Furça
dhëmbësh; Enë për furçë dhëmbësh; Koka për furça dhëmbësh elektrike; Furça dhëmbësh,
elektrike; Sfungjerë; Sfungjerë tualeti; Sfungjerë kozmetikë; Sfungjerë për trupin; Sponge
për vendosjen e pudrës së trupit; Sfungjerë për grim; Sfungjerë fytyre për aplikimin e
grimit; Krehërat; këllëf krehër; Furça; Furça për make-up; Furça për higjienën personale;
Furça për pastrimin e lëkurës; Artikuj për pastrimin e dhëmbëve; Kutitë e montuara të
furçave; Gërvishtëse të shpinës; Doreza gërryese për pastrimin e lëkurës; Doreza gërryese
për pastrimin e lëkurës; Kutitë e montuara të furçave; Furça rroje; Furça për make-up;
Furça për make-up; Mbushëse për zbutjen e fytyrës; Mbajtëse sapuni; Mbajtëse sfungjeri;
Mbajtëse furçash rroje; Mbajtëse furçash rroje; Spatulat kozmetike; Furça për qerpikët;
Furça për vetullat; Nebulizatorë për përdorim shtëpiak; Avullues parfumi; Enë tualeti; Enë
kozmetike; Furça për thonjtë; Kutitë e montuara të furçave; Mbulues tejzanor kundër
mushkonjave; Aparat deodorues për përdorim personal; Avullues parfumi; Pëlhura
antistatike për përdorim shtëpiak.”
24 “Veshje për heqjen e makiazhit (tekstil), të ndryshëm nga ato që janë të mbushura me
preparate toaleti; Veshje për heqjen e makiazhit.”
30 “Çaj bimorë; Çaj për mbushje; Çaj bimësh; Ekstrakte, jo medicinale; Propolis për
përdorim në ushqim; Propolis.”

(210) KS/M/ 2022/982
(220) 27/06/2022
(731) CONAD - CONSORZIO
NAZIONALE DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD Via Michelino, 59 – 40127
Bologna, IT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) CONAD ESSENTIAE

(511) 3 “Ngjitës për qëllime kozmetike; Pasta për dhëmbë; pasta për dhëmbë jomedicinale; Pasta për dhëmbë dhe pastrues goje; Shirita për zbardhjene dhëmbëve; Lustrim
i dhëmbëve; preparet për përkujdesin e dhëmbëve; preparate për pastrimin e dhëmbëve;
preparate për pastrimin e protezave; shami letre e parfumosur; peceta të para-lagura për
kozmetikë; Peceta të mbushura me preparate për heqjen e makiazhit; vata pastrimi të
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mbushura me kozmetikë; peceta për syze të mbushura me detegjent; peceta për fëtyrë;
peceta të lagura për përdorim në sanitari dhe kozmetikë; shami peceta bebave të mbushura
me preparate pastrimi; Lesh pambuku në formë të pecetave për përdorim në kozmetikë;
maska pastrimi për fytyrë; maska fytyre; maska për fytyrë dhe trup; Leukoplast për
papastërtitë e lëkurës; Maska kozmetike për fytyrë; Krem për depilim; Dyll depilimi;
Kremra për depilim; Preparate për depilim; Shirita dylli për heqjen e qimeve të trupit;
Shkumë rroje; Xhel rroje; Kremra pas rruajtjes; Balsam pas rruajtjes; Preparate pas
rruajtjes; Preparate pas rruajtjes; Krem hidratues pas rruajtjes; Komplete rroje, të përbërë
nga krem rroje dhe pas rroje; Antidjersë [tualeti]; Deodorantë personalë; Deodorant për
kafshë; Deodorant dhe antidjersë; Deodorant për kafshët shtëpiake; Deodorant për këmbët;
Deodorantë për trupin [parfumeri]; Preparate kozmetike për kujdesin e trupit; Pastrues
kozmetikë për trupin (scrubs); Krem këmbësh jo medicinal; Vajra esencialë për përdorim
në freskuesit e ajrit; Preparate për larje për qëllime personale sanitare ose deodorante
[tualeti]; Preparate dushi për përdorim personale sanitare ose deodorante [tualeti]; Parfume;
Parfume të ngurta; Preparate për aromatizimin e ajrit; Ekstraktet e parfumeve; Parfume për
qeramikë; Parfume dhomash në formë sprej; Kremra për kujdesin e flokëve; Krem për
flokë; Bojëra flokësh; Shampon; Shampon-kondicioner; Shampone të thata; Shampo për
kafshë shtëpiake [përgatitje jo medicinale për kujdesin]; Shampo qilimash; Maska për
flokë; Ëmbëlsira me sapun tualeti; Sapun pa ujë; Sapun lavanderi; Sapun i lëngshëm për
lavanderi; Aditivë për larje; Zbutës pëlhurash; Niseshte për qëllime lavanderi; Zbardhues
lavanderie; Dyll lavanderie; bluarje lavanderie; Detergjentë për larjen e rrobave për
përdorim shtëpiak; Sapun detergjent; Lëngje për pastrim kimik; Vajra esencialë si parfum
për qëllime larje; Topa lavanderie që përmbajnë detergjent për rroba; Preparate për larje për
përdorim shtëpiak; Lustër lavanderie; Zbardhues lavanderie; Ndriçues pëlhurash; Spërkatje
antistatike për veshje; Aplikues për lustrim këpucësh që përmbajnë lustrim këpucësh; Dyll
këpucësh; Sprej për këpucë; Shami letre të mbushura me agjentë për shkëlqimin e lëkurës;
Pastrues për përdorim shtëpiak; Preparate për pastrimin e xhamit; Preparate për banjë;
Preparate kozmetike për banjë dhe dush; Kripërat e banjës jo medicinale; Vajra aromatike
për banjë; Preparate polirimi; Preparate për lustrim; Preparate për pastrim dhe aromatizues;
Lustrime protezash; Preparate për pastrimin dhe lustrimin e lëkurës dhe këpucëve; Pëlhura
të mbushura me detergjent për pastrim; Preparate për pastrimin e xhamit.”
5 “Ngjitës për proteza; Peceta dezinfektuese; Peceta antibakteriale; Peceta të mbushura me
antiseptikë; Peceta medicinale të mbushura; Repelentë ndaj insekteve; Shami letre të
mbushura me repelantë të insekteve; Repelentë ndaj insekteve për përdorim te njerëzit;
Repelentë ndaj insekteve për përdorim te kafshët; Preparate për aromatizimin e ajrit;
Aromatizues automobilash; Aromartizues për frigoriferë; Aromatizues për tekstil;
Aromtizues këpucësh; Aromatizues për veshje; Spërkatës për aromatizimin e dhomës;
Aromatizues për deponimin e mbeturinave; Aromatizues për tabaka mbeturinash;
Deodorantë, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët; Shampon medicinal; Shampon
pedikucidal; Sapun antibakterial; Shtesa dietale për njerëzit jo për qëllime mjekësore;
Shtojca probiotikë; Enzima si shtojca ushqimore; Proteina si shtojca dietike; Shtojca
dietale për foshnjat; Suplemente vitaminash; Shtojca ushqimore të shëndetshme për
personat me kërkesa të veçanta dietale; Shtojca ushqimore; Suplemente ushqimore;
Suplemente dietike minerale; Shtesa dietike dhe ushqimore; Shtesa dietale pelte
mbretërore; Shtesa ushqimore dietale të përdorura për agjërim të modifikuar; Pije
suplementare dietike; Nutraceuticals për përdorim si një shtesë diete; Shtesa dietiale për
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kafshët shtëpiake në natyrën e një përzierjeje pijesh pluhur; Shtesae dietale bimore për
persona me kërkesa të veçanta dietale; Infuzione të bimëve mjekësore; Shtojca dietale me
propolis; Pej dentar i medikuar.”
8 “Pajisje depilimi elektrik dhe jo-elektrike; Aparate laser për heqjene qimeve, të
ndryshme nga ato për përdorim medicinal; Pajisje depilimi; Brisk për rroje; Brisk për rroje
një përdorimësh; Brisqe; Brisk jo-elektrikë; Kuti për brisqe; Tehë për brisqet elektrike;
Fishek me përmbajtje të tehave të brisqeve; Teha të sigurta të brisqeve (Shitës për-).”
21 “Pej për qëllime dentare; Makinë për pejët dentar; Komplete për kujdesin oral që
përmbajnë furça dhëmbësh dhe pejë; Furça ndërdhëmbore për pastrimin e dhëmbëve; Furça
dhëmbësh; Enë për furçë dhëmbësh; Koka për furça dhëmbësh elektrike; Furça dhëmbësh,
elektrike; Sfungjerë; Sfungjerë tualeti; Sfungjerë kozmetikë; Sfungjerë për trupin; Sponge
për vendosjen e pudrës së trupit; Sfungjerë për grim; Sfungjerë fytyre për aplikimin e
grimit; Krehërat; këllëf krehër; Furça; Furça për make-up; Furça për higjienën personale;
Furça për pastrimin e lëkurës; Artikuj për pastrimin e dhëmbëve; Kutitë e montuara të
furçave; Gërvishtëse të shpinës; Doreza gërryese për pastrimin e lëkurës; Doreza gërryese
për pastrimin e lëkurës; Kutitë e montuara të furçave; Furça rroje; Furça për make-up;
Furça për make-up; Mbushëse për zbutjen e fytyrës; Mbajtëse sapuni; Mbajtëse sfungjeri;
Mbajtëse furçash rroje; Mbajtëse furçash rroje; Spatulat kozmetike; Furça për qerpikët;
Furça për vetullat; Nebulizatorë për përdorim shtëpiak; Avullues parfumi; Enë tualeti; Enë
kozmetike; Furça për thonjtë; Kutitë e montuara të furçave; Mbulues tejzanor kundër
mushkonjave; Aparat deodorues për përdorim personal; Avullues parfumi; Pëlhura
antistatike për përdorim shtëpiak.”
24 “Veshje për heqjen e makiazhit (tekstil), të ndryshëm nga ato që janë të mbushura me
preparate toaleti; Veshje për heqjen e makiazhit.”
30 “Çaj bimorë; Çaj për mbushje; Çaj bimësh; Ekstrakte, jo medicinale; Propolis për
përdorim në ushqim; Propolis.”

(210) KS/M/ 2022/983
(220) 27/06/2022
(731) CONAD - CONSORZIO
NAZIONALE DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD Via Michelino, 59 – 40127
Bologna, IT
(591) Hiiri dhe Bruz (Pantone Nr. 7459 C)
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 16 “Letër dhe karton; Libra të shtypur, revista, gazeta dhe media të tjera me bazë
letër; Katalogë; Revista; Broshura, fletëpalosje; Fletushka; Manuale [doracakë], Buletinet;
Kartela tregtare; Albume për mbledhjen e figurinave; Materiale mësimore [përpos
aparateve]; Letër shkrimi; Materiale zyre; Artikuj për përdorim në shkrim; Ditarë; Librat e
takimeve; Postera; Afishe; Postera; Pamflete; Qese letre konike dhe artikuj për paketim;
Kuti për artikuj shkrimi, Këllëf shkrimi [kancelari]; Instrumente shkrimi, Goma për fshirje,
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mprehëse lapsash, vizore matëse, portofole dokumentesh, stilolapsa, lapsa, shënues
theksues, filxhanë lapsash, tableta shkrimi; Vula, vula; Balta modeluese; Kuti shkrimi
[kaceri]; Atlase; Ngjitëse [kaceri]; Shkopinj boje; Liri tavoline prej letre; Bileta; Kartolina
urimi; Pads [kaceri]; jastëkë vizatimi; Astar sirtarësh prej letre, të parfumuara ose jo;
Kartela; Hartat gjeografike; Dosjet për letra; Pllaka letre ose kartoni; Postera; Mbulesa
[kancelari]; Stilolapsa shënjimi [katrale], Stilolapsa me furçë; Pastele; lapsa për pikturë;
Kuti për bojë [artikuj për përdorim në shkollë]; Kuti dhe furça për bojë; Akuarelët; Ngjitës
për artikuj shkrimi; Goma [ngjitës] për artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake; Zarfe
[kaceri]; Zarfe plastike; Shkrimi ose vizatimi i librave; Lëngjet korrigjuese [kushtet e
zyrës]; Shkopinj korrigjues; Kaseta korrigjuese [kushtet e zyrës].

(210) KS/M/ 2022/984
(220) 27/06/2022
(731) CONAD - CONSORZIO
NAZIONALE DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD Via Michelino, 59 – 40127
Bologna, IT
(591) Hiri dhe e Kafte e mbyllte (Pantone
Nr. 4273 C)
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 4 “Lëng çakmak me qymyr; qymyr druri me gunga; Briketa qymyr druri (tadon).”
8 “Takëm; Thika; Pirunë tavoline; Lugë; Lugë çaji; Garuzhdë.”
9 “Bateri, elektrike, Bateri elektrike te rikarikueshme, Bateri, elektrike, Bateri elektrike te
rikarikueshme; Ngarkues për bateritë e rikarikueshme; Karikues baterish; Priza elektrike;
Priza të lëvizshme; Përshtatësit e prizës; Priza ajrore; Blloqe prizash me shumë priza;
Konvertorët për priza elektrike; Priza elektrike; Përshtatësit e prizës; Përshtatës udhëtimi
për priza elektrike; Telat zgjatues të energjisë elektrike; Kabllot e përshtatësit (Elektrike -);
Telat dhe kabllot elektrike.”
20 “Dyshekë; Jastëkë; Jastëkë; Varëse rrobash; Mbajtëse për pallto; Mbajtëse rrobash.”
21 “Enë kuzhine; Artikuj për kujdesin e veshjeve dhe këpucëve; Statuja, figurina, pllaka
dhe vepra arti, të bëra nga materiale si porcelani, terrakota ose qelqi, të përfshira në klasë;
Enë shtëpiake për pastrim, furça dhe materiale për prodhimin e furçave; Xhami i papunuar
dhe gjysëm i përpunuar, i papërcaktuar për përdorim; Dërrasa për hekurosje; Mbulesa për
hekurosje, në formë; Rroba-kunja; Shporta me kunja rrobash; Kuti për ruajtjen e rrobave;
Furça për larjen e enëve; Mbulesa enësh; Tasat [legenët]; Mbajtëse furçash rroje; Furça
rroje; Kompaktet pluhur; Doreza për qëllime shtëpiake; Kontejnerë për përdorim shtëpiak
ose kuzhine; Doreza lustruese; Doreza për banjë (përkatësisht për higjienën personale);
Doreza për pastrimin e makinave; Vegla për pastrimin e automjeteve; Pëlhura pastrimi për
makina; Sfungjerë; Sfungjerë të parfumuar; Sfungjerë tualeti; Sfungjerë fytyre për
aplikimin e grimit; Lesh çeliku për pastrim; Mbajtëse sfungjeri; Krehërat; Pëlhura për
pastrim; Mbushëse gërryese për qëllime kuzhine; Koritë për ushqim; Fshesa; Kova; Furça;
391

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

Rafte për tharjen e rrobave; Furça dhëmbësh; Mbajtëse sapuni; Shpërndarëse sapuni; Enë
tualeti; Enë për qëllime shtëpiake; Avullues parfumi; Lëkurë e egër për pastrim; Kutitë e
montuara të furçave; Furça për pastrimin e tankeve dhe kontejnerëve; Sfungjerë për qëllime
shtëpiake; Furça flokësh; Pëlhura për pastrim; Pëlhura lustruese; Enë kozmetike; Lëkurë
lustruese; Pluhura; Doreza lustruese; Pëlhura dyshemeje; Kandelabra [shandanët];
Dispensera për servietë; Rafte për peshqirë; Mbajtëse peshqirësh; Kazanët e plehrave;
Pëlhura për pastrim; Sfungjerë për pastrim; Furça për pluhurosje; Furça për larjen e enëve;
Tepsi pluhuri; Tepsi pluhuri; Furça për buzët; Enë për furçë dhëmbësh; Furça për larjen e
enëve; Fshesa me pupla; Gërvishtëse të shpinës; Shkopinj aplikues për aplikimin e grimit;
Furça për rroba; Furça për make-up; Enë për pourri tenxhere; Furça për maskara; Pëlhura
lustruese; Kova fshirëse që përfshijnë leckë për leckë; Nebulizatorë për përdorim shtëpiak;
Pomanders [kontejnerë]; Pëlhura për këpucë; Furça për thonjtë; Pjata tavoline për një
përdorim; Gota të bëra nga plastika; Pjata tavoline për një përdorim; Enë pjekjeje me karton
të disponueshëm; Kapakë njëpërdorimëshe për kontejnerë shtëpiake; Enë tavoline, përveç
thikat, pirunët dhe lugët, tenxhere për gatim, enë; Kapakët e tenxheres; Enë gatimi për
përdorim në furra dhe furra me mikrovalë; Tenxhere dhe tigane gatimi [jo elektrike]; Enë
pjekjeje [jo lodra]; Kontejnerë për ruajtjen e ushqimit; Komplete tenxheresh për gatim;
Komplete tenxheresh për gatim; Lugë për përzierje [enë kuzhine], Tapa tapash, elektrike
dhe jo elektrike; Gota, enë për pije dhe vegla; Enë ushqimore; kallëpe gatimi; Enë kafeje;
Shenues kafeje jo elektrik; Filtra kafeje, jo elektrike; Rende; Gypat.
24 “Vrapues tavoline prej tekstili; Vrapues tavoline prej tekstili; Melton (mbulesa tavoline
mbrojtëse); Tekstile, Pëlhura mobilimi; Mbulesa krevate dhe tavoline; Rroba krevati dhe
batanije; Hedha, Çarçafë, shpella për jastëk, Peshqirë tekstili, Çarçafë banjosh, jorgan,
mbulesa krevati, mbulesë krevatesh, peshqir me kapuç; Peshqir prej tekstili; Liri tavoline,
jo prej letre; Këllëf jastëku; Këllëf jastëku; Mbulesa dysheku; Mbulesa dysheku; Ticks
(mbulesa dysheku dhe jastëku); Mbulesa dysheku; Pëlhurë vaji; Mbulesa vaji për përdorim
si mbulesa tavoline; Perde prej tekstili ose plastike; Perde dushi prej tekstili ose plastike;
Pëlhurë ngjitëse për aplikim nga nxehtësia; Tapete, jo prej letre; Peceta tavoline prej
tekstili; Liri; Peshqir enësh për tharje; Pëlhura tekstile; Mbulesa për mobilje; Pëlhura të
endura.”
25 “Rrobdishambër.”

(210) KS/M/ 2022/985
(220) 27/06/2022
(731) CONAD - CONSORZIO
NAZIONALE DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD Via Michelino, 59 – 40127
Bologna, IT
(591) Hiri dhe Gjelbert (Pantone Nr. 7743
C)
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)
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(511) 1 “Plehra; Plehrat; Tokë për vazo; Tokë për rritje; Lëndët ushqyese për bimët;
Preparate për bimë fortifikuese; Mjete rritjeje për bimë; Tokë për kultivimin e bimëve
artificiale; Kimikatet për mbrojtjen e bimëve [përveç fungicideve, barërave të këqija,
herbicideve, insekticideve, paraziticideve], Alkooli, Bikarbonat natriumi; Substanca për
ruajtjen e luleve të prera; Balta e zgjeruar për rritjen e bimëve hidroponike [substrat];
Plehrat organike.”
31 “Produkte të papërpunuara hortikulturore; Bimët dhe prodhimet e tyre të freskëta; Bimë
natyrale; Lule; Lule të prera; Fara, llamba dhe fidane për mbarështimin e bimëve; Mbetjet
bimore (lëndët e para).”

(210) KS/M/ 2022/986
(220) 27/06/2022
(731) CONAD - CONSORZIO
NAZIONALE DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD Via Michelino, 59 – 40127
Bologna, IT
(591) Hiri dhe Kaftë (Pantone Nr. 7504 C)
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 25 “Veshje, veshmbathje, mbulesa për kokë; Të brendshme dhe veshje nate; Çorape;
Çorape të gjata; Çorape të holla për femra.”

(210) KS/M/ 2022/987
(220) 28/06/2022
(731) Anton Potera AUTO LLAPI SH.P.K
Nëna Terezë nr.243 Fushë Kosovë, KS

(540)

(511) 12 Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit; Automjete;
motoçikleta; biçikleta; pajisje për lëvizje tokësore; motorë automjetesh tokësore; motorë
për automjete tokësore; pjesë dhe pajisje për automjete
35 Shërbime shitje me shumicë dhe pakicë në dyqan dhe internet të produkteve si:
Autovetura dhe automjete te ndryshme, pjesë këmbimi dhe aksesorë për automjete, vajra
lubrifikant; shërbime të agjencisë import-eksport; shërbime të ndërmjetësimit komercial;
prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime
prokurimi për të tjerët (blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera); organizimi i
ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; marketing; demonstrim i mallrave;
asistencë për menaxhim komercial apo industrial; informacion tregtar dhe këshilla për
konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve
37 Shërbime të riparimit të automjeteve; stacione të shërbimit të automjeteve ;
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mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve; informacione riparimi; lubrifikimi i
automjeteve; larje automjetesh; lustrim automjeti; mirëmbajtja e automjeteve; ngarkimin
(karikimin) e baterive të automjeteve; balancimi i gomave.

(210) KS/M/ 2022/988
(220) 28/06/2022
(731) Anton Potera AUTO LLAPI SH.P.K
Nëna Terezë nr.243 Fushë Kosovë, KS
(526) AUTO LLAPI

(540) AUTO LLAPI

(511) 12 Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit; Automjete;
motoçikleta; biçikleta; pajisje për lëvizje tokësore; motorë automjetesh tokësore; motorë
për automjete tokësore; pjesë dhe pajisje për automjete
35 Shërbime shitje me shumicë dhe pakicë në dyqan dhe internet të produkteve si:
Autovetura dhe automjete te ndryshme, pjesë këmbimi dhe aksesorë për automjete, vajra
lubrifikant; shërbime të agjencisë import-eksport; shërbime të ndërmjetësimit komercial;
prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime
prokurimi për të tjerët (blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera); organizimi i
ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; marketing; demonstrim i mallrave;
asistencë për menaxhim komercial apo industrial; informacion tregtar dhe këshilla për
konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve
37 Shërbime të riparimit të automjeteve; stacione të shërbimit të automjeteve ;
mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve; informacione riparimi; lubrifikimi i
automjeteve; larje automjetesh; lustrim automjeti; mirëmbajtja e automjeteve; ngarkimin
(karikimin) e baterive të automjeteve; balancimi i gomave

(210) KS/M/ 2022/989
(220) 28/06/2022
(731) KONCI Marketing GmbH
Baerler Strasse 100, 47441 Moers Germany,
DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) ORIS

(511) 34 Produkte duhani (Produkte luksoze) kryesisht cigare dhe filtera per cigare, cigare
puro; Artikuj per perdorim me duhan; shkrepes; shkopinj duhani; Produkte duhani qe
perdoren me ngrohje,pajisje elektrike dhe elektronike per ngrohjen e produkeve te duhanit,
ne vecanti, shkopinjet e duhanit si dhe zevendesues duhani cigare elektrike, cigare
elektronike, kuti qe ringarkohen ne menyre elektrike per cigare, pajisje pastrimi dhe brusha
pastrimi per cigaret elektrike dhe elektronike; solucion i lengshem dhe solucion i lengshem
me nikotine per cigaret elektrike dhe elektronike taketuke
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(210) KS/M/ 2022/990
(220) 28/06/2022
(731) BJ Acquisition LLC
52-16 Barnett Avenue
Long Island City, New York 11104
United States of America, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)
LUV BETSEY BY BETSEY JOHNSON

(511) 16 Letër shkrimi; fletore me letra boshe; bllok skicash; ditare boshe për shkrim;
çanta dhuratash; kuti dhuratash; kuti shkrimi për desktop; peceta letre
20 Kuti magazinimi jo-nga metali për përdorim të përgjithshëm
21 Gota letre; enë; konteiner për përdorim shtëpiak

(210) KS/M/ 2022/991
(220) 28/06/2022
(731) BJ Acquistion LLC
52-16 Barnett Avenue Long Island City,
New York 11104, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) BETSEY JOHNSON

(511) 16 Letër shkrimi; fletore me letra boshe; bllok skicash; ditare boshe për shkrim;
çanta dhuratash; kuti dhuratash ; kuti shkrimi për desktop ; peceta letre."
20 "Kuti magazinimi jo-nga metali përdorim të përgjithshëm."
21 "Gota letre; enë; konteiner për përdorim shtëpiak."

(210) KS/M/ 2022/992
(220) 28/06/2022
(731) Besim Hoxha Planet Group Sh.p.k
Zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë,
KS
(526)
(591) 1.E kaltër
2.
Vjollce
3.
E pembe (roze)
4.
E bardhe

(540)
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(740) Florin Lata “Judex” Firmë e
Avokatisë Sh.p.k rr. B, Hyrja C15/10, nr.3,
Mati 1, Prishtinë
(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi, preparate
pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese, sapune, produkte parfumerike, vajëra esenciale,
produkte kozmetike, locione për flokë, pastë dhëmbësh.
5 Preparate farmaceutike dhe veterinare, dezinfektues, preparate sanitare për qëllime
mjekësore, preparate për mbytjen e parazitëve, substanca dietike të adoptuara për përdorim
mjekësor, ushqim për foshnjet, leukoplastet, materiale për lidhje, materiale per dhëmbë,
dyll dentar, fungicide, herbicide.
16 Letër, karton dhe mallrat e bëra nga këto materiale, që nuk janë të përfshira në klasët e
tjera, kuti kartoni apo letre, peceta letre për duar, peceta letre për fytyrë, peceta letre për
kuzhinë, letra dore, roll letrash për përdorim shtëpiak, peceta nga letra, letër higjenike,
palloma letre për mënjanimin e makijazhit, letër për toalet, letra për mbrojtjen e ulëses së
toaletit, pëlhurë letre për tavolinë, peceta letre për tavolinë, mbulojë letre për tavolinë,
produkte letre për përdorim sanitar, kozmetik, përdorim shtëpiak dhe pelena.

(210) KS/M/ 2022/993
(220) 28/06/2022
(731) Besim Hoxha Zona Industriale
Prishtinë – Fushë Kosovë, KS
(526) PURE
(740) Florin Lata “Judex” Firmë e
Avokatisë Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10,
nr.3, Mati 1, Prishtinë

(540) PURE

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi, preparate
pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese, sapune, produkte parfumerike, vajëra esenciale,
produkte kozmetike, locione për flokë, pastë dhëmbësh.
5 Preparate farmaceutike dhe veterinare, dezinfektues, preparate sanitare për qëllime
mjekësore, preparate për mbytjen e parazitëve, substanca dietike të adoptuara për përdorim
mjekësor, ushqim për foshnjet, leukoplastet, materiale për lidhje, materiale per dhëmbë,
dyll dentar, fungicide, herbicide.
16 Letër, karton dhe mallrat e bëra nga këto materiale, që nuk janë të përfshira në klasët e
tjera, kuti kartoni apo letre, peceta letre për duar, peceta letre për fytyrë, peceta letre për
kuzhinë, letra dore, roll letrash për përdorim shtëpiak, peceta nga letra, letër higjenike,
palloma letre për mënjanimin e makijazhit, letër për toalet, letra për mbrojtjen e ulëses së
toaletit, pëlhurë letre për tavolinë, peceta letre për tavolinë, mbulojë letre për tavolinë,
produkte letre për përdorim sanitar, kozmetik, përdorim shtëpiak dhe pelena.
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(210) KS/M/ 2022/994
(540) NOLI
(220) 29/06/2022
(731) Auto NOLI SH.P.K. Rr.Jusuf Gervalla
Prizeren, Republika e Kosoves, KS
(526) NOLI
(740) Arbnor Skeraj Rr.Jusuf Gervalla
Prizeren, Republika e Kosoves
(511) 12 Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit. Automjete;
motoçikleta; biçikleta; pajisje për lëvizje tokësore; motorë automjetesh tokësore; motorë
për automjete tokësore; pjesë dhe pajisje për automjete.
36 Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë
37 Shërbimet e instalimit, pastrimit, riparimet dhe mirëmbajtjet në lidhje me automjetet
dhe pjesët e automjeteve dhe aksesorëve; restaurimi i automjeteve; marrja me qira dhe
dhënia me qira e artikujve në lidhje me ofrimin e shërbimeve të lartpërmendura të përfshira
në këtë klasë; këshilla dhe informacione në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të
përfshira në këtë klasë
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi. Shërbime për
qiradhënie të automjeteve dhe furgoneve; Shërbimet e marrjes me qira, shitjes dhe dhënies
me qira të automjeteve dhe shërbime rezervimi për marrjen me qira dhe dhënien me qira të
automjeteve.

(210) KS/M/ 2022/995
(220) 29/06/2022
(731) Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare
(OEGJK) Rr. Bekim Fehmiu, Icon Tower
kati9, Prishtinë/Kosovë, KS
(591) Ngjyra e zeze, ngjyrë bordo, e kuqe e
mbyllur , e kuqe e hapur, e kuqe, e
portokallte , e verdhë e hapur, e verdhë, e
verdhë e mbyllur, ngjyrë ulliri, kaltert e
mbyllur,ngjyrë tirkiz.
(740) Nora Hasani- Llapashtica Drejtoreshe
e Odes Ekonomike Gjermano - Kosovare
Rr. Bekim Fehmiu, Icon Tower kati9,
Prishtinë/Kosovë

(540)

(511) 35 Asistence per menaxhimin e biznesit
ofrimi i informacionit te biznesit
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(210) KS/M/ 2022/996
(220) 29/06/2022
(731) Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare
(OEGJK Rr. Bekim Fehmiu, Icon Tower
kati9, Prishtinë/Kosovë, KS
(740) Nora Hasani Llapashtica
Rr. Bekim Fehmiu, Icon Tower kati9,
Prishtinë/Kosovë

(540)
Deutsch- Kosovarisches
Wirtschaftsforum German-Kosovar
Economic Forum Forumi Ekonomik
Gjermano-Kosovar

(511) 35 Asistence per menaxhimin e biznesit
ofrimi i informacionit te biznesit

(210) KS/M/ 2022/997
(220) 29/06/2022
(731) Stanić Beverages d.o.o.
Slavonska avenija 22, 10000 Zagreb,
Croatia, HR
(591) E zezë, e bardhë, e gjelbër e errët, e
gjelbër e lehtë, e verdhë, portokalli
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë,

(540)

(511) 32 Ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje
frutash; shurupe dhe preparate të tjera për përgatitjen e pijeve.

(210) KS/M/ 2022/998
(220) 29/06/2022
(731) ALPINA, tovarna obutve, d.o.o.
Strojarska ulica 2, 4226 Žiri, Slovenia, SI
(526)
(591) E kuqe, e bardhë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C
Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000
Prishtinë,

(540)
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(511) 25 Këpucë; veshje; veshje koke; këpucë për femra; këpucë për meshkuj; këpucë për
fëmijë; këpucë; këpucë të papërshkueshme nga uji; këpucë me membranë të integruar të
papërshkueshëm nga uji; këpucë pune; këpucë për ecje; çizme; gjysmë çizme; çizme për
kyçin e këmbës; këpucë për përdorim të përditshëm; këpucë për kohën e lirë; veshje këmbe
sportive; këpucë sportive; këpucë vrapimi; këpucë për çiklizëm; çizme për ski; këpucë për
ski; këpucë dhe çizme me ngrohje; çizme për dëborë; çizme për ture/shetitje ski; këpucë për
alpinizëm; këpucë për ecje ne natyre; këpucë ushtarake; këpucë për gjueti; këpucë për
ngjitje mali; këpucë gjimnastike; pantofla; pjesa/veshja e sipërme e këpucëve; shtrojë për
këpucë; çorape; veshje sportive; xhaketa rezistente ndaj erës; kostume ngrohëse; pantallona
sportive/djersitjeje, pjese te poshtme te trenerkave, tuta; xhupa per djersitje, plese te
siperme te trenerkave, bluza; bluza sportive; rripa (veshje); veshje për ski; xhaketa për ski;
pantallona për ski; kapele për ski; doreza duarsh (veshje); dorezat e skive.
28 Artikuj sportivë, pajisje sportive dhe gjimnastike që nuk përfshihen në klasa të tjera;
skitë; skitë alpine; skitë cross-country; skitë nordike; skitë per tur/shetitje; skitë me rrota;
shtylla skijimi; lidhjet e skive dhe pjesët e tyre; lidhëse për ski alpine; lidhëse për skitë
cross country; lidhëse për skitë nordike; lidhëse për skitë turistike; çanta për skitë.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; përpunimi
administrativ i porosive të blerjes; organizimi i sfilatave të modës për qëllime promovuese;
organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i panaireve
tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; hulumtim biznesi; pyetsorë biznesi;
prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; marketing;
Shërbimet e reklamimit dhe marketingut të ofruara me anë të blogimit; shërbime
marketingu dhe shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë që i referohen të gjitha llojeve të
këpucëve, këpucëve sportive, këpucëve për ngjitje, këpucëve për alpinizëm, çizmeve të
skive, këpucëve për ski, çizmeve dhe këpucëve cross-country, këpucëve mbrojtëse, pjesëve
të këpucëve, çantave, çantave te shpines, çantave sportive, aksesorëve të modës, aksesorëve
te veshjes, çadra, artikuj për pastrimin dhe mirëmbajtjen e këpucëve, shtroja për këpucë,
brirë/maja këpucësh, lidhëse këpucësh, veshje, veshje sportive, xhaketave rezistente ndaj
erës, kostumeve ngrohëse, xhupave, veshjeve për kokë/kaskave, artikuj gjimnastikor dhe
sportiv, skive, skive alpine, skive cross-country, skitë me rrota, lidhëse skish, shtylla skish,
shkopinj per ecjeje/ngjitje, shkopinj alpinisti, jastëkë ngrohjeje, ngrohëse duarsh, ngrohëse
këmbësh, ngrohës këpucësh dhe çizmesh, shtroja me ngrohje skish, çorape, çorape te gjata
deri ne gju, duke përfshirë shitjen nëpërmjet internet dhe shitje on-line në një rrjet
kompjuterik.

(210) KS/M/ 2022/1001
(220) 29/06/2022
(731) Ardian Syla VIP Travel Sh.p.k
Prishtinë, Bill Klinton, KS
(526) VIP TRAVEL
(591) e kuqe dhe e hint
(740) Kastriot Berisha Podujevë, Lluzhan

(540)

(511) 36 Shërbime të sigurimeve për udhëtime; Shërbime te agjencisë për rezervimin e
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sigurimeve të lëshimi i kuponëve të udhëtimit, shërbime financiare në lidhje me udhëtimet,
shërbime financiare emergjente për udhëtarët.
39 planifikimi i udhëtimeve; konsulence për udhëtime; shërbime për rezervimin e
udhëtimit; operłmin i turneve; shërbimet e rezervimit të biletave të udhëtimit;
informacionin per udhëtime; rregullime te udhëtimit; rezervimin e udhëtimit; shërbimet e
rezervimit të kompjuterizuar për udhëtime; shërbimet e agjentëve të udhëtimit për
rregullimin e udhëtimit; Agjent per rezervimin e vendeve për udhëtime dhe transport
udhëtaresh; Shërbime te rezervimit per udhëtime dhe transport; Rezervime vendesh per
udhëtim; konsulence per Itinerarin e udhëtimit dhe shërbime informacioni; Rezervimi i
biletave per udhëtim; Konsulence per udhëtime dhe shërbime informuese; Shërbime
agjencie te rezervimit te biletave; Shërbime per rezervimin e udhëtimeve; Rezervimi i
udhëtimeve te turisteve; Ofrimi i shërbimeve te kompjuterizuara te informacioneve te
udhëtimit; Ofrimi i informatave per udhëtimeve turistike; Shërbimet Agjencisë se
Udhëtimeve, përkatësisht organizimi i transportit te udhëtareve; Shërbimet per Rezervimin
e biletave dhe turneve; Ofrimi i transportit dhe informatave te udhëtimit; Rezervimi i
vendeve; Shërbime per rezervimin e udhëtimeve dhe rezervimeve; Organizimi i udhëtimeve
gjate pushimeve; Operimi dhe organizimi i turneve; Shërbime te Agjencisë lidhur me
udhëtime; rregullimi i transportit dhe udhëtimeve; Shërbime per rezervimin e udhëtimeve
dhe shërbime rezervimi; vizita, shërbime te ciceronit dhe shërbime te ekskursioneve;
Këshillim per udhëtime dhe planifikim te udhëtimeve; Ofrimi i informatave mbi udhëtimet
përmes internetit; Ofrimi i informatave ne lidhje udhëtime përmes internetit; Planifikimi,
Rregullimi dhe Rezervimi i udhëtimit përmes metodave elektronike; Shërbimet e Agjencisë
se Udhëtimit, përkatësisht ofrimi i rezervimeve dhe rezervimet per transport;
Ndërmjetësimi i udhëtimeve ajrore (charter); Rezervimi i biletave te udhëtimeve me avion;
Organizimi i Udhetimeve te Udhëtareve; Organizimi i transportit te udhëtareve me
fluturake; Dhënia me qira e automjeteve; Organizimi i udhëúneve me veture; Organizmi i
udhëtimeve me automjete (kombi); Ofrimi i shërbimeve te informacionit per shërbimet e
qiramarrjes se automjeteve; Transport; Shërbimet e Transportit; Organizimi i
Transportimit; Rezervimi i Transportit; Transportimi i bagazheve te udhëtareve;
Transportimi përmes linjave ajrore; Transportimi i bagazheve; Organizimi i transportit
ajror; rezervimi dhe shërbime te rezervimit per transport; Shërbime konsulence ne lidhje me
transportin; Rregullimi i transportit ne orare te udhetimit; Shërbime per rezervimin e
Rregullimi i transportit te udhëtareve përmes veturave; shërbimet e agjencisë për
rregullimin e të udhëtarëve, shërbimet e rezervimit elektronik në lidhje me transportin e
udhëtarëve, rregullimin e shërbimit te transportit te udhëtareve përmes aplikacioneve
online, rezervimi i biletave te udhëtimeve per metoda te ndryshme transporti; shërbime per
rregullimin e transportimit te udhëtareve; Sherbime te kompjutemuara ne lidhje me
transportin e udhëtareve; Shërbime per transportin e udhëtareve te tjerë përmes
aplikacioneve online, rezervimi i biletave te udhëtimeve per metoda te ndryshme transporti;
Shërbime per rregullimin e transportimit te udhëtareve; Shërbime te kompjuterizuara ne
lidhje me transportin e udhëtareve; Ofrimi i transportit te udhetareve përmes linjave ajrore;
Rezervimi i vendeve te udhëtimeve ne linja ajrore; Ofrimi i informatave ne lidhje me
transportin e udhëtareve; Ofrimi i te dhënave ne lidhje me transportin e udhëtareve;
Sherbime Agjencish per rregullimin e transportin e personave; Ofrimi i informacionit per
transport te udhëtimeve përmes aparateve dhe pajisjeve të telekomunikacionit, rregullimi i
udhëtimit nga dhe në hotele, shërbimet e agjencisë së udhëtimit për udhëtime biznesi;
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shërbimet e agjencisë së udhëtimit per organizimin e udhëtimeve gjate pushimeve.
43 Rezervimi i akomodimit rregullimi i akomodimit për pushime; rezervimi i akomodimit
në hotel; rezervime të akomodimit të përkohshëm; rezervimi i akomodimit të përkohshëm
përmes intemetit; shërbime të agjencisë së udhëtimit për të bërë rezervime ne hotelieri;
shërbimet e agjencisë për rezervime te akomodimit të përkohshëm; rezervime ne hotelieri;
shërbime te zyrës së akomodimit [hotele, konvikte; vlerësimi i akomodimit në hotel; bërjen
e rezervimeve në hotel për të tjerët; sigurimi i rezervimit të dhomës dhe shërbimeve të
rezervimit të hotelit; Informacion në lidhje me hotelet; shërbimet e rezervimit të agjencive
për hotelin; rezervimi i dhomave të hotelit për udhëtarët; shërbime këshillimi në lidhje me
objektet hoteliere; sigurimi i Informacionit në internet në lidhje me rezervimet e hotelit;
hotelit të ofruara përmes internetit; shërbime të agjencisë së udhëtimit për rezervimin e
akomodimit në hotel; vlerësim i akomodimit për pushime; shërbime të akomodimit në
vendpushime; shërbimet e rezervimit të agjencive për akomodimin në pushime; agjenci
udhëtimi për rezervimin e akomodimit; sigurimi i informacionit në lidhje me rezervimin e
vendbanimit.

(210) KS/M/ 2022/1002
(220) 29/06/2022
(300) 97197314 28/12/2021 US
(731) Sovereign Brands, L.L.C.
383 W. Broadway, 5th Fl.
New York, N.Y. 10012, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) SAINT NOIR

(511) 33 Shampanjë, pije alkoolike përveç birrës.

(210) KS/M/ 2022/1003
(220) 29/06/2022
(731) Midea Group Co., Ltd.
B26-28F, Midea Headquarter Building,
No.6 Midea Avenue, Beijiao, Shunde,
Foshan, Guangdong, People's Republic of
China, CN
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 11 Instalime për pajisjet e ajërti të kondicionuar; aparate për ajër të kondicionuar;
instalimet dhe aparatet e ventilimit [klimatizim]; instalime për ventilim [klimë të
kondicionuar] për automjete; sterilizues ajri; lagështues ajri (humidifiers); pajisje për heqje
të lagështisë së tepërme nga ajri (dehumidifiers) ; pompa ngrohëse; instalimet e ngrohjes;
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aparat dezinfektues.

(210) KS/M/ 2022/1004
(220) 30/06/2022
(731) Ordinanca Stomatologjike Dent Fix
SH.P.K. Prishtinë, Henry Dynan A-7 II
Nr.2-1, KS
(740) Valon Basha Aziz Abrashi nr.66,
10000, Prishtine, Kosovë

(540) Ordinanca Stomatologjike “Dent
Fix”

(511) 5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime
mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar,
ushqim për foshnjat; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; suva, materiale për
veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për
asgjësimin e parazitëve; fungicide, herbicide.
Klasa 5 përfshin kryesisht produkte farmaceutike dhe preparate të tjera për qëllime
mjekësore ose veterinare.
Kjo klasë përfshin në veçanti:
- preparate sanitare për higjienën personale, përveç produkteve tualeti;
- pelena për bebe dhe për mosmbajtjeje;
- deodorantë, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët;
- shampo medicinale, sapune, losione dhe dentifriza;
- suplemente dietike të destinuara për të plotësuar një dietë normale ose për të pasur
përfitime shëndetësore;
- zëvendësuesit e vakteve dhe ushqimet dhe pijet dietike të përshtatura për përdorim
mjekësor ose veterinar.
Kjo klasë nuk përfshin, në veçanti:
- përbërës për përdorim në prodhimin e produkteve farmaceutike, për shembull, vitamina,
konservues dhe antioksidantë (Cl. 1 );
- preparate sanitare që janë tualete jo medicinale (Kl. 3 );
- deodorantë për qeniet njerëzore ose për kafshët (Kl. 3);
- fasha mbështetëse, fasha ortopedike (Cl. 10 );
- Zëvendësuesit e vakteve dhe ushqimet dhe pijet dietike të paspecifikuara si për përdorim
mjekësor ose veterinar, të cilat duhet të klasifikohen në klasat e duhura të ushqimeve ose
pijeve, për shembull, patatet e skuqura me pak yndyrë (Cl. 29), shufra drithërash me shumë
proteina ( Cl. 30 ), pijet izotonike (Cl. 32).
10 Përfshin kryesisht aparate kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, instrumente
dhe artikuj që përdoren përgjithësisht për diagnostikimin, trajtimin ose përmirësimin e
funksionit ose gjendjes së personave dhe kafshëve.
Kjo klasë përfshin në veçanti:
- fasha mbështetëse, fasha ortopedike;
- veshje speciale për qëllime mjekësore, për shembull, veshje për kompresim, çorape për
variçe, xhaketa të ngushta, këpucë ortopedike;
- artikuj, instrumente dhe pajisje për menstruacionet, kontracepsionin dhe lindjen e
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fëmijëve, për shembull, gota menstruale, pesarë, prezervativë, dyshekë lindjeje, pincë;
- Artikuj terapeutikë dhe protetikë dhe pajisje për implantimin e bërë nga materiale
artificiale ose sintetike, për shembull, implante kirurgjikale të përbëra nga materiale
artificiale, gjoks artificial, stimulues të trurit, implante të fiksimit të kockave të
biodegradueshme;
- mobilje të prodhuara posaçërisht për qëllime mjekësore, për shembull, kolltuqe për
qëllime mjekësore ose dentare, dyshekë me ajër për qëllime mjekësore, tavolina operacioni.
Kjo klasë nuk përfshin, në veçanti:
- veshje mjekësore dhe artikuj sanitarë absorbues, për shembull, suva, fasha dhe garza për
veshje, jastëkë për gji, pelena për foshnja dhe për mosmbajtjeje, tampona (Kl. 5);
- implantet kirurgjikale të përbëra nga inde të gjalla (Cl. 5 );
- cigare pa duhan për qëllime mjekësore (Kl. 5) dhe cigare elektronike (Kl. 34);
- karrige me rrota dhe skuter për lëvizje (Kl. 12 );
- tavolina masazhi dhe shtretër spitalor (Kl. 20 ).
44 Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për qeniet
njerëzore ose kafshët; shërbimet e bujqësisë, akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë.
Shënim shpjegues
Klasa 44 përfshin kryesisht kujdesin mjekësor, duke përfshirë mjekësinë alternative,
kujdesin higjienik dhe të bukurisë që u jepet personave ose ndërmarrjeve për qeniet
njerëzore dhe kafshët, si dhe shërbimet që lidhen me fushat e bujqësisë, akuakulturës,
hortikulturës dhe pylltarisë.
Kjo klasë përfshin në veçanti:
- shërbimet spitalore;
- shërbimet e telemjekësisë;
- shërbimet e stomatologjisë, optometrisë dhe shëndetit mendor;
- shërbimet e klinikës mjekësore dhe shërbimet e analizave mjekësore për qëllime
diagnostikuese dhe mjekuese të ofruara nga laboratorët mjekësorë, si ekzaminimet me rreze
X dhe marrja e mostrave të gjakut;
- shërbimet e terapisë, për shembull, fizioterapia dhe terapia e të folurit;
- këshilla farmaci dhe përgatitja e recetave nga farmacistët;
- Shërbimet e bankës së gjakut dhe bankave të indeve njerëzore;
- Shërbimet e shtëpisë së shërimit dhe të shtëpive të pushimit;
- këshilla dietike dhe ushqimore;
- shërbimet e banjës shëndetësore;
- Shërbimet e fekondimit artificial dhe fekondimit in vitro;
- mbarështimi i kafshëve;
- kujdesi i kafshëve;
- shpimi i trupit dhe tatuazhet;
- shërbimet që kanë të bëjnë me kopshtarinë, për shembull, shërbimet e fidanishteve të
bimëve, dizajni i peizazhit, kopshtaria e peizazhit, kujdesi për lëndinën;
- shërbime që kanë të bëjnë me artin e luleve, për shembull, rregullimi i luleve, krijimi i
kurorave;
- Vrasja e barërave të këqija, kontrolli i parazitëve dhe dëmtuesve për bujqësi, akuakulturë,
hortikulturë dhe pylltari.
Kjo klasë nuk përfshin, në veçanti:
- Kontrolli i parazitëve dhe dëmtuesve, përveç për bujqësinë, akuakulturën, hortikulturën
403

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

dhe pylltarinë (Kl. 37);
- shërbimet e instalimit dhe riparimit për pajisjet e ujitjes (Kl. 37);
- transporti me ambulancë (Kl. 39);
- therja e kafshëve dhe taksidermia (Kl. 40);
- Prerja dhe përpunimi i lëndës drusore (Kl. 40);
- shërbimet e trajnimit të kafshëve (Kl. 41);
- klubet shëndetësore për ushtrime fizike (Kl. 41);
- shërbimet e kërkimit shkencor për qëllime mjekësore (Kl. 42);
- konvikt për kafshët (Kl. 43);
- shtëpitë e të moshuarve (Kl. 43);
- sipërmarrje funerale (Kl. 45).

(210) KS/M/ 2022/1005
(220) 30/06/2022
(731) Ordinanca Stomatologjike Dent Fix
SH.P.K. Prishtinë, Henry Dynan A-7 II
Nr.2-1, KS
(740) Valon Basha Aziz Abrashi nr.66,
10000, Prishtine, Kosovë

(540)

(511) 5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime
mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar,
ushqim për foshnjat; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; suva, materiale për
veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate për
asgjësimin e parazitëve; fungicide, herbicide.
Klasa 5 përfshin kryesisht produkte farmaceutike dhe preparate të tjera për qëllime
mjekësore ose veterinare.
Kjo klasë përfshin në veçanti:
- preparate sanitare për higjienën personale, përveç produkteve tualeti;
- pelena për bebe dhe për mosmbajtjeje;
- deodorantë, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët;
- shampo medicinale, sapune, losione dhe dentifriza;
- suplemente dietike të destinuara për të plotësuar një dietë normale ose për të pasur
përfitime shëndetësore;
- zëvendësuesit e vakteve dhe ushqimet dhe pijet dietike të përshtatura për përdorim
mjekësor ose veterinar.
Kjo klasë nuk përfshin, në veçanti:
- përbërës për përdorim në prodhimin e produkteve farmaceutike, për shembull, vitamina,
konservues dhe antioksidantë (Cl. 1 );
- preparate sanitare që janë tualete jo medicinale (Kl. 3 );
- deodorantë për qeniet njerëzore ose për kafshët (Kl. 3);
- fasha mbështetëse, fasha ortopedike (Cl. 10 );
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- Zëvendësuesit e vakteve dhe ushqimet dhe pijet dietike të paspecifikuara si për përdorim
mjekësor ose veterinar, të cilat duhet të klasifikohen në klasat e duhura të ushqimeve ose
pijeve, për shembull, patatet e skuqura me pak yndyrë (Cl. 29), shufra drithërash me shumë
proteina ( Cl. 30 ), pijet izotonike (Cl. 32).
10 Përfshin kryesisht aparate kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, instrumente
dhe artikuj që përdoren përgjithësisht për diagnostikimin, trajtimin ose përmirësimin e
funksionit ose gjendjes së personave dhe kafshëve.
Kjo klasë përfshin në veçanti:
- fasha mbështetëse, fasha ortopedike;
- veshje speciale për qëllime mjekësore, për shembull, veshje për kompresim, çorape për
variçe, xhaketa të ngushta, këpucë ortopedike;
- artikuj, instrumente dhe pajisje për menstruacionet, kontracepsionin dhe lindjen e
fëmijëve, për shembull, gota menstruale, pesarë, prezervativë, dyshekë lindjeje, pincë;
- Artikuj terapeutikë dhe protetikë dhe pajisje për implantimin e bërë nga materiale
artificiale ose sintetike, për shembull, implante kirurgjikale të përbëra nga materiale
artificiale, gjoks artificial, stimulues të trurit, implante të fiksimit të kockave të
biodegradueshme;
- mobilje të prodhuara posaçërisht për qëllime mjekësore, për shembull, kolltuqe për
qëllime mjekësore ose dentare, dyshekë me ajër për qëllime mjekësore, tavolina operacioni.
Kjo klasë nuk përfshin, në veçanti:
- veshje mjekësore dhe artikuj sanitarë absorbues, për shembull, suva, fasha dhe garza për
veshje, jastëkë për gji, pelena për foshnja dhe për mosmbajtjeje, tampona (Kl. 5);
- implantet kirurgjikale të përbëra nga inde të gjalla (Cl. 5 );
- cigare pa duhan për qëllime mjekësore (Kl. 5) dhe cigare elektronike (Kl. 34);
- karrige me rrota dhe skuter për lëvizje (Kl. 12 );
- tavolina masazhi dhe shtretër spitalor (Kl. 20 ).
44 Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për qeniet
njerëzore ose kafshët; shërbimet e bujqësisë, akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë.
Shënim shpjegues
Klasa 44 përfshin kryesisht kujdesin mjekësor, duke përfshirë mjekësinë alternative,
kujdesin higjienik dhe të bukurisë që u jepet personave ose ndërmarrjeve për qeniet
njerëzore dhe kafshët, si dhe shërbimet që lidhen me fushat e bujqësisë, akuakulturës,
hortikulturës dhe pylltarisë.
Kjo klasë përfshin në veçanti:
- shërbimet spitalore;
- shërbimet e telemjekësisë;
- shërbimet e stomatologjisë, optometrisë dhe shëndetit mendor;
- shërbimet e klinikës mjekësore dhe shërbimet e analizave mjekësore për qëllime
diagnostikuese dhe mjekuese të ofruara nga laboratorët mjekësorë, si ekzaminimet me rreze
X dhe marrja e mostrave të gjakut;
- shërbimet e terapisë, për shembull, fizioterapia dhe terapia e të folurit;
- këshilla farmaci dhe përgatitja e recetave nga farmacistët;
- Shërbimet e bankës së gjakut dhe bankave të indeve njerëzore;
- Shërbimet e shtëpisë së shërimit dhe të shtëpive të pushimit;
- këshilla dietike dhe ushqimore;
- shërbimet e banjës shëndetësore;
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- Shërbimet e fekondimit artificial dhe fekondimit in vitro;
- mbarështimi i kafshëve;
- kujdesi i kafshëve;
- shpimi i trupit dhe tatuazhet;
- shërbimet që kanë të bëjnë me kopshtarinë, për shembull, shërbimet e fidanishteve të
bimëve, dizajni i peizazhit, kopshtaria e peizazhit, kujdesi për lëndinën;
- shërbime që kanë të bëjnë me artin e luleve, për shembull, rregullimi i luleve, krijimi i
kurorave;
- Vrasja e barërave të këqija, kontrolli i parazitëve dhe dëmtuesve për bujqësi, akuakulturë,
hortikulturë dhe pylltari.
Kjo klasë nuk përfshin, në veçanti:
- Kontrolli i parazitëve dhe dëmtuesve, përveç për bujqësinë, akuakulturën, hortikulturën
dhe pylltarinë (Kl. 37);
- shërbimet e instalimit dhe riparimit për pajisjet e ujitjes (Kl. 37);
- transporti me ambulancë (Kl. 39);
- therja e kafshëve dhe taksidermia (Kl. 40);
- Prerja dhe përpunimi i lëndës drusore (Kl. 40);
- shërbimet e trajnimit të kafshëve (Kl. 41);
- klubet shëndetësore për ushtrime fizike (Kl. 41);
- shërbimet e kërkimit shkencor për qëllime mjekësore (Kl. 42);
- konvikt për kafshët (Kl. 43);
- shtëpitë e të moshuarve (Kl. 43);
- sipërmarrje funerale (Kl. 45).

(210) KS/M/ 2022/1006
(220) 30/06/2022
(731) Schwarz IT KG Stiftsbergstrasse 1
74172 Neckarsulm, DE
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Softuare; Softuer i shkarkueshëm; Bazat e të dhënave; Bazat e të dhënave
kompjuterike; Softuer aplikativ për shërbime kompjuterike cloud (ne re); Softuer
kompjuterik cloud (në re); cloud serverë (në re); Softueri i serverit kopjuterik cloud (në re);
Softuer për monitorimin e rrjetit cloud (në re); Softuer kompjuterik cloud (në re) i
shkarkueshëm.
42 Programimi kompjuterik dhe dizajnimi i softuerit; Shërbimet teknologjike; Konsulencë
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teknologjike; Dizajni i softuerit dhe zhvillimi i softuerit; Mirëmbajtja e softuerit
kompjuterik; Konsulencë teknike; Dizajnim dhe zhvillimi i softuerit operativ për rrjetet
kompjuterike dhe serverët; Dizajnim dhe zhvillimi i harduerit kompjuterik, softuerit dhe
databazës; Ruajtja elektronike e të dhënave; Dhënija e Kompjutëve me qira; Sigurimi i
mjediseve kompjuterike virtuale përmes paisjes kompjuterike cloud (në re); Paisje
kompjuterike cloud (në re); sigurim të shërbimeve publike të hostingut kompjuterik cloud
(në re); Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit operativ të pashkarkueshëm on-line
për aksesin dhe përdorimin e një rrjeti kompjuterik cloud; sigurim i shërbimeve private të
ofruesit të shërbimeve cloud (në re); Shërbime të ofruesit të hostingut cloud (në re);
Shërbime të ruajtjes në cloud (në renë) kompjuterike për të dhënat elektronike; Shërbimet e
ruajtjes në cloud (renë kompjuterike) për skedarët elektronikë; Dizajnimi dhe zhvillimi i
softuerit operativ për aksesin dhe përdorimin e një rrjeti kompjuterik cloud (në re);
Programimi i softuerit operativ për aksesin dhe përdorimin e një rrjeti kompjuterik cloud
(në re); Konsulencë në fushën e rrjeteve dhe aplikacioneve kompjuterike cloud (në re);
Sigurimi i sistemeve kompjuterike virtuale përmes kompjuterit cloud (në re); Marrja me
qira e softuerit operativ për akses dhe përdorim të një rrjeti kompjuterik cloud; Hosting
(pritje) virtuale; Hosting i faqeve kompjuterike (faqet e internetit); Sigurim i shërbimit të
aplikacionit (ASP), përkatësisht, hosting (strehimi) i aplikacioneve softuerike kompjuterike
të të tjerëve; Hosting dhe marrja me qira e hapësirës së memories për faqet e internetit;
Hosting i kompjuterizuar i të dhënave, skedarëve, aplikacioneve dhe informacioneve;
Server hosting (pritje); Platforma si shërbim ([PaaS); Platformë si shërbim (PaaS) e cila
përmban platformë softuerike për transmetimin e imazheve, përmbajtjes audio-vizuale,
përmbajtjes video dhe mesazheve; Softueri si shërbim (SaaS); Infrastruktura si shërbim
(IaaS); Shërbimet e ruajtjes elektronike të të dhënave dhe kopjes së rezervuar (back up) të
të dhënave; Shërbime të ruajtjes elektronike për arkivimin e bazave të të dhënave;
Shërbime konsulence dhe informacioni në lidhje me integrimin e sistemit kompjuterik;
Shërbime konsulence në lidhje me sistemet kompjuterike; Shërbime të sigurisë së të
dhënave (firewalls); Shërbime interneti për mure kopshti; Riparimi dhe mirëmbajtja e
softuerit në qendrat kompjuterike; Marrja me qira e kalkuloatorëve; Dhënia me qira e
objekteve të qendrës së të dhënave; Dhënia me qira e kapaciteteve kompjuterike në qendrat
kompjuterike; Marrja me qira e bartësve të përpunimit të të dhënave, Lizinë e sistemeve të
përpunimit të të dhënave; Instalim, testim dhe mirëmbajtje e softuerit në qendrat e të
dhënave/kompjuterike; Instalim, testim dhe mirëmbajtje e softuerit në testimin teknik të
harduerit të qendrave kompjuterike dhe instalimeve të telekomunikacionit; Planifikimi
teknik i projekteve të ndërtimit në fushën e qendrave të të dhënave/kompjuterike dhe
objekteve të hostingut të serverëve.

(210) KS/M/ 2022/1007
(220) 30/06/2022
(731) Clarios Technology and Recycling
GmbH Am Leineufer 51 30419 Hannover,
DE
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë

(540) AFA
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(511) 9 Aparatet elektrike, veçanërisht akumulatorët, komponentet dhe aksesorët e tyre,
veçanërisht elektroda në formë pllake, kontejnerë qelizash, shirita për lidhjen ndërmjet
qelizave, qendra (mbajtës) për qelizat, tabela për shpërndarje, ndërprersi qelizash,
ndërprerës, ndërprerës dhe mbyllës automatikë të qarkut, reletë, priza me ngureca për
ndërprerjen e qarkut.
17 Izolues, mbi të cilët vendosen qelizat ose qëndron për qelizat.

(210) KS/M/ 2022/1008
(220) 30/06/2022
(731) Impex Industrial Properties Jsc
15 Iliantsi Blrd. Sofia, Bulgari, BG
(740) Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”,
Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine

(540)

(511) 16 Mbështjellës plastik; Materiale plastike për paketim; Çanta prej letre për paketim;
Kuti kartoni paketimi në formë të palosshme; Paketim kartoni; Letër ambalazhi; Letër
shtresuese [lining paper]; Paketim kartoni; Film/rolne plastike për paketim; Qese plastike
për mbështjellje; Letra shtresuese për paketim [lining papers for packaging]; Çanta të bëra
prej plastike për paketim; Qese letre për paketim [paper pouches for packaging]; Film/rolne
e papërshkueshme nga uji (Plastik -) për paketim; Materialet mbështjellëse të bëra prej
letre; Fletë për mbështjellje të bëra prej letre; Fletë viskoze për mbështjellje; Rolne nga
filmi plastik për paketim [rolls of plastic film for packaging]; Tabaka prej kartoni për
paketimin e ushqimit; Filma/rolne plastike për mbështjellje dhe paketim; Qese plastike për
mbështjellje dhe paketim; Fletë plastike për mbështjellje dhe paketim; Materialet e
paketimit të bëra prej kartoni; Filma për mbështjelljen e ushqimeve; Fletë për mbështjellje
të bëra prej materiali plastik; Film/rolne plastike për mbështjelljen e ushqimit; Çanta për
paketim të bëra prej plastikës së biodegradueshme; Çanta për paketim të bëra prej letrës së
biodegradueshme; Mbështjellje e butë ose mbushje të bëra prej letre për qëllime paketimi;
Materiale paketimi [mbështjellje e butë, mbushje] prej letre ose kartoni.
29 Pastë domatesh; Koncentrat domatesh [pure]; Konservanset e domates; Domate të
konservuara; Domate të kondensuara; Domate të qëruara; Domate të përpunuara; Ekstraktet
e domates; Lëng domate për gatim.
30 Ketchup [salcë]; Ketchup domate; Erëza ushqimore e përbërë kryesisht nga ketchup dhe
salsa; Shtresë për lyerje të bukës me bazë majonezë dhe ketchup; Salcat; Salce domatesh;
Salcë djegse; Salca gatimi; Salcat e gatshme; Përzierje kryesisht me lëng mishi [gravy
mixes]; Salcë makaronash; Konservanset e makaronave; Pure perimesh [salcat]; Spageti të
konservuar në salcë domate; Salcat [salsas].
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(210) KS/M/ 2022/1010
(220) 01/07/2022
(731) ARDUINO SA Via Ferruccio Pelli 14
6900 Lugano , CH
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) ARDUINO

(511) 9 Pllaka qarku të printuara; mikrokontrollues; komplet i harduerit kompjuterik për
realizimin e projekteve elektronike që përbëhen nga kabllot, telat, rezistorët, butona shtytës,
sensorë të temperaturës, sensorë të pjerrësisë, LED, servo motorë, komponentë
piezoelektrikë të zërit, kondensatorë, transistorë, rezistorë elektrike, bateri dhe lidhës
elektronikë dhe pllaka qarku; nëngarkesa kompjuterike për montimin e pajisjeve elektrike
dhe elektronike me porosi; komplete elektronike të komponentëve elektrikë për ndërtimin e
pajisjeve elektronike; ndërprerës dhe sensorë elektronikë; kabllo dhe tela elektrike;
rezistenca elektrike; buton me shtytje elektrike; LED; kondensatorë; tranzistorë; lidhëse
elektronike; kabllot USB; qarqe të integruara; qarqe të printuara me burim të hapur; mjete
për zhvillimin e softuerit kompjuterik; softuer për programimin e qarqeve të printuara.”
41 Shërbimet edukative; shërbimet udhëzuese; shërbimet edukative, në veçanti ofrimin e
qasjes edukative ndaj mësimit që përdor STEAM (Shkencë, Teknologji, Inxhinieri, Artet
dhe Matematika); shërbimet arsimore, në veçanti, ofrimin e mentorimit, mësimdhënies,
klasave, seminareve dhe punëtorive nga lëmia e elektronikës, pajisjeve periferike për
kompjuterë, mikrokontrolluesve dhe modulet e mikrokontrolluesve, në veçanti
mikrokontrolluesve për qëllime të përgjithshme të pavarura të përdorura për llogaritjen dhe
ndërlidhjen me komponentët elektronikë të tensionit të ulët, komponentët elektromekanikë
dhe sistemet elektronike si kompjuterët personalë, modemët dhe pajisjet me valë (pa tela),
harduer kompjuterik, softueri kompjuterik, bordet e qarkut, komplet elektronikë,
elektronikë që mund të vishen, libra, printera 3D, komponentë dhe furnizime të printerit
3D; shërbime arsimore duke përfshirë mësime në fushën e komponentëve elektronikë,
harduer kompjuterik, kompjuter dhe rrjete telekomunikimi; shërbimet e mësimdhënies.”
42 Dizajnimin dhe zhvillimin e harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë; shërbimet
këshilluese nga lëmia e elektronikës dhe harduerëve kompjuterik.”

(210) KS/M/ 2022/1011
(220) 01/07/2022
(731) ARDUINO SA Via Ferruccio Pelli 14
6900 Lugano Switzerland, CH
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 9 “Pllaka qarku të printuara; mikrokontrollues; komplet i harduerit kompjuterik për
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realizimin e projekteve elektronike që përbëhen nga kabllot, telat, rezistorët, butona shtytës,
sensorë të temperaturës, sensorë të pjerrësisë, LED, servo motorë, komponentë
piezoelektrikë të zërit, kondensatorë, transistorë, rezistorë elektrike, bateri dhe lidhës
elektronikë dhe pllaka qarku; nëngarkesa kompjuterike për montimin e pajisjeve elektrike
dhe elektronike me porosi; komplete elektronike të komponentëve elektrikë për ndërtimin e
pajisjeve elektronike; ndërprerës dhe sensorë elektronikë; kabllo dhe tela elektrike;
rezistenca elektrike; buton me shtytje elektrike; LED; kondensatorë; tranzistorë; lidhëse
elektronike; kabllot USB; qarqe të integruara; qarqe të printuara me burim të hapur; mjete
për zhvillimin e softuerit kompjuterik; softuer për programimin e qarqeve të printuara.”
41 “Shërbimet edukative; shërbimet udhëzuese; shërbimet edukative, në veçanti ofrimin e
qasjes edukative ndaj mësimit që përdor STEAM (Shkencë, Teknologji, Inxhinieri, Artet
dhe Matematika); shërbimet arsimore, në veçanti, ofrimin e mentorimit, mësimdhënies,
klasave, seminareve dhe punëtorive nga lëmia e elektronikës, pajisjeve periferike për
kompjuterë, mikrokontrolluesve dhe modulet e mikrokontrolluesve, në veçanti
mikrokontrolluesve për qëllime të përgjithshme të pavarura të përdorura për llogaritjen dhe
ndërlidhjen me komponentët elektronikë të tensionit të ulët, komponentët elektromekanikë
dhe sistemet elektronike si kompjuterët personalë, modemët dhe pajisjet me valë (pa tela),
harduer kompjuterik, softueri kompjuterik, bordet e qarkut, komplet elektronikë,
elektronikë që mund të vishen, libra, printera 3D, komponentë dhe furnizime të printerit
3D; shërbime arsimore duke përfshirë mësime në fushën e komponentëve elektronikë,
harduer kompjuterik, kompjuter dhe rrjete telekomunikimi; shërbimet e mësimdhënies.”
42 “Dizajnimin dhe zhvillimin e harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë; shërbimet
këshilluese nga lëmia e elektronikës dhe harduerëve kompjuterik.”

(210) KS/M/ 2022/1012
(220) 04/07/2022
(731) DECOTAM FZCO
Unit No. SRT-FLR18-Executive Office #
07, Sheikh Rashid Tower, Dubai World
Trade Centre , Dubai, United Arab
Emirates, AE
(591) E zezë,e bardhë,e kuqe,e gjelbër,e
verdhë, e kaltër
(740) Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr:
"Malush Kosova" Ob IV-48/e, 10000
Prishtinë

(540)

(511) 29 Mish, peshk, pulë, mish i konservuar dhe ne konzerva, tuna, sardelet, mortadella,
fruta dhe perime të konservuara, të thara dhe të ziera, pelte, reçel, ushqime të konservuara,
turshi, pastë kajsie të thata, yndyrna të ngrënshme, vezë, qumësht, qumështi dhe produktet e
qumështit, përkatësisht gjalpi, yndyra shtazore, djathi dhe qumështi pluhur, vajra ushqimor,
vaj ulliri për ushqim, vajra ushqimorë të hidrogjenizuar, gjalpë vegjetale, margarine, çips,
përkatësisht patate të skuqura, tahini (pastë nga farat e susamit).
30 Kafe, çaj, sheqer, kakao, oriz, yerba mate, Miell; bukë, ëmbëlsira, paste, ëmbëltore;
ëmbëlsirat e ftohta, pluhur pjekje, pije me bazë kakao, pije me bazë kafeje; patate të
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skuqura nga drithërat dhe misri; akullore te ngriera; akull, akullore, mjaltë, dredh, Melasa e
shegës; kripë, mustardë, piper, erëza, uthull, salcat si erëza, Keqap; Majonezë; trumzë e
përpunuar, cokollate, biskota, karamele, çamçakëz, kenaqesi (delikates) turke, hallva.
31 Kokrra të papërpunuara; qiqra të freskëta; Fasule të freskëta; Thjerrëza të freskëta;
bizele të freskëta; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara për përdorim në
hortikulturë; bimë të gjalla natyrore; lule natyrale; malt (theker) për pirje dhe distilim.
32 Ujëra minerale; ujërat e gazuar; birra joalkoolike; lëngje frutash; pluhur për të bërë pije
joalkoolike.

(210) KS/M/ 2022/1013
(220) 04/07/2022
(731) DECOTAM FZCO
Unit No. SRT-FLR18-Executive Office #
07, Sheikh Rashid Tower, Dubai World
Trade Centre , Dubai, United Arab
Emirates, AE
(591) E hirtit,e bardhë,e kuqe,e verdhë dhe
ngjyrë ari.
(740) Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr:
"Malush Kosova" Ob IV-48/e, 10000
Prishtinë

(540)

(511) 29 Mish, peshk, pulë, mish i konservuar dhe ne konzerva, tuna, sardelet, mortadella,
fruta dhe perime të konservuara, të thara dhe të ziera, pelte, reçel, ushqime të konservuara,
turshi, pastë kajsie të thata, yndyrna të ngrënshme, vezë, qumësht, qumështi dhe produktet e
qumështit, përkatësisht gjalpi, yndyra shtazore, djathi dhe qumështi pluhur, vajra ushqimor,
vaj ulliri për ushqim, vajra ushqimorë të hidrogjenizuar, gjalpë vegjetale, margarine, çips,
përkatësisht patate të skuqura, tahini (pastë nga farat e susamit).
30 Kafe, çaj, sheqer, kakao, oriz, yerba mate, Miell; bukë, ëmbëlsira, paste, ëmbëltore;
ëmbëlsirat e ftohta, pluhur pjekje, pije me bazë kakao, pije me bazë kafeje; patate të
skuqura nga drithërat dhe misri; akullore te ngriera; akull, akullore, mjaltë, dredh, Melasa e
shegës; kripë, mustardë, piper, erëza, uthull, salcat si erëza, Keqap; Majonezë; trumzë e
përpunuar, cokollate, biskota, karamele, çamçakëz, kenaqesi (delikates) turke, hallva.
31 Kokrra të papërpunuara; qiqra të freskëta; Fasule të freskëta; Thjerrëza të freskëta;
bizele të freskëta; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara për përdorim në
hortikulturë; bimë të gjalla natyrore; lule natyrale; malt (theker) për pirje dhe distilim
32 Ujëra minerale; ujërat e gazuar; birra joalkoolike; lëngje frutash; pluhur për të bërë pije
joalkoolike.
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(210) KS/M/ 2022/1014
(220) 04/07/2022
(731) DECOTAM FZCO
Unit No. SRT-FLR18-Executive Office #
07, Sheikh Rashid Tower, Dubai World
Trade Centre , Dubai, United Arab
Emirates, AE
(591) E kuqe
(740) Arben AVDIU "ANA" sh.p.k.
Lagjia e Spitalit, rr: "Malush Kosova" Ob
IV- 48/e, 10000 Prishtinë

(540)

(511) 29 Mish, peshk, pulë, mish i konservuar dhe ne konzerva, tuna, sardelet, mortadella,
fruta dhe perime të konservuara, të thara dhe të ziera, pelte, reçel, ushqime të konservuara,
turshi, pastë kajsie të thata, yndyrna të ngrënshme, vezë, qumësht, qumështi dhe produktet e
qumështit, përkatësisht gjalpi, yndyra shtazore, djathi dhe qumështi pluhur, vajra ushqimor,
vaj ulliri për ushqim, vajra ushqimorë të hidrogjenizuar, gjalpë vegjetale, margarine, çips,
përkatësisht patate të skuqura, tahini (pastë nga farat e susamit).
30 Kafe, çaj, sheqer, kakao, oriz, yerba mate, Miell; bukë, ëmbëlsira, paste, ëmbëltore;
ëmbëlsirat e ftohta, pluhur pjekje, pije me bazë kakao, pije me bazë kafeje; patate të
skuqura nga drithërat dhe misri; akullore te ngriera; akull, akullore, mjaltë, dredh, Melasa e
shegës; kripë, mustardë, piper, erëza, uthull, salcat si erëza, Keqap; Majonezë; trumzë e
përpunuar, cokollate, biskota, karamele, çamçakëz, kenaqesi (delikates) turke, hallva.
31 Kokrra të papërpunuara; qiqra të freskëta; Fasule të freskëta; Thjerrëza të freskëta;
bizele të freskëta; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara për përdorim në
hortikulturë; bimë të gjalla natyrore; lule natyrale; malt (theker) për pirje dhe distilim.
32 Ujëra minerale; ujërat e gazuar; birra joalkoolike; lëngje frutash; pluhur për të bërë pije
joalkoolike.

(210) KS/M/ 2022/1015
(220) 04/07/2022
(731) Ariani Company shpk Rr.: Dëshmorët
e Kombit, Vushtrri, Kosovë, KS
(740) Arian Imeri Ariani Company shpk
Rr.: Dëshmorët e Kombit, Vushtrri, Kosovë

(540)

(511) 19 Xham dhe materiale ndërtimore, xham për përdorim në ndërtimatri, produktet e
xhamit të shtypur dhe të prodhuar; gurë natyral dhe artificial, çimento, gëlqere, llaç, suva
dhe zhavorri, tuba nga argjila ose produkte nga çimento për ndërtimin e rrugëve, asfalt,
katran dhe bitum, ndërtesa, monumente portative, monumente guri; Panele izoluese për
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industrinë e ndërtimit në veçanti në bazë të fibrave të qelqit; Materiale jo-metalike për
ndërtimtari; produkte bitumeni, korniza jo metalike për ndërtimtari; mat, bat, rrethe, fasadë
ose jo fasadë, të projektuar për izolim termik dhe akustikë dhe mbrojtjen kundër lagështisë
dhe zjarrit të përdorur në ndërtimin e mureve, ndarëse, tavane, izolimin e tavaneve,
dysheme, kulme, izolimin e kulmeve, veshja dhe sisteme izoluese nën kulme; Blloka jo
metalike për pllafone; panele të gipsit ose panele gipsi me mbulesa për sipërfaqe ose
dekorim të sipërfaqeve; pllafon dhe sisteme të punuara nga panelet e gipsit.
37 Ndërtimi i ndërtesave, riparim; shërbimet e instalimit, shërbimet e kryera nga
kontraktorët ose nënkontraktoret në ndërtimin ose bërjen e ndërtesave të përhershme, si dhe
shërbimet e kryera nga personat ose organizatat e angazhuara në restaurimin e
objekteve;shërbime që kanë të bëjnë me ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose
linjave të transmetimit dhe shërbimeve të ndërmarrjeve të specializuara ne fushën e
ndërtimit, siç janë ato te piktorëve, hidraulikeve, instaluesve të ngrohjes ose
mbuluesve;shërbime ndihmëse për shërbimet e ndërtimit si inspektimet e planeve të
ndërtimit;shërbimet e ndërtimit të anijeve;shërbime që përbëhen nga marrja e mjeteve ose
materialeve ndërtimore;shërbimet e rimbushjes, që do të thotë, shërbimet që marrin përsipër
të venit ndonjë objekt në gjendje të mirë pas dëmtimit, përkeqësimin ose shkatërrimin e
pjesshëm (restaurimi i një ndërtese ekzistuese ose një objekti tjetër që është bërë i
papërsosur dhe duhet të restaurohet në gjendjen e tij origjinale); shërbime të ndryshme
riparimi si ato në fushën e energjisë elektrike, mobilieve, instrumenteve,
mjeteve;shërbimetë mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij origjinale pa
ndryshuar cilëndo nga vetitë e tij.

(210) KS/M/ 2022/1016
(220) 04/07/2022
(731) RAUCH Fruchtsäfte GmbH
Langgasse 1 , 6830 Rankweil, Austria, AT
(591) E verdhë: Pantone 108C
E kuqe: Pantone 187C
E Gjelbër: Pantone 3292C
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; Ekstraktet e mishit; Mishi; Pemët
dhe perimet e konservuara, të thara, të ziera, të ngrira dhe të ngrira thellë; Pemët dhe
perimet e përgatitura; Fruta të ngrira, në veçanti për prodhimin ose përpunimin e mëtejshëm
të lëngjeve te trasha; Përzierjet e frutave; Rriska te frutave te ngrira; Përzierje e ushqimeve
te imta (snaks), që përbëhet kryesisht ose vetëm nga pemët dhe perimet; Desertët e frutave;
Xhem frutash; Ushqim me baze te snaks te frutave; Sallatë frutash; Pulpë frutash; Rriska te
frutave; Pastë frutash; Pure frutash; Pluhur frutash; Reçele frutash; Fruta te aromatizura;
Fruta turshi; Produkte te frutave te thata; Fruta te fermentuara; Fruta te konservuara; Fruta
te prera; Fruta të kristalizuara; Përgatitjet e frutave të përpunuara; Përgatitjet e frutave të
përpunuara; Fruta në rriska; Fruta të kristalizuara; Fruta në shishe; Fruta në rriska ne shishe;
xhelatinat, reçelet, kompostot, marmelatat; Vezë; Qumështi dhe produktet e qumështit;
Produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e qumështit; Gjalpë, Jogurt, djathë dhe produkte
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djathi; Vajra dhe yndyrna ushqimore; Pure frutash; Koncentrate te frutave; Përgatitjet e
frutave; Sallatë frutash; Pure të frutave; Purée e mollës; Paste domate; Qumësht dhe
produkte qumështi me kafe ose aromë kafeje; Pije të bëra ose që përmbajnë qumësht; Pije
me bazë qumështi që përmbajnë kafe; Tunduese qumështi; Qumështi, pije qumështi dhe
produkte qumështi me kafe ose shije kafeje; Pije që kanë bazë qumështi; Pije qumështi të
dominuara nga qumështi; Pije qumështi me përmbajtje të lart të qumështit; Pije me bazë
qumështi; Lëngje frutash për gatim; Pije qumështi që përmbajnë fruta; Pijet me bazë
qumështi që përmbajnë lëng frutash.
30 Kafja, çaji, kakao dhe zëvendësuesit e kafesë; Pije kafeje; Pije çaji; Çokolatë për pirje;
Pijet me bazë kakao; Pijet me bazë kafeje, me bazë çaji dhe/ose me bazë kakao; Pije kafeje
me qumësht; pije me bazë kafe me qumësht; Kapuqino; Makiato; Late-makiato; Kafe e
ftohte; Orizi; Tapioka dhe sagu; Mielli dhe preparatet e bëra nga drithërat; Ushqime të buta;
Bukë, brumëra dhe ëmbëlsira; Ëmbëlsira; Ëmbëlsira; Pralina dhe ëmbëlsirat; Çokolata dhe
produkte çokollate; Akujt për ushqim; Akullore; Sheqeri, mjalti, melasë; Tharmi, pluhur
për pjekje; Kripë; Mustardë; Uthull, uthull molle, Uthull me aromë; Salcat (melmesat);
Mëlmesa për marinim; Salcat e frutave; Salcat e domates; Erëza; Akulli; Sanduiçët; Sushi;
Maki; Aromatizues për ushqim; Çaj i ftohte; Çaj i gjelbër; pije të bëra në bazë të çajit,
çokollatës, kakaos ose kafes; Pijet me bazë çaji me aromatizues të frutave ose aromë
frutash; Çajra frutash; Çajra të frutave që përmbajnë limon dhe /ose aromatizuan me
lulelakër; Çajra me fruta që përmbajnë pjeshkë dhe /ose aromatizohen me mjaltë; Pije me
aromë të bazuar në ujë dhe çaj; Pije me aromë të bazuar në çaj ose ekstrakte çaji; Pije të
përgatitura joalkoolike të çajit dhe/ose produkteve ose ekstrakteve të llojit të çajit
32 Birra; Shendi; Pije ma bazë birreje; Birra jo alkoolike; Ujërat; Ujërat minerale dhe
ujërat e gazuar; Pije jo alkoolike; Pijet joalkoolike që përmbajnë lëng molle; Lëngjet; Pije
frutash dhe lëngje frutash; Cider (jo alkoolik); Lëng portokalli; Nektarët; Nektarë frutash;
Pijet e nektarit të frutave; Pijet joalkoolike të bëra nga koncentratet e lëngjeve; Lëngjet e
perimeve dhe pije të perimeve [pije]; Pije me nektar perimesh; Shurupe dhe preparate të
tjera për të bërë pije; Pije Energjike; Limonatat; Pijet joalkoolike, në veçanti të
aromatizuara me fruta; Pije jo alkoolike, në veçanti pije të aromatizuara me fruta; Tunduesit
(smuthi); Pijet e aromatizuara në bazë të ujit dhe/ose ekstrakteve të çajit; Pije me bazë uji;
Ujëra, veçanërisht me aromatizues frutash; Lëng kokosi; Ujë kokosi; Lëng domatesh; Pije
jo alkoolike me lëng frutash; Ekstrakte frutore jo-alkoolike; Koncentrate të lëngjëve të
frutave; Koktej, jo-alkoolike; Pije izotike; Pijet sportive; Pijet që përmbajnë vitamina; Pije
jo alkoolike me përbërës të kafesë ose aromatizues kafeje, pije joalkolike energjike me
përbërës të kafesë ose aromatizues kafeje; Must (lëng frutash te prera); Aperitivë
joalkoolikë; Pije nga hirra; Pije jo alkoolike me aromë frutash; Pijet joalkoolike që
përmbajnë fruta ose ekstrakte frutash; Shurupe për pije; Shurupe frutash dhe preparate të
tjera jo-alkoolike të frutave për të bërë pije joalkoolike; Verë e gazuar jo-alkoolike; Verë pa
alkool; Pije jo alkoolike të aromatizuara me çaj; Pije jo alkoolike te aromatizuara me kafe;
Pijet joalkoolike që përmbajnë çaj ose ekstrakte çaji; Pijet joalkoolike që përmbajnë kafe
ose ekstrakte kafeje.
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(210) KS/M/ 2022/1017
(220) 04/07/2022
(731) ALKALOID AD Skopje
Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000
Skopje, MK
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman
Vokshi nr.20/8, Prishtinë

(540) REGLAN

(511) 5 Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor.

(210) KS/M/ 2022/1018
(220) 04/07/2022
(731) ALKALOID AD Skopje
Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000
Skopje, MK
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C. ALKALOID AD
Skopje Bul.Aleksandar Makedonski br. 12
1000 Skopje, MK

(540) FLENTY

(511) 5 Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor; barna për qëllime njerëzore; shtesa
dietike për përdorim mjekësor; suplemente ushqimore; shtesa dietike minerale për njerëzit;
preparate vitaminash për njerëzit.

(210) KS/M/ 2022/1019
(220) 04/07/2022
(731) ALKALOID AD Skopje
Blvd. Aleksandar Makedonski 12, 1000
Skopje, Republic of North Macedonia
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman
Vokshi nr.20/8, Prishtinë

(540) TILSEPTIN

(511) 5 Preparate farmaceutike për trajtimin e dhimbjes së fytit; tableta medicinale;
ëmbëlsira medicinale; sprej medikamentoz për fyt; pastile për qëllime farmaceutike; pastile
për kollë për përdorim mjekësor
30 Ëmbëlsirat jo mjekuese; ëmbëlsirat jo-mjekësore në formën e tabletave; pastile
[embëlsira];
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(210) KS/M/ 2022/1020
(220) 04/07/2022
(731) Aber Falls Distillery Limited
Station Road, Abergwyngregyn,
Llanfairfechan, LL33 0LB, United
Kingdom, UK
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 32 “Pije pa alkool; Birra (jo-alkoolile); Tonik [jo-alkoolik]; Lëngje frutash; Ujë
[pije].”
33 “Pije alkoolike, përpos birrave; Kokteje; Likerë; Pije alkoolike [pije]; viski dhe viski
spirit; gjin.”

(210) KS/M/ 2022/1021
(220) 04/07/2022
(300) 4834563 17/01/2022 FR
(731) SANOFI 54 rue La Boétie,
75008 PARIS, FR
(591) Pantone 266 C (vjollce) dhe e zezë
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 1 “Kemikale të përdorura në prodhimin e preparateve të farmaceutikëve apo
kozmetikës dhe substancave.”
3 “Preparate jo-medicinale për higjienë, për përkujdesje dhe mirëmbajtje të lëkurës;
produkte të higjienës së trupit kryesisht toilet; preparate kozmetikë; sapunë; pastë për
dhëmbë.”
5 “Preparate farmaceutike dhe veterinarike të shitura me përshkrim apo mbi banak;
preparate sanitare për përdorim medicinal; preparate sanitare për përdorim medicinal;
substance dietale të përshtatura për përdorim medicinal; preparate kemikale për qëllimme
medicinale apo farmaceutike; vaksina; ushqim për beba; lekukoplaste, material për fashim,
material për mbushjen e dhëmbëve, dyll dental, dezinfektues; Vitamina, preparate
vitaminsah, substance dietale të përshtatura për përdorim medicinal; ushqim natyral i
shëndetshëm dhe produkte medicinale bimora për përdorim medicinal apo në veterinary;
Pije dhe ushqim për përdorim edicinal; shtesa ushqimore dhe shtesa për përdorim
medicinal; shtesa ushqimore minerale për përdorim medicinal; shtesa nutricioniste,
preparate bimore për përdorim medicinal, shtesa ushqimore me përmbajtje të proteinave,
karbohidrateve, yndyrave dhe/apo fibrave, apo mikronutrientët si vitaminat dhe/apo
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mineralet, amino acidet dhe/apo acidet yndyrore, për përdorim medicinal; produktet bimore
dhe ekstrakte bime për përdorim medicinal; preparate për përgaditjen e pijeve të medikuara;
preparate medicinale; preparate kemikale për përdorim medicinal; substance për përdorim
medicinal; ëmbëlsira të medikuara dhe bonbon për përdorim medicinal; preparate
farmakologjike për përkujdesjen e lëkurës.”
9 “Lense kontakti; syze dhe lense optike; softuer në lëminë e përkujdesit shëndetësor;
video traka dhe audio kaseta,CD-Rom në lëminë e përkujdesit shëndetësor, softuer i
imazheve medicinale; Softuer si pajisje mjeksore [SaMD], I shkarkueshëm; Softuer dhe
aplikacione për pajisjet mobilë; Softuer për aplikacionet e faqeve vetëm për informacion
dhe qëllime këshilluese në lëminë e shëndetit; Softuer për aplikacionet e faqeve për
dërgimin, pranimin dhe ruajtjen e të dhënave digjitale, vetëm në lidhje me përdorimin nga
lëmia e shëndetit.”
10 “Aparate dhe instrumente medicinale, kirugjike, dentare; gjymtyrë artificiale, sy dhe
dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepje; aparate imazhi dhe aparate me rreze-x për
përdorim medicinal.”
35 “Shërbimet e këshillimit të biznesit; Shërbimet e konsultimit, përkatësisht, ofrimi i
informacionit të konsumatorëve në lidhje me produktet; Shërbimet e reklamimit dhe
marketingut; informacion komercial për klientët rreth produkteve farmaceutike;
Administrim dhe menaxhim biznesi në fushën e shëndetësisë; Shpërndarja e materialeve të
printuara promovuese në fushën e shëndetësisë; Promovimi i fushatës së ndërgjegjësimit të
publikut në lidhje me kujdesin shëndetësor; Shërbime konsulence në strategjinë e
komunikimit (reklamim dhe marrëdhënie me publikun).”
38 “Shërbimet e telekomunikacionit dhe veçanërisht transmetimi i informacionit nëpërmjet
radios, telefonit, televizorit dhe terminaleve kompjuterike përmes faqeve të internetit në
lidhje me kujdesin shëndetësor; Transmetimi i informacionit për të tjerët në fushën e
kujdesit shëndetësor; komunikimi i informacionit drejtuar pacientëve ose profesionistëve të
kujdesit shëndetësor nëpërmjet kompjuterit, internetit, televizionit dhe radios; Sigurimi i
dhomave të bisedave në internet dhe tabelave elektronike të buletinit për transmetimin e
mesazheve midis përdoruesve të kompjuterit në lidhje me kujdesin shëndetësor,
farmaceutik, zhvillimet farmaceutike dhe mjekësore.”
41 “Edukimi dhe trajnimi në fushën e shëndetësisë; organizimi i seminareve, konferencave
dhe kongreseve në fushën e shëndetësisë; botimi i revistave, librave dhe udhëzuesve,
mjeteve dixhitale dhe elektronike për informacion dhe trajnim në fushën e kujdesit
shëndetësor.”
42 “Shërbimet shkencore dhe teknologjike, përkatësisht hulumtimet në kimi, hulumtimet
biologjike dhe farmaceutike, dizajnimi dhe zhvillimi i programeve kompjuterike dhe
bazave të të dhënave, studimet klinike në fushën e kujdesit shëndetësor; Informacion
shkencor me sigurimin e të dhënave shkencore.”
44 “Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie; konsulencë në
fushën e farmaceutikës dhe kujdesit shëndetësor; ofrimin e programeve të informimit
mjekësor dhe fushatave ndërgjegjësuese në fushën e kujdesit shëndetësor; Sigurimi i
informacionit mjekësor dhe shkencor; Sigurimi i informacionit mjekësor për çdo
mbështetje, përfshirë në internet nëpërmjet internetit dhe rrjeteve sociale.”
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(210) KS/M/ 2022/1022
(220) 04/07/2022
(731) Fortex Nutraceuticals Ltd
10 Prohladen Kat Str, Suhodol, BG-1362
Sofia, Bulgaria, BG
(740) Mentor Zejnullahu
Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners
Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540) FARINGOSEPT

(511) 5 Produkte farmaceutike dhe suplemente ushqyes për njerëz.

(210) KS/M/ 2022/1023
(220) 04/07/2022
(731) Arianit Humolli Nëna Terezë, Nr.
171, 12000 Fushë Kosovë, KS, KS
(591) E zezë, e verdhë, hiri
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 6 Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre; materiale metalike për objekte dhe
konstruksion; ndërtesa të transportueshme prej metali; kontejnerë metalikë për magazinim
ose transport; mbrojtëse rrugësh prej metali; sinjalizues rrugore, jo ndriçuese dhe jo
mekanike, prej metali.
9 Aparatet dhe instrumentet shkencore, kërkimore, naviguese, anketuese, fotografike,
kinematografike, audiovizuale, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, hulumtuese, testuese,
inspektuese, shpëtuese dhe mësimore; aparate për shuarjen e zjarrit; sinjalizues rrugorë,
ndriçuese ose mekanik, drita sinjalizuese, semaforët, aparatet e semaforëve.
19 Material ndërtimor jo metalik; asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa jo-metalike të
transportueshme; material lidhës për riparimin e rrugëve; mbrojtëse, jo prej metali, për
rrugë; granulat xhami për shënjimin e rrugëve; materiale për ndërtimin dhe mbulimin e
rrugëve; fletë mbështjellëse për shënjimin e rrugëve dhe shiritat prej materialeve sintetike;
sinjalizues rrugore, jo ndriçuese dhe jo mekanike, jo prej metali.
35 Reklamim; menaxhimi i biznesit; drejtim biznesi; pune zyrash; shërbime agjencish për
import-eksporti; shitja me pakicë e pjesëve makinerike të automjeteve, shitja e shenjave të
trafikut rrugor.
37 Shërbimet e ndërtimit; shërbimet e instalimit dhe riparimit; Shërbimet për sinjalizimin e
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rrugëve ; shërbime instalimi i shenjave të trafikut, mbrojtësve të rrugëve; shërbimet
rrugore; asistencë e rrugore; shenjezimet me ngjyra të rrugëve, ndërtimin e rrugëve;
mirëmbajtja e rrugëve; Asfaltim rrugëve; Shërbimet e akordimit të motorit; instalim i
pjesëve mekanike të jashtme,të brendshme në automjete; Shërbime të riparimit për
automjete.
39 Transport; paketim dhe magazinimin e mallrave; aranzhimet e udhëtimit; Aranzhim të
shërbimeve të transportit të udhëtarëve; Transport i makinave; Udhëtime turistike;
udhëtime turistike dhe ekskursione; Transport me autobus; Transport ajror; Transport me
makina; Dhënie me qira të makinave; Shërbime të ngarkimi; Transport hekurudhor;
Dërgesa të pakove; Shërbime të transportit për turne turistike; Shkarkim të ngarkesave;
Dorëzim të mallrave; Magazinim të mallrave; Parkim të makinave; Deponim; Magazinim;
Dhënie me qira të magazinave; Transport me traget; Transport lumor; Ngarkesa
[transportim mallrash]; Shërbim transporti; Garazh me qira; Vend parkimi me qira; Dhënie
me qira të automjeteve; Transport; Transporti me anije; Aranzhim të transportit për turne
udhëtimi; Transport të pasagjerëve; Prenotim të vendeve për udhëtim; Transport me taksi;
Transport rrugor; Transport detar; Transport të udhëtarëve; Transportim dhe magazinim të
plehrave; Ndërmjetësim të mallrave; Ndërmjetësim të transportit; Shërbime vozitësi;
Shërbime ndërlidhëse [mesazhe ose mallra]; Informacione për magazinimin; Informacione
për transportin; Dhënie me qira të kontejnerëve të magazinimit; Rezervim të transportit;
Rezervim të udhëtimit; Dërgim të mallrave me porosi; Dhënie me qira të automjeteve
motorike; Logjistikë të transportit; Dhënie me qira të autobusëve; Sigurim të udhëzimeve të
vozitjes për qëllime udhëtimi; Magazinim të bagazhit; Aranzhim të shërbimeve të
transportit të udhëtarëve për të tjerë përmes aplikacionit në internet.

(210) KS/M/ 2022/1025
(220) 05/07/2022
(731) FrieslandCampina Nederland B.V.
Stationsplein 4 3818 LE AMERSFOORT
Netherlands, NL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) CAMPINA

(511) 29 Produktet e qumështit; produkte të pijeshëme me bazë qumështi, përbërësi ku
mbizotëron qumështit; pije me bazë qumështi të aromatizuara me çokollatë; produkte
qumështi për përdorim dietik (përveç për përdorim mjekësor); Produkte për lyerje me bazë
qumështi për bukë; qumësht dhe produkte qumështi; produkte të qumështit të fermentuar;
produkte të qumështit të konservuar; qumësht pluhur, qumësht i kondensuar, qumësht i
avulluar; dhallë; jogurt dhe preparate jogurti; gjizë, kos i kulluar(quark); djathë dhe
produkte me bazë djathi; krem, krem pana- salcë kremi, salcë kosi, krem kafeje;
Zëvendësues me bazë vegjetale për krem pana (krem i rrahur) dhe krem për kafe;
zëvendësues me bazë bimore për produktet e qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim;
gjalpë, Ghee (gjalpi i kulluar pa laktozë); ëmbëlsirat që nuk përfshihen në klasat e tjera, që
kryesisht përbëhen nga produkte qumështi; zëvendësues të mishit me bazë qumështi;
produktet e qumështit të lartpërmendura qe janë natyrale dhe të aromatizuara; pijet e
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mëngjesit [me bazë kafeje, kakao ose çokollate] dhe pije që zëvendësojnë vaktin që
përbëhen kryesisht nga produkte qumështi; ushqime të bazuara në produktet e qumështit të
përfshira në këtë klasë.
30 Kafe, pije me bazë kafeje, pije me bazë çaji ose çaj bimor, pije me bazë kakao, produkte
pijesh me bazë çokollatë, produkte për pije me bazë çokollatë me qumësht; produkte të
pirjes të çokollatës me qumësht; puding orizi; produkte me bazë bollguri, qull bollguri
(oriz)qull me tërshërë, drithëra me bazë qumështi; salcat, salcat me bazë kremi dhe salcat
me bazë gjalpi; salca frutash; puding (deserte), krem bavarez, çokollatë dhe/ose mousses
frutash; akullore; pijet e mëngjesit, të përfshira në këtë klasë; krem karameli (salcë e ëmbël
e bërë me qumësht, vezë dhe sheqer)

(210) KS/M/ 2022/1027
(220) 06/07/2022
(731) Velinor AG c/o Dr. iur. Adrian von
Segesser Kapellplatz 1 6004 Luzern, CH
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina

(540) IFINWIL

(511) 5 Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin dhe parandalimin e
kancerit; preparate farmaceutike dhe substanca për trajtimin e neuroblastomës.

(210) KS/M/ 2022/1028
(220) 06/07/2022
(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne
d’Asnières 92110 Clichy, FR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) EASY-GLIDE-SYSTEM

(511) 16 “Instrumente shkrimi dhe pjesët e tyre, lapsa, lapsa me shtypje, stilolapsa,
stilolapsa me shtypës në formë topi, stilograf, ngjyrë për instrumentet e shkrimit.”

(210) KS/M/ 2022/1029
(220) 06/07/2022
(731) L'Antica Pizzeria Da Michele in the
world s.r.l. Via Foria n. 25, I-80137 Napoli,
Italy, IT
(591) Kafe e errët, kafe e hapur, dhe e
bardhë.
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)
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(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe
preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, pica, pite, torta dhe ëmbëlsira, kremë
ëmbëlsire; mjaltë, melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije);
erëza; akull.
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; strehim të përkohshëm, pica parlo;
shërbimi i ushqimit dhe pijeve në restorante dhe bare; restorante; kafenetë.

(210) KS/M/ 2022/1030
(220) 07/07/2022
(731) Keli Network Inc. 3rd Floor, 450 Park
Avenue South, New York, NY 10016, US
(740) Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C"
Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë
Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5,
Prishtinë

(540) JELLYSMACK

(511) 9 Softver kompjuterik i shkarkueshëm për të mundësuar ngarkimin, shkarkimin,
qasjen, shfaqjen, striming, shperndarjen e mediave elektronike, përmbajtjes multimediale,
videove regjistrimeve, filmave, pikturave, imazheve, tekstit, fotografive, përmbajtjes së
krijuar nga përdoruesit, përmbajtjes audio dhe informacionit nëpërmjet kompjuterit dhe
rrjeteve të komunikimit në fushat e lajmeve, ngjarjeve aktuale, kulturës popullarizuese,
muzikës, lojërave dhe informacionit në lidhje me sportin, lojërat, bukurinë, shkencën,
teknologjinë dhe inovacionet; softver kompjuterik i shkarkueshëm për të mundësuar dhe
lehtësuar blerjen, shitjen, fitimin e parave, marketingun dhe optimizimin e përmbajtjeve në
platformat dixhitale; softver kompjuterik i shkarkueshëm për të mundësuar dhe lehtësuar
blerjen dhe shitjen e përmbajtjes multimediale nga botuesit e mediave dhe ofruesit e
përmbajtjes; media dixhitale, përkatësisht datoteka audio dhe video të cilat mund të
shkarkohen të cilat përmbajnë lajme, ngjarje aktuale, kulturë të popullaziuar, muzikë, lojëra
dhe informacione në lidhje me sportet, lojërat, bukurinë, shkencën, teknologjinë dhe
inovacionet.
35 Sherbimet e reklamimit, marketingut dhe promovimit; krijimi i përmbajtjes brenduar
per te reklamuar për të tjerët, përkatësisht, zhvillimi, përgatitja, prodhimi dhe shpërndarja e
përmbajtjes së materialit reklamues per brendin për të tjerët nëpërmjet internetit, rrjeteve
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globale kompjuterike dhe rrjeteve pa tel; krijimi i përmbajtjes së brendit për të tjerët në
natyrën e shërbimeve reklamuese, domethënë krijimi i identitetit të korporatës dhe brendit
për të tjerët; shërbimet e manaxhimit të biznesit, përkatësisht, menaxhimi i përmbajtjes së
mediave sociale dhe platformave të mediave sociale për permbajtjet e brendeve dhe
individët; optimizimi i rrjetave te kerkimit për shitje dhe promovim për të tjerët; optimizimi
i qarkullimit në rrjeta; shërbime të zhvillimit të biznesit dhe konsulencës në fushën e
optimizimit dhe fitimit të parave nga përmbajtjet e brenduara dhe individët; promovimi i
shitjeve për palët e treta; shërbimet e reklamimit, përkatësisht reklamimi i përmbajtjes së
brendit në internet dhe shërbimeve ne platforma online me permbajtje te kufizuar ne te cilat
te tjeret kane te drejta; reklamimi nëpërmjet mediave elektronike dhe veçanërisht internetit,
rrjeteve globale kompjuterike dhe shërbimeve ne platforma online me permbajtje te
kufizuar ne te cilat te tjeret kane te drejta; zhvillimi dhe krijimi i koncepteve reklamuese,
përkatësisht, dizajnimi i materialeve reklamuese dhe përmbajtjes së brendit për të tjerët;
shërbimet e këshillimit të marketingut të afarizmit, përkatësisht, planifikimi strategjik dhe
ekzekutimi i marrjes me qira të kohës së reklamimit në platformat online të palëve të treta
për të tjerët.
38 Transmetimi (brodacasting) i përmbajtjes audio dhe video përmes internetit, rrjeteve
globale kompjuterike dhe rrjeteve pa tela; shërbimet e transmetimit në internet (web
transmetimit); shërbimet e transmetimit video permbajtjeve sipas kërkesës; transmetimi
(streaming) i video përmbajtjeve përmes internetit; shërbimet e telekomunikacionit,
përkatësisht, transmetimi elektronik i të dhënave, grafikëve, imazheve, audio, video dhe
informacione në fushën e lajmeve, ngjarjeve aktuale, kulturës se popullarizuar, muzikës,
lojërave dhe informacioneve që lidhen me sportin, lojërat, bukurinë, shkencën, teknologjinë
dhe te inovacioneve; shërbimet te shperndarjes së fotografive dhe videove, përkatësisht,
transmetimi elektronik i datotekave fotografike dixhitalë dhe datotekave video dhe
përmbajtjes audio vizuale midis përdoruesve të internetit në fushat e lajmeve, ngjarjeve
aktuale, kulturës se popullarizuar, muzikës, lojërave dhe informacioneve në lidhje me
sportin, lojërat, bukurinë, shkencën. , teknologji dhe invencioneve.
41 Shërbime argëtuese, posaqerisht programe multimediale audio dhe video të
vazhdueshme që paraqesin lajme, ngjarje aktuale, kulturë te popullarizuar, muzikë, lojëra
dhe informacione në lidhje me sportin, lojërat, bukurinë, shkencën, teknologjinë dhe
inovacione te shpërndara nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; shërbimet e prodhimit të
mediave, përkatësisht, produkcioni i videove dhe filmave; shërbime argëtimi nëpërmjet të
rrjetit global kompjuterik, përkatëisht, prodhimi, krijimi dhe shpërndarja e transmetimeve
në internet, dhe video regjistrimeve të pashkarkueshme dhe përmbajtje audio-vizuale të
regjistruara paraprakisht që përmbajnë lajme, ngjarje aktuale, kulturë te popullarizuar,
muzikë, lojëra dhe informacione në lidhje me sportin, lojëra, bukurinë, shkencën,
teknologjinë dhe inovacionet; shërbime argëtimi, domethënë, ofrimi i podkasteve,
transmetimeve në internet, videove të pashkarkueshme dhe përmbajtjeve audio-vizuale të
regjistruara paraprakisht, me lajme, ngjarje aktuale, kulturë te popullarizuar, muzikë, lojëra
dhe informacione në lidhje me sportin, lojërat, bukurinë, shkencën, teknologjinë dhe
inovacionet te shperndara nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; ofrimi i një veb faqeje
(interneti) që përmban informacione argëtuese, lajme, blogje dhe komente.
42 Krijimi i përmbajtjes së brenduar për të tjerët, përkatësisht, ofrimi i shërbimeve të
dizajnit grafik dhe multimedial me qëllim të promovimit të mallrave dhe shërbimeve të të
tjerëve
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(210) KS/M/ 2022/1031
(220) 07/07/2022
(731) Radio Maria APS Via Milano 12
22036 Erba CO, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)
RADIO MARIA

(511) 41 Mësimdhënie; trajnim; shërbime argëtimi; aktivitete kulturore; dhënie me qera e
aparateve radio dhe televizive; argëtim në radio; edukimi fetar; prodhim i programeve radio
dhe televizive; organizimi i garave [arsimore ose argëtim]; organizimi i ekspozitave për
qëllime kulturore ose edukative; organizimi i shfaqjeve [shërbimet organizative dhe
financuese të shfaqjeve ose operave]; organizimi dhe realizimi i koncerteve; organizimi dhe
mbajtja e konferencave; organizimi dhe mbajtja e kongreseve; organizimi dhe zhvillimi i
konferencave; organizimi dhe realizimi i seminareve; organizimi dhe drejtimi i
simpoziumeve; prezantimi i programeve radiofonike; prodhimi i muzikës; prodhimi i
emisioneve; programimi i radios [planifikimi]; botimi i librave; publikimi i teksteve, përveç
teksteve publicitare; publikimi i librave dhe revistave elektronike, në linjë; shërbimet e
publikimit elektronik; shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; shërbime argëtimi
televizive dhe radio; shërbimet e argëtimit, përkatësisht lojërat kompjuterike on-line;
shërbime argëtimi në formën e organizimit dhe pritjes së shfaqjeve virtuale dhe sociale,
ngjarje argëtuese; shërbimet argëtuese, përkatësisht ofrimi i një online mjedisi për
transmetimin e përmbajtjeve argëtuese dhe transmetimin e drejtpërdrejtë të ngjarjeve
argëtuese; shërbimet e argëtimit, përkatësisht ofrimi i softuerit për jo-lojëra online të
shkarkueshme dhe video lojëra në internet; shërbime argëtimi, gjegjësisht ofrimi i
mjediseve virtuale të pashkarkueshme on-line; dizajne dixhitale dhe karaktere të animuara
dhe jo të animuara, avatarë, pagesa-transaksione dixhitale dhe lëkura për përdorim në
mjedise virtuale; shërbime argëtimi, përkatësisht ofrim i mjediseve virtuale në të cilat
përdoruesit mund të ndërveprojnë për argëtim, kohë të lirë ose qëllime argëtimi; sigurimi i
softuerit online të pashkarkueshëm për të ofruar çasje në objektet e koleksionit virtual,
tokenat jo të këmbyeshme dhe aplikacione të tjera lidhur me tokenet; sigurimi i një mjedisi
virtual online për shkëmbimin virtual të koleksioneve, mallra virtuale, skedarë dixhitalë,
asete 3D dhe tokene; oferta on-line si informacion mbi personalizimin e koleksioneve të
koduara për hobi ose argëtim; prodhimi i përmbajtjes edukative dhe argëtuese për t'u
përdorur në kontekste të realitetit virtual, të shtuar dhe të përzier; shërbimet e realitetit
virtual dhe lojërat interaktive të ofruara në internet nga një rrjet kompjuterik global dhe
nëpërmjet rrjeteve të ndryshme pa tela dhe pajisjet elektronike.
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(210) KS/M/ 2022/1032
(220) 08/07/2022
(731) Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16
30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Miniju

(511) 28 Lodra, lojëra, dhe gjera për te luajtur; Lojëra tavoline dhe pajisje bixhozi;
Dekorime festive, risi feste dhe pemë artificiale të Krishtlindjes; Pajisje për ushtrime
sportive e fizike; Lodra prej druri; Mjetet e këndeve të lojërave prej druri; Blloqe ndërtimi
lodrash prej druri; Lodra prej druri; Shpata prej druri Kendo; Pjese druri për lojë shogi
(koma); Kukulla; Karroca për kukulla; Helmeta për kukulla; Shtretër për kukulla; Shtëpi
për kukulla; Dhoma për kukulla; Veshje për kukulla; Kostume për kukulla; Aksesorë për
kukullash; Orendi për shtëpinë e kukullave; Shishe për ushqimin e kukullave; Orendi për
shtëpi kukullash; Lodra që flasin; Kukulla Sakura; Kukulla me kokë te madhe; Kukulla
maskotë (nuskë); Kukulla Kokeshi (japoneze); Kukulla Matryoshka; Këpucë për kukulla;
Kukulla tradicionale japoneze; Bizhuteri për kukulla; Kukulla për të luajtur; Kapelë për
kukulla; Kukulla me veshje tradicionale; Set kukullash; Aksesorë mobileje për kukulla;
Aksesorë veshjesh për kukulla; Kukulla të stilit evropian; Veshje për kukulla evropiane;
Kukulla si qese fasule; Kukulla në qëndrim ulur (kukulla osuvari); Veshje për kukulla
tradicionale japoneze; Kukulla Bodhidharma me nxënës të pa tërhequr (menashi-daruma);
Kukulla perëndimore me veshje tradicionale; Lojëra; Lodra; Loje me monedha; Kuti lodre
me muzike; Shkopinj për lojëra; Topa për lojëra; Rrjeta për lojëra; Numërues [disqe] për
lojëra; Figurina lodra; Zare; Tunele për loje; Topa për loje; Karta për loje; Tastiere për
video lojëra; Brirë për loje; Makina lodër; Aeroplanë lodër; Orendi lodrash; Kafshë lodër;
Anije lodër; Qen lodër; Kamionë lodër; Aeroplanë lodër; Topa të këndit të lojërave;
Kështjella lodër; Armët lodër; Lule lodër; Peshk lodër; Shigjeta lodër; Bilbil lodër; Armë
lodër; Modele lodrash; Kuti për letrat e lojës; Këllëf për lodra; Model hekurudhash; Lodër
forca të blinduara; Robotët lodër; Telefona lodër; Kitara lodër; Kanal lodër; Piano lodër;
Automjete lodër; Shpata lodër; Bori lodër; Mikroskopë lodër; Mikrofona lodër; Harmonika
lodër; Pemët e Krishtlindjes lodër; Makina për lojëra arkadë; Globe dëbore lodër; Ushqim
lodër; Lodër me cimbale; Lodër për të luajtur te dhëna/muzike; Aparatet argëtuese për
përdorim në lojërat arkade; Birila [lojëra]; Unaza lodër për mundje; Dame [lojëra]; Dërrasa
vizatimi; Lojëra elektronike; Damë kineze [lojëra]; Figura aksioni; Karroca lodër; Pistoleta
me ajër lodër; Kapsulë me përkursorë [lodër]; Lodra aksioni; Vegla lodër; Raketa lodër;
Enë buke lodër; Maska [gjëra për loje]; Garazhe lodër; Flluska sapuni [lodër]; Set mjetesh
lodër; Lodër me telekomandë; Skuter [lodër]; Lojëra tavoline; Rrjete për flutura lodër;
Disqe fluturuese [lodra]; Lodra të kontrolluara me radio; Lodra set garash; Makina për
lojëra pinball/arkade [lodra]; Dylbi lodër; Lodra me fryrje; Instrumente muzikore lodër;
Lodër stuko/ një pastë e butë; Brumë lodër; Lodra të mençura; Lodra elektronike; Lodra për
spërkatje me ujë; Ksilofone lodër; Lodra muzikore; Lodra elastike të përthyeshme; Lodra
për loje jashtë; Kafaze për insekte lodër; Lodra për largimin e stresit (fidget); Lodra
balancuese më shpendë; Rrjeta për insektet lodër; Dyshekë për lojëra që përfshijnë lodra
për foshnja [gjëra për lojëra]; Mjete ajrore lodër; Lodra të fryra për foshnja që i ngjajnë
automjeteve ajrore; Pistoleta lodër; Pistoleta uji [gjëra për lojëra]; Set modelesh më
424

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

shkallëzime [lodra]; Lojëra ndërtimi; Palestra në xhungël [pajisje për loje]; Maja
tjerrëse/rrotulluese [lodra]; Pishina [artikuj për lojë]; Drone [lodra]; Celularë lodër; Blloqe
ndërtimi [lodër]; Dyshekë lojërash për përdorim me automjete lodra [gjëra për loje]; Letra
japoneze të lojës; Rruaza mermeri për lojëra; Gurë për gjuajtje; Shami[gjërat për lojëra];
Pajisje të lëvizëse për lojëra; Aparate për lojëra elektronike; Letra tarot [kartat e lojës];
Doreza për goditje [aksesorë për lojëra]; Dërrasa Shogi; Dërrasa për gjuajtje;
Konzolat/tastiere e lojërave të dorës; Makinat automatike të lojërave; Makina për lojërat e
fatit [makina lojërash]; Kafshe lodra te mbushura; Rrëshqitëse [pajisje kënd lojërash];
Lodra me figura të pozicionuara; Aeroplanë lodër të kontrolluar me radio; Set treni për
modelim lodër; Aeroplanë lodër me telekomandë; Helikopterë lodër të kontrolluar me
radio; Njësi dore për të luajtur lojëra elektronike; Dyshekë për lojëra për përdorim me mjete
lodra; Aparate për lojëra; Lojëra me letra me shkëmbim; Tastiera për lojëra; Bobina për
hedhje, duke përfshirë spango të mbështjellë që hapet dhe kthehet prapa duke e kthyer
bobinën në dorë; Lojëra elektronike automatike; Lodra me veprim mekanik; Lodra me
bateri; Lodra për kërcim; Modele skele te strukturat [lodra]; Lodra për mace; Modele
skelete te ndërtesave [lodra]; Thonjtë lodër; Lodra për tërheqje; Lodra për qen; Lodra për
kafshë shtëpiake; Maska fytyre lodër; Lodra aksioni elektrike; Lodra për zogj; Lodra të
bëra prej gome; Lodra për gjuajtje me grusht; Lodra shtytëse; Kuti postare lodër; Shkopinj
drite LED (lodër); Lodra për rërë; Lodra për kalërim; Automjete me katër rrota për fëmijë
[gjëra për lojëra]; Lodra elektronike për aktivitete; Kontrollues për lodra; Modelet e
motorëve të automobilave lodër; Nëndetëset me telekomandë lodër; Lodër stuko qe
ndrydhet me shkëlqim; Stuko magnetike lodër; Pishina të fryra [artikuj për luajtje];
Automjete lodrash me telekomandë; Pompa të përshtatura posaçërisht për përdorim me
topa për lojëra; Disk për ruletë; Letra loje japoneze (Utagaruta); Dyshekë për lojëra që
përmbajnë lodra për fëmijë; Makina për video lojëra arkade; Kuti rëre për kënd lojërash;
Shtëpi lojërash për fëmijë; Tavolina futbolli; Letrat e lojës për përdorim në troket magjike;
Disk pokeri; Kuti për aksesorë te lodrave; Kontrollues për konsolat e lojërave; Rrota për
automjete lodra; Makina për dëfrimi, automatike dhe me monedha; Orë lodër për vrojtim;
Blloqe ndërtimi lodra qe përdoren për ndërlidhje; Makina për lojë me vinç me krehër; Kuti
për automjete lodër; Harqe dhe shigjeta lodra; Këllëfët për armë lodra; Prizëm gjami lodër;
Lodra me karaktere prej gome; Lodra me karakter prej plastike; Figura lodra për
koleksionim; Pistoleta policie lodër; Automjete te mençura elektronike lodër; Enë prej guri
për lojë (goke pots); Lodra te lëvizshme dhe lodra që përfshijnë funksione telekomunikimi;
Lodrat e paraqitura në një kalendar për ngjarjet e ardhshme; Makina elektronike lojëra
edukative për fëmijë; Imitim i përgatitjeve të tualetit si lodër; Lodra të holla gome që
fryhen; Lodra përtypëse për papagaj; Makina për lojëra LCD; Automjete për fëmijë si
lodër; Lodra të bëra nga plastika; Lodra pelushi; Kukulla prej pelushi; Lodra të mbushura;
Lodra prej pelushi me batanije për komfort të bashkangjitur; Lodra të mençura prej pelushi;
Set magjistarësh (gjëra për te luajtur); Lodra për fëmijë; Armët e parave si lodra; Triçiklet
për foshnja [lodra]; Lodra lëvizëse për djep [lodra]; Kapak për pistoleta [lodra]; Blloqe
lodrash për të mësuar shkrimin braille; Lodra për përkthimin e ndjenjave të kafshëve
shtëpiake; Makina për përzierjen e kartave; Pajisje për përzierjen e letrave të lojës; Karta
keno; Pajisje të shitura si njësi për të luajtur lojëra me letra; Karta loje me letra Karuta (lojë
me letra japoneze); Mjete të fryra për not; Lojëra me fryrje për pishina; Lodra me fryrje në
formë te varkës; Lodra me fyerje për banjë; Lodra me fryrje për pishina; Lodra për vaskë;
Lodra për mbështjellje; Pajisjet e Badmintonit; Futboll amerikan; Topa për lehtësimin e
425

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

stresit për ushtrime me duar; Topa te bute me vrima; Topa për sporte me raketë; Topa të
buta tenisi; Fryrëse topash; Topa bejsbolli; Doreza bejsbolli; Lodra për ndërtimi; Bedelët e
ventrilokuistit; Veshje për arushë me pelush; Bumerangët; Lojëra tavoline; Kotele;
Domino; Dërrasa me shigjetë; Kabinete me shigjetë; Lojëra elektronike të dorës; Raketa
badmintoni; Kapele karnavalesh; Lodra me karakter fantazi; Lodra për largimin e stresit
(fidget); Automjete model te kontrolluara me telekomandë; Maska për karnaval; Automjete
model; Topa futbolli; Doreza futbolli; Portat e futbollit; Jastëkë i vrullshëm inventiv;
Mbajtëse këmbësh të dërrasës së velave; Kukulla për gishta; Allçi për gishtërinjtë për të
gjuajtjes me hark; Lojëra në sallon; Makina për ushtrime fizike; Lojëra me memorizim;
Bileta lotarie të printuara; Topa gome; Kukulla për dorë; Topa për dorë; Doreza hendbolli;
Lodra për djep; Enë gatimi lodra; Enigma manipuluese; Letra dekoruese Konfeti; Maska
kostumesh; Kukulla me top [BJD]; Dorezat e peshave; Lodra plastike për përdorim në
banjë; Lodra të përshtatura për qëllime edukative; Balona për feste; Fshikëzat e topave për
lojëra; Mjete shpërthyese për feste; Loje japoneze Mah-jong; Lodra për vizatim;
Personazhe njerëz lodër; Lodra me shumë aktivitete për bebe; Çanta fasule në formë
lodrash; Kafshe te vogla si qese fasule; Qese lodrash [Otedama]; Enigma mozaik; Gjilpëra
për pompa për fryrjen e topave për lojëra; Kukulla prej letre; Shirit gjarpërues [inovacione
për festa] Piñatas; Lojëra dekorues Piñatas; Dekorimet e letrës për feste; Kapele letre për
festa; Kapele plastike për festa; Lodra te vogla letre dekoruese për festë; Pishina me vozitje;
Kukulla prej porcelani; Enigma me bashkim pjesësh figurash; Enigma; Enigma kubike;
Lodra kërcitëse që shtrydhen; Lodra qe shtrydhen; Lojëra me role; Lodra për gropa rëre;
Tabelat e shahut; Pjesë shahu; Lojëra shahu; Lodra Jack-u-ne-kuti; Lodra inovative për të
luajtur shaka; Kapele për festa; Krahë për uji; Rripa noti; Dërrasë drejtkëndore noti; Lodra
inovative për festa; Copa damë; Aparate fotografike loder [që nuk janë për të bërë
fotografi]; Litar për kapërcim; Lodra për ndërtim; Lodra prej pëlhure; Topa tenisi; Arushe
Tedi; Loder per gjuajtje me top; Lojëra tavoline; Maska teatrale; Topa të pingpongut;
Kukulla të Krishtlindjes; Shigjetat; Shigjeta [për gjuajtjen me hark]; Pikat e shigjetave të
gjuajtjes me hark; Mbajtëse e veglave për shigjetat e gjuajtjeve me hark; Lodra te vogla me
sahat [prej plastikës]; Lodra me sahat [nga metali]; Lojëra me makina garash; Set tavllë;
Lojëra me tavllë; Topa sporti; Lodra modulare; Artikuj të veshjeve për lodra; Veshje për
figura lodrash; Komplete pjesësh [shiten të plota] për prodhimin e modeleve të lodrave;
Automjete lodra me operim elektronik; Lodra elektronike me telekomandë; Lojëra
elektronike për mësime; Gjurmuesit e automjeteve lodër; Makina model lodrash të
kontrolluara me radio; Lojëra për zhvillimin e aftësive për aksion; Lojëra strategjike
tavoline; Topat Bendy si lodra; Topa qe kapen me dore që janë topa të gomës për ushtrime
me dorë; Disqe shtytës që përfshijnë vargun që e drejton prapa dhe e kthen diskun në dorë
kur hidhet; Aparatet e këndeve të lojërave për fëmijë; Lodra për përdorim në për
ambulatorë; Kostumet qe janë lodra për fëmijë; Lojëra mekanike; Komplete modelesh
artizanale; Makina me komplet model lodrash; Miniatura për përdorim në lojëra; Komplete
morris më nëntë burra; Lojëra muzikore; Aeroplanë prej letre; Shakatë (gjëra për loje);
Lojëra me top me palete; Lojëra tavoline për shkëmbimin e lojërave me letra; Lodra të bëra
nga bambuja; Lodra prej metali; Kutitë e lodrave; Komplete çaji lodrash; Aparatet e arkës
së supermarketeve lodër; Pjesët e ndërtimit të lodrave; Lodra ndërtimi të ndërlidhura;
Pajisje për gjimnastikë.
35 Mbështetja administrative dhe shërbimet e përpunimit të të dhënave; Reklamim,
marketing dhe konsulencë promovuese, shërbime këshillimi dhe asistence; Përpunimi,
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sistemimi dhe menaxhimi i të dhënave; Kontabiliteti, mbajtja e librave dhe auditimi;
Shërbimet e programit të besnikërisë, nxitjes dhe përfitimeve; Shërbimet e ekspozitës
tregtare dhe ekspozitës komerciale; Asistencë biznesi, menaxhim dhe shërbime
administrative; Shërbimet e marrëdhënieve me publikun; Hulumtim marketingu;
Shpërndarja e materialeve reklamuese, marketingu dhe promocionale; Shërbime reklamimi,
marketingu dhe promovimi; Sigurimi dhe dhënia me qira e hapësirës, kohës dhe medias
reklamuese; Reklamim; Reklama drejtpërdrejtë - online; Reklamim me përgjigje;
Promovimi i biznesit i kompjuterizuar; Reklamim dhe marketing; Shërbimet e reklamimit
dhe promovimit të shitjeve; Organizimi i reklamave; Marketing direkt; Reklamimi i
kombinuar tradicional dhe me përdorimin e teknologjisë; Reklamimi, duke përfshirë
reklamimin drejtpërdrejtë online në një rrjet kompjuterik; Shërbimet e reklamimit,
promovimit dhe marrëdhënieve me publikun; Promovimi, reklamimi dhe marketingu i
faqeve të internetit drejtpërdrejtë online; Reklamimi veçanërisht i shërbimeve për
promovimin e mallrave; Reklamimi drejtpërdrejtë online në një rrjet kompjuterik;
Promovimi i mallrave përmes influencuesve; Reklamim në revista periodike, broshura dhe
gazeta; Shërbimet e porositjes drejtpërdrejtë online; Shërbimet me shumicë në lidhje me
lojërat; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me lojërat; Shërbimet e shitjes me shumicë
në lidhje me lodrat; Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me lodrat; Shërbimet e shitjes
me pakicë drejtpërdrejte online në internet në lidhje me lodrat; Sigurimi i informacionit në
lidhje me reklamat; Kërkesat e bizneseve; Shërbimet për ofrimin e informacionit për
tregtinë e jashtme; Sigurimi i informacionit të kërkimit të tregut; Sigurimi i informacionit
në lidhje me marketingun; Reklamim në natyrë; Reklama me baner-afishe.

(210) KS/M/ 2022/1033
(220) 08/07/2022
(731) SOLVAY SA Rue de Ransbeek 310
1120 Brussels Belgium, BE
(591) Kaltër e hapur, kaltër e errët dhe e
bardhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 1 Kimikatet e përdorura në industri, shkencë, si dhe në bujqësi, hortikulturë dhe
pylltari, në veçanti tretës, barium, stroncium, klorur kalciumi, sodë kaustike, produkte të
kloruruara, perokside, poliglicerina, karbonat kalciumi i precipituar, karbonat natriumi dhe
bikarbonat qelize amina, acid sulfurik, surfaktantë (komponime të cilat ulin tensionin
sipërfaqësor, midis dy lëngjeve), difenole dhe derivate, komponime të fluoruara, acid
adipik, material termoplastik i mëndafshtë, derivate të fosforit, silicë (përbërje fortë,
joreaktive, e pa ngjyrë), grup elementesh metalike, kimikisht të ngjashme, kimikate të
imëta, izocianate alifatike, okside të përziera dhe alumina; produkte biologjike të përdorura
në industri dhe shkencë; rrëshirat artificiale të papërpunuara, plastika të papërpunuara dhe
përbërësit plastikë, në veçanti vinilet polimerike, monomerët e specializuar dhe rrëshirat
poliamide; komponime për shuarjen e zjarrit; plehrat; preparate për kalitje dhe saldim;
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substancat kimike për konservimin e produkteve ushqimore; kimikatet si aditivë për
produkte ushqimore; substanca për rrezitje; agjentë për trajtimin e lëkurës (që nuk
përfshihen në klasat e tjera); kimikatet për trajtimin e ujit, ajrit dhe tokës; ngjitës që
përdoret në industri; kimikatet ndriçuese për përdorim industrial; kimikatet për përdorim
industrial në prodhimin e luminoforeve; kimikatet për trajtimet kundër flakës; poliamide;
katalizatorë; surfaktantë për qëllime industriale; flokulantë (substancë për trajtimin e
ujërave të zeza); ngjitës për përdorim në materialet lidhëse [industriale]; ngjitës për
përdorim në industri.

(210) KS/M/ 2022/1034
(220) 08/07/2022
(731) Delight L.L.C.Rr. Tranzit, Pn
Prizren/Kosovë, KS
(591) Zezë,gjelbër,verdhë dhe e kuqe
(740) Mentor Zejnullahu
Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners
Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540)

(511) 29 Fruta të përpunuara (konzervuara, në shishe, kavanoz, të ngrira, të thara), arra,
fara luledielli të pjekura, fëstëk, lajthi, leblebi të pjekura, fara të qëruara të pjekura, bajame,
të pjekura, leblebi dhe fruta tjera të thara, të nxehta dhe të pjekura, fëstëk të krypshme, fruta
të thara, mish i frutave të thara në diell, vajra dhe yndyra ushqimore.
30 Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, banane të mbuluara me fill çokollate, akulloret;
mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa);
erëzat; akulli.
31 Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë
në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet
natyrore; ushqimi për kafshë; malta, Frutat kokërr, fruta të freskëta; Kikirikë, të freskëta;
Lajthi të freskëta,

(210) KS/M/ 2022/1035
(220) 08/07/2022
(731) Delight L.L.C. Rr. Tranzit, Pn
Prizren/Kosovë, KS
(591) Kafe,zezë,gjelbër,verdhë dhe e kuqe
(740) Mentor Zejnullahu
Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners
Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540)
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(511) 29 Fruta të përpunuara (konzervuara, në shishe, kavanoz, të ngrira, të thara), arra,
fara luledielli të pjekura, fëstëk, lajthi, leblebi të pjekura, fara të qëruara të pjekura, bajame,
të pjekura, leblebi dhe fruta tjera të thara, të nxehta dhe të pjekura, fëstëk të krypshme, fruta
të thara, mish i frutave të thara në diell, vajra dhe yndyra ushqimore.
30 Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, banane të mbuluara me fill çokollate, akulloret;
mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa);
erëzat; akulli.
31 Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë
në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet
natyrore; ushqimi për kafshë; malta, Frutat kokërr, fruta të freskëta; Kikirikë, të freskëta;
Lajthi të freskëta,

(210) KS/M/ 2022/1036
(220) 08/07/2022
(731) Delight L.L.C. Rr. Tranzit, Pn
Prizren/Kosovë, KS
(591) Kafe,zezë dhe gjelbër
(740) Mentor Zejnullahu
Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners
Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540)

(511) 29 Fruta të përpunuara (konzervuara, në shishe, kavanoz, të ngrira, të thara), arra,
fara luledielli të pjekura, fëstëk, lajthi, leblebi të pjekura, fara të qëruara të pjekura, bajame,
të pjekura, leblebi dhe fruta tjera të thara, të nxehta dhe të pjekura, fëstëk të krypshme, fruta
të thara, mish i frutave të thara në diell, vajra dhe yndyra ushqimore.
30 Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, banane të mbuluara me fill çokollate, akulloret;
mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa);
erëzat; akulli.
31 Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë
në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet
natyrore; ushqimi për kafshë; malta, Frutat kokërr, fruta të freskëta; Kikirikë, të freskëta;
Lajthi të freskëta.
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(210) KS/M/ 2022/1037
(220) 08/07/2022
(731) LOMA LICENCIAMENTO DE
MARCAS LTDA Calçada Canopo (Centro
de Apoio II) – Santana de Parnaíba/SP06541-078-Brazil, BR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 3 “Aceton (heqës manikyri); Dyll për heqjen e qimeve; Zbutës [kozmetik]; zbutës
për flokë; Kozmetikë me bazë algash; kozmetikë; Kozmetikë për vetullat; Kozmetikë për
fëmijë; Krem kozmetike; krem për zbardhjen e lëkurës; Deodorant [parfumeri]; Pastrues
për thonjë; Kuti për kozmetikë [komplet kozmetike]; Yndyrna për qëllime kozmetike; Këna
[ngjyrë kozmetike]; llak flokësh; peceta të mbushura me kremra kozmetike; peceta të
mbushura me preparate për heqjen e makijazhit; Kremra për flokë; kremra për qëllime
kozmetike; Grim për fytyrën; maska bukurie; Vajra për qëllime kozmetike; Parfume;
Preparate për drejtimin e flokëve; Preparate për valëzim të flokëve; Preparate kozmetike
për qerpikët; produkte parfumerie; Produkte neutralizuese për dretimin e flokëve për
periudha te gjata; produkte grimi; produkte për heqjen e grimit; heqës manikyri; Lëndë
ngjitëse për fiksimin e flokëve të rremë; bojëra flokësh; Shampon i thatë; Shamponë.”
35 “Administrim komercial; Administrim Biznesi; tregti kozmetike; ekskluzivitet
(franchising); menaxhimi i ekskluzivitetit; përfaqësim tregtar; Shitja dhe licencimi i
ekskluziviteteve, në rastin e administrimit të biznesit në; ekskluzivitet (franchising).”

(210) KS/M/ 2022/1038
(220) 08/07/2022
(731) ÖZTİİNOKS MADENİ EŞYA
ENERJİ TARIMSAL GIDA ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş MALTEPE
MAH. FAZILPAŞA ÇIKMAZ SK. 10
Zeytinburnu İstanbul TURKEY, TR
(591) Kaltër dhe bardhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 7 Makinat elektrike të kuzhinës për copëtimin, bluarjen, grimtësimin, përzierjen dhe
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grirjen e produkteve ushqimore, makina larëse, lavatriçe larëse, pjatalarëse, tharëse
centrifuguese (pa ngrohje), makina elektrike pastrimi për pastrimin e dyshemeve, qilimave
ose dyshemeve, fshesat me korrent dhe pjesët e tyre.
11 Instalime për ajër të kondicionuar dhe ajrosje, Instalime ftohëse dhe ngrirëse, pajisje
elektrike dhe me gaz, instalime dhe aparate për gatim, tharje dhe zierje, tharëse elektrike
lavanderie, tharëse flokësh; aparate për tharjen e duarve, instalime sanitare, çezmat
(rubinat), instalimet për dush, toalete (guacë), kabinat e dushit dhe banjës, vaskat,
lavamanët, lavamanët (pjesë të instalimeve sanitare), aparate për zbutjen e ujit, aparate për
pastrimin e ujit , instalime për pastrimin e ujit, instalime për pastrimin e ujërave të zeza.
21 Enë jo elektrike shtëpiake ose kuzhine, [përveç pirunëve, thikave, lugëve], servise
[enë], tenxhere dhe tigane, hapëse shishesh, vazo lulesh, pipëza për pirjen e lëngjeve, enë
gatimi jo elektrike.
35 Kombinim për të mirën e të tjerëve, i një sërë mallrash, përkatësisht makineri elektrike
të kuzhinës për copëtimin, bluarjen, grimcimin, përzierjen dhe grirjen e produkteve
ushqimore, lavatriçet, lavatriçet e rrobave, pjatalarëse, tharëse me centrifugim (jo të
ngrohura), makina elektrike pastrimi për pastrimi i dyshemeve, qilimave ose dyshemeve,
fshesave me korrent dhe pjesëve të tyre, instalimet për ajrin e kondicionuar dhe ventilimin,
instalimet dhe ngrirësit për ftohje, pajisjet elektrike dhe me gaz, instalimet dhe aparatet për
gatim, tharje dhe zierje, tharëse elektrike lavanderie, tharëse flokësh, aparat për tharjen e
duarve. Instalime sanitare, çezmat (rubinetat), instalimet e dushit, tualetet (dollapët e ujit),
kabinat e dushit dhe banjot, vaskat, lavamanet, legenët e duarve (pjesë të instalimeve
sanitare), aparate për zbutjen e ujit, aparate për pastrimin e ujit, instalime për pastrimin e
ujit , instalime për pastrimin e ujërave të zeza, vegla jo elektrike shtëpiake ose kuzhine,
[përveç pirunëve, thikave, lugëve], servise [enësh], tenxhere dhe tigane, hapëse shishesh,
vazo lulesh, pipëza për pirjen e lëngjeve, enë gatimi jo elektrike, që mundësojnë klientët
për të parë dhe blerë me lehtësi ato mallra, shërbime të tilla mund të ofrohen nga dyqanet
me pakicë, pikat e shitjes me shumicë me anë të mediave elektronike ose përmes
katalogëve të porosive me postë.

(210) KS/M/ 2022/1039
(220) 08/07/2022
(300) 40-2022-0034812 23/02/2022 CR
(731) CELLTRION, INC.
23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon,
Republic of Korea, KR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540) Steqeyma

(511) 5 Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve auto imune, agjent për trajtimin
e psoriazës, agjentët për trajtimin e inflamacionit të kyçeve, produkte farmaceutike për
trajtimin e sëmundjes Crohn, preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve
inflamatore, barna për qëllime mjekësore, farmaceutike.
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(210) KS/M/ 2022/1040
(220) 08/07/2022
(300) 40-2022-0017854 26/01/2022 CR
(731) CELLTRION, INC.
23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon,
Republic of Korea, KR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) Qoyvolma

(511) 5 Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve auto imune, agjent për trajtimin
e psoriazës, agjentët për trajtimin e inflamacionit të kyçeve, produkte farmaceutike për
trajtimin e sëmundjes Crohn, preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve
inflamatore, barna për qëllime mjekësore, farmaceutike.

(210) KS/M/ 2022/1041
(220) 12/07/2022
(731) JOHNSON & JOHNSON
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, New Jersey, US
(740) Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit,
Zona e Jugut L 9/5, Prishtië

(540) LAZCLUZE

(511) 5 Preparate farmaceutike për perdorim te njerëzit.

(210) KS/M/ 2022/1042
(220) 12/07/2022
(300) 01829/2022 08/02/2022 CH
(731) ROLEX SA Rue François-Dussaud 35-7, Geneva, Switzerland, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) ROLEX SUPERLATIVE

(511) 14 Orët dhe artikujt për punimin e orëve, kryesisht orët, orët e dorës, komponentët
për orët dhe artikujt për punimet e orëve dhe aksesorët për orët dhe artikujt e punimeve të
orës që nuk përfshihen në klasat e tjera, orët dhe instrumentet e tjera kronometrike,
kronometra, kronografë (ora dhe punimet e orëve), byzylykët e orëve, rripat e orëve,
numrat (orat dhe punimet e orës), kutitë dhe kutitë e prezantimit për orën dhe stolitë,
lëvizjet e orës dhe pjesët e tyre; stoli; gurë të çmuar dhe gurë gjysmë të çmuar; metale të
çmuara dhe lidhjet e tyre; kunjat (bizhuteritë).
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(210) KS/M/ 2022/1043
(220) 12/07/2022
(731) Dua Pizza SH.P.K.
Rr.Zahir Pajaziti , Nr.140
Podujevë, Republika e Kosoves, KS

(540) DUA PIZZA

(511) 29 Ekstrakte mishi; fruta dhe perime të konservuara, të thara dhe të gatshme; vajra
ushqimore dhe yndyra, suxhuk, supë; perime të freskëta.
30 Pica të gatshme, sandviça të ngrohtë dhe të ftohtë; shkopinj buke, tul buke të freskët
sikurse janë toptha brumi dhe pasta të pregatitura për konsum në objekte apo jashta
objekteve; ëmbëlsira, biskota, kejka nga djathi (cheesecake) dhe ëmbëlsira të pjekura; speca
të terur për përdorim si erëza; kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale, tharmë, pluhur gatimi,
kripë, uthull, salca, erëza, oriz.
32 Birra; Uje natyral dhe mineral; Pije frutash dhe lengje frutash; Shurupe dhe preparate
tjera per te bere pije.
33 Pije alkoolike, pije alkoolike të destinuara, rum, pije me bazë rumi, tekillë, pije me bazë
tekille; votka, pije me bazë votke, viski, pije me bazë viski, gjin, pije me bazë gjini, konjak,
pije me bazë konjaki, liker; verë, koktej alkooli I përgaditur.
43 : Sherbime restorantesh, posaqerisht sigurimi I picave , ushqime tjera dhe pije për
konsum Brenda objektit apo bartje me veti (take away); sherbime restorantesh për të cilat
ofrojnë ushqime edhe nëpër shtëpija.

(210) KS/M/ 2022/1044
(220) 12/07/2022
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD. 129, SAMSUNG-RO,
YEONGTONG-GU, SUWON-SI,
GYEONGGI-DO 16677, REPUBLIC OF
KOREA, KR
(740) Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000
Prishtinë/Kosovë

(540) WaterJet Clean

(511) 7 Makina larëse enësh për qëllime shtëpiake.

(210) KS/M/ 2022/1046
(220) 13/07/2022
(731) Arion Ballata Rr. Gjergj Arianiti nr.
18, 10000, Prishtine, Kosove, KS
(591) Bardh,zi
(740) Veli Hoti Rr. Hajrullah Abdullahu

(540)
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Nr. 33/13,
10000, Prishtinë, Kosovë

(511) 15 Instrumente muzikore; stendat muzikore dhe stendat për instrumente muzikore;
shkopinj dirigjentësh.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës.
41 Arsimi; ofrimi i trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.

(210) KS/M/ 2022/1049
(220) 13/07/2022
(731) Flamur Haliti Preoc p.n., Graçanicë,
KS
(591) E bardha dhe e zeza.
(740) Perparim Krasniqi rr.Ali Ajeti nr.62
Prishtinë

(540)

(511) 18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të mira të përbëra nga këto materiale të
papërfshira në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella
dhe ombrella dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh, takëme kuajsh; çanta për
gjueti.
23 Fije dhe pe, për përdorim në tekstil
24 Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati;
mbulesa tavoline.
25 Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.veshje per femra, meshkuj dhe femije; corape;
veshje te brendshme; costume banjo; rripa shalla aksesore per qafe dhe dore; shami per
xhep, doreza; rripa nga lëkura.

(210) KS/M/ 2022/1050
(220) 13/07/2022
(731) PriBank Sh. A. Rruga Sicilia,
Kompleksi Lubjana/Kalabri, Blloku A1,
Lam. A1/2, Nr. 2 10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës, KS
(740) Avokat Sahit Bajraktari
Rruga Ali Vitia p.n. 10000 Prishtinë

(540) PriBank
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(511) 9 Aparatet dhe instrumentet shkencore, kërkimore, naviguese, anketuese,
fotografike, kinematografike, audiovizuale, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese,
zbuluese, testuese, inspektuese, shpëtimtare dhe mësimore; aparate dhe instrumente për
përcjelljen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e
shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin,
transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të
regjistruara dhe të shkarkueshme, softuer kompjuterik, media bosh digjitale ose analoge për
regjistrim dhe ruajtje; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; arka, aparate
llogaritëse; kompjuterë dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska për
zhytës, tapa veshi për zhytës, kapëse për hundë për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës,
aparate frymëmarrjeje për not nënujor; aparate për shuarjen e zjarrit; makina telefonike;
aparate paralajmëruese kundër vjedhjes; makineritë e automatizuara [ATM]/bankomatë;
aparate mësimore audiovizive; lexuesit e barkodit; brava biometrike; kasa/regjistrues të
parave të gatshme; çipat [qarqet e integruara]; aplikacione softuerike kompjuterike, të
shkarkueshme; platforma softuerike kompjuterike, të regjistruara ose të shkarkueshme;
detektorë të monedhave të falsifikuara; terminalet e kartave të kreditit; aparate për
përpunimin e të dhënave; grupe të dhënash, të regjistruara ose të shkarkueshme; çelësat
kripto-grafikë të shkarkueshëm për marrjen dhe shpenzimin e kripto-aseteve; kuletat
elektronike (e-wallet) të shkarkueshme; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për
menaxhimin e transaksioneve të kripto-monedhave duke përdorur teknologjinë blockchain;
sistemet elektronike të kontrollit të qasjes për dyert e ndërthurura; byzylykë identifikimi të
koduar, magnetikë; karta kryesore të koduara; karta magnetike të koduara; karta identiteti,
magnetike; karta të qarkut të integruar [karta inteligjente]/ karta inteligjente [karta e qarkut
të integruar]; qarqe të integruara; terminale interaktive të ekranit me prekje; aparatet e
interkomunikimit; ndërfaqe për kompjuterë; brava, elektrike; media magnetike të të
dhënave; koduesit magnetikë; makina për numërimin dhe klasifikimin e parave; dry,
elektronik; përpunuesit [njësitë e përpunimit qendror]/njësitë e përpunimit qendror
[përpunuesit]; skanerë [pajisje për përpunimin e të dhënave]; robotët e mbikëqyrjes së
sigurisë; token të sigurisë [pajisjet e enkriptimit].
16 Letër dhe karton; materiale të shtypura; materiale libërlidhjeje; fotografi; artikuj shkrimi
dhe zyre, përveç mobilieve; ngjitëse për artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake; materiale
vizatimi dhe materiale për artistë; penela; materiale mësimore dhe mësimore; fletë plastike,
filma dhe qese për mbështjellje dhe paketim; Lloji i printerëve, blloqe printimi; shpërndarës
shiritash ngjitës [kushte/artikuj për zyrë]; tabela reklamash prej letre ose kartoni;
kartëmonedha; pankarta prej letre; shirita të barkodeve/shirita për barkode; libërth; kuti
letre ose kartoni; kartat/grafikët; katalogë; clipboards; klipe për mbajtësit e distinktivit të
emrit [kushte/artikuj për zyrë]; kapëse për zyra/staples për zyre; printerë kartela krediti, jo
elektrike; skedarët e dokumenteve [artikuj për zyrë]; mbajtësit e dokumenteve [artikuj për
zyrë]; zarfe [artikuj për zyrë]; dosjet/fajlla [kushte/artikuj për zyrë]; fletushka; dosje/fajlla
për letra/fasiklla (mbështjellës) për letra; formularë, të shtypur; kartolina urimesh; mbajtësit
e librave të çeqeve; etiketa letre ose kartoni; librat [libra kontabilitet]; mbajtësit e
distinktivit të emrit [kushte/artikuj për zyrë]; shenjat/distinktivët e emrave [kushte/artikuj
për zyrë]; fletore; artikuj zyre, përveç mobilieve; pamflete; kapëse letre; kuti
stilolapsash/kuti për stilolapsa; mbajtëse lapsash; mbajtëse stilolapsash; stilolapsa
[kushte/artikuj për zyrë]; pankarta letre ose kartoni; kartolina; postera; materiale të
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shtypura; botime të shtypura; komplete printimi, portative [kushte/artikuj për zyrë];
prospektet/reklamë; kapëse që tërhiqet mbajtësit e distinktivit të emrit [kushte/artikuj për
zyrë]; tabela prej letre ose kartoni; kartëmonedha si suvenire; mbajtës për stilolapsa dhe
lapsa; presa stapling [kushte/artikuj për zyrë]; stilolapsa çeliku; afishe [artikuj për zyrë];
etiketat për kartat e indeksit; materialet mësimore [përveç aparateve]; kartat e tregtimit,
përveç lojërave; transparenca [artikuj për zyrë]; sirtarë/kuti për renditjen dhe numërimin e
parave; kuti shkrimi [artikuj për zyre]; instrumente shkrimi; materialet e shkrimit.
35 Reklamim; menaxhimin, organizimin dhe administrimin e biznesit; funksionet e zyrës;
administrimi i programeve të besnikërisë për konsumatorë; administrimi i programeve e
fletushkave të shpeshta; asistencë administrative për t’iu përgjigjur thirrjeve për
tenderë/asistencë administrative në përgjigje të kërkesave për propozime [RFPs]; përpunimi
administrativ i porosive të blerjes; shërbime administrative për zhvendosjen e bizneseve;
reklamimi/publiciteti; shërbime të agjencive reklamuese /shërbime të agjencive reklamuese;
reklamimi me porosi nëpërmjet postës; prodhimi i filmave reklamues; marrja/dhënia me
qira e hapësirës reklamuese; marrja/dhënia me qira e kohës së reklamimit në mediat e
komunikimit; shërbime reklamimi për të krijuar identitetin e markës për të tjerët; shërbimet
e rikujtimit/lajmërimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shërbimet e caktimit të takimeve
[funksionet e zyrës]; organizimi i abonimeve në shërbimet e mbledhjes elektronike të
tarifave [ETC] për të tjerët; shitje me ankand /nxjerrje në ankand; postimi i faturave;
marrja/dhënia me qira e tabelave [pllakat reklamuese]; mbajtja e librave të
kontabilitetit/kontabiliteti; shërbime këshillimore për menaxhimin e biznesit; vlerësimet e
biznesit; auditimi i biznesit; shërbimet e ekspertëve për efikasitetin e biznesit; kërkesë për
informata biznesi; shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me
bashkërendimin/koordinimin e investitorëve të mundshëm privatë me sipërmarrësit që kanë
nevojë për financim; hulumtim biznesi; konsulencë për menaxhim dhe organizim biznesit;
asistencë për menaxhimin e biznesit; konsulencë për menaxhimin e biznesit; menaxhimi i
biznesit për ofruesit e shërbimeve të pavarura; menaxhim biznesi i programeve të
rimbursimit për të tjerët; menaxhimi i biznesit të sportistëve; konsulencë për organizimin e
biznesit; shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit për projekte ndërtimi;
hulumtim/studim biznesi; konsulencë profesionale biznesi; ofrimi i informacionit të
biznesit; ofrimi i informacionit të biznesit nëpërmjet një faqe internet; shërbime konsulence
biznesi për transformimin digjital; shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit që kanë të bëjnë
me takimin/koordinimin e profesionistëve të ndryshëm me klientët; shërbimet e agjencive
të informacionit komercial; shërbimet e ndërmjetësimit tregtar; shërbimet e lobimit
komercial; asistencë për menaxhimin komercial ose industrial; ofrimi i informacionit të
kontaktit komercial dhe biznesor; ofrimi i informacionit dhe këshillave komerciale për
konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; përmbledhja e informacionit në
bazat e të dhënave kompjuterike; përpilimi i statistikave; përpilimi i indekseve të
informacionit për qëllime komerciale ose reklamuese; menaxhim i kompjuterizuar i
skedarëve/fajllave; zhvillimin e ngjarjeve/eventeve komerciale; konsulencë në lidhje me
strategjitë e komunikimit të reklamave; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit
të marrëdhënieve me publikun; profilizimi i konsumatorit për qëllime komerciale ose
marketingu; shërbimet e komunikimit të korporatave; analizat të çmimeve dhe
shpenzimeve; kërkimi i të dhënave në skedarë/fajlla kompjuterikë për të tjerët; shërbimet e
përpunimit të të dhënave [funksionet e zyrës]; demonstrimi i mallrave; zhvillimi i
koncepteve të reklamimit; reklamimi me postë direkte; shpërndarja e materialeve
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reklamuese; shpërndarja e mostrave; përpilimi i pasqyrave të llogarive; parashikimi
ekonomik; shërbimet e agjencisë së punësimit; organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale ose reklamuese; auditimi financiar; shërbime agjencish import-eksporti;
marketing me persona me ndikim (influencer); menaxhimin e përkohshëm të biznesit;
faturimi; shërbimet e inteligjencës së tregut; studimet e tregut; marketing; marketingu në
kuadrin e publikimit të softuerit; hulumtim marketingu; shërbimet e marrëdhënieve me
median; modelimi për reklamim ose promovim të shitjeve; negocimin dhe përfundimin e
transaksioneve tregtare për palët e treta; negocimin e kontratave të biznesit për të tjerët;
marrja/dhënia me qira e makinerive dhe pajisjeve zyre; marrja/dhënia me qira e pajisjeve të
zyrës në ambientet e bashkëpunimit; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; ofrimi i
një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; sondazhe të opinionit;
reklamim në ambient të jashtëm; menaxhimi administrativ i jashtëm për kompanitë;
shërbimet e jashtme/outsource [ndihmë biznesi]; reklamat me pagesë për klikim; përgatitja
e listës së pagave; konsulencë për menaxhimin e personelit; rekrutimi i personelit;
shërbimet e fotokopjimit; marrja/dhënia me qira e makinave fotokopjuese; përgatitja e
studimeve të profitabilitetit të biznesit; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për
qëllime të shitjes me pakicë; shërbimet e krahasimit të çmimeve; shërbimet e prokurimit
për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; promovimi i mallrave
dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive; promovimi i mallrave
nëpërmjet personaliteteve me ndikim (influencers); sigurimi i informacionit të drejtorisë
telefonike; testimi psikologjik për përzgjedhjen e personelit; marrëdhëniet me publikun;
botimi i teksteve reklamuese; marrja/dhënia me qira e materialeve reklamuese; reklamat në
radio; shërbimet e pritjes për vizitorët [funksionet e zyrës]; regjistrimin e komunikimeve
dhe të dhënave me shkrim; marrja/dhënia me qira e kasave (makinave për numërimin e
parave); marrja/dhënia me qira e stendave të shitjes; promovimi i shitjeve për të tjerët;
optimizimi i motorëve të kërkimit për promovimin e shitjeve; shërbime sekretarie; kërkimi i
sponsorizimit; aranzhimi i abonimeve në shërbimet e telekomunikacionit për të tjerët;
sistemimi i informacionit në databaza kompjuterike; marketing i targetuar/shënjestruar;
shërbimet e deklarimit të taksave; përgatitja e deklarimit të taksave; shërbimet e
telemarketingut; përgjigje telefonike për abonentët e padisponueshëm; shërbimet e centralit
telefonik; reklamat televizive; organizimi i panaireve tregtare; përditësimi dhe mirëmbajtja
e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; përditësimin dhe mirëmbajtjen e
informacionit në regjistra; përditësimi i materialit reklamues; ofrimi i renditjes/rangimit të
përdoruesve për qëllime komerciale ose reklamuese/ofrimi i vlerësimeve të përdoruesve për
qëllime komerciale ose reklamuese; ofrimi i komenteve të përdoruesve për qëllime
komerciale ose reklamuese; marrja/dhënia me qira e makinave shitëse; indeksimi në
internet për qëllime komerciale ose reklamuese; optimizimi i trafikut të faqes në internet.
36 Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbimet e sigurimit; çështjet e pasurive të
paluajtshme; shërbimet e byrosë së akomodimit [apartamente]; shërbimet aktuariale;
vlerësim i sendeve antike; menaxhimi i banesave; marrja/dhënia me qira e apartamenteve;
kaucioni; bankimi/shërbimet bankare; ndërmjetësimi i “kredive të karbonit”;
ndërmjetësim/brokerimi; shërbimet e likuidimit të biznesit, financiare; investimet kapitale;
mbledhja e fondeve për bamirësi; verifikimi i çeqeve; kleringu, financiar/zyra e kleringut,
financiare; shërbimet e byrosë së kreditimit; lëshimi i kartelave të kreditit; mbledhja e
fondeve nga turmat; shërbime këshilluese për borxhe; shërbimet e agjencisë për mbledhjen
e borxheve; depozitat e sendeve me vlerë; shërbimet e pagesave me portofol/kuletë
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elektronike; transfer elektronik të fondeve; transfer elektronik i kripto-aseteve; transfer
elektronik i fondeve të ofruara nëpërmjet teknologjisë blockchain; këmbimi i parave;
faktoring; marrja/dhënia me qira e fermave; aranzhimi i financave për projektet e ndërtimit;
analiza financiare; vlerësime financiare në përgjigje të thirrjeve për tenderë/vlerësime
financiare në përgjigje të kërkesave për propozime [RFPs]; konsulencë financiare; shërbime
të ndërmjetësimit/brokerimit financiar doganor; vlerësim financiar [sigurime, banka, pasuri
të paluajtshme]; vlerësimi financiar i kostove të zhvillimit në lidhje me industrinë e naftës,
gazit dhe minierave; vlerësimi financiar i lëndës drusore; vlerësimi financiar i leshit;
këmbimi financiar i kripto-aseteve; menaxhimi financiar; menaxhimi financiar i pagesave
të rimbursimit për të tjerët; hulumtim financiar; sponsorizimi financiar; vlerësimi financiar i
aseteve të pronësisë intelektuale; ofrimi i informacioneve financiare; ofrimi i informacionit
financiar nëpërmjet një faqe internet (uebfaqe); shërbimet e financimit; vlerësimin fiskal;
financimi i blerjeve me lizing; kredi me këste; brokerimi/ndërmjetësimi i sigurimit;
konsulencë sigurimesh; ofrimi i informacionit për sigurim; investimi i fondeve; lëshimi i
certifikatave të dhuratave; vlerësim i bizhuterive; kreditimi kundrejt letrave me vlerë; kredi
[financim]; shërbimet e bankimit/bankare me celular (telefon mobil); organizimi i
arkëtimeve monetare; shërbimet bankare/bankimi hipotekor; fondet e përbashkëta; vlerësim
numizmatik; marrja/dhënia me qira e zyrave [pasuri të paluajtshme]; marrja/dhënia me qira
e zyrave për bashkëpunim; shërbimet bankare/bankimi online; dhënia e kredive me peng;
përpunimi i pagesave me kartë krediti; përpunimi i pagesave me kartë debiti; shërbimet e
fondeve të kursimeve; përgatitja e kuotave për qëllime të vlerësimit të kostos; çështjet e
pasurive të paluajtshme; shërbimet e agjencive të patundshmërive; vlerësimi i pasurive të
paluajtshme; brokerimi/ndërmjetësimi i pasurive të paluajtshme; menaxhimin e pasurive të
paluajtshme; marrja/dhënia me qira e pasurive të paluajtshme; sigurimi i zbritjeve në
institucionet pjesëmarrëse të të tjerëve nëpërmjet përdorimit të një karte anëtarësimi;
mbledhja e qirasë; vlerësimi i kostove të riparimit [vlerësimi financiar]; shërbimet e
pagesës së pensionit; shërbimet e depozitave të sigurta; shërbimet e bankës së kursimeve;
brokerimi/ndërmjetësimi i letrave me vlerë; shërbimet e brokerimit/ndërmjetësimit të
aksioneve; kuotimet në bursë; brokerimi/ndërmjetësimi i aksioneve dhe obligacioneve;
shërbimet e garancisë/dorëzanisë; emetimi i shenjave me vlerë;
lëshimi i çeqeve të udhëtarëve; kujdestari/fiduciar.
38 Shërbimet e telekomunikacionit; ofrimi/sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave;
marrja/dhënia me qira e kohës së qasjes në rrjetet globale kompjuterike; komunikimet me
telefon celular; komunikimet me terminale kompjuterike; komunikimet nga rrjetet me fibra
optike; transmetimi i mesazheve dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit; transmetim
faksimile; marrja/dhënia me qira e aparateve faksimile; dërgimi i mesazheve; marrja/dhënia
me qira e aparateve për dërgimin e mesazheve; transmetimi i të dhënave; ofrimi i kanaleve
të telekomunikacionit për shërbimet e teleshopingut; marrja/dhënia me qira e pajisjeve të
telekomunikacionit; sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global
kompjuterik shërbimet e telekonferencës; transmetimi i skedarëve/fajllave digjitalë;
transmetimi i postës elektronike (e-mail); transmetimi i kartolinave përshëndetëse në
internet; shërbimet e video-konferencave.
42 Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe kërkimi dhe dizajni në lidhje me to;
shërbimet e analizave industriale, kërkimit industrial dhe dizajnit industrial; shërbimet e
kontrollit të cilësisë dhe autentifikimit; projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit
kompjuterik; konsulencë për inteligjencën artificiale; dizajni i kartave të biznesit
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(vizitkartave); programimi kompjuterik; marrja/dhënia me qira e kompjuterëve; konsulencë
për sigurinë kompjuterike; konsulencë për softuer kompjuterik; dizajni i softuerit
kompjuterik; analiza e sistemit kompjuterik; dizajni i sistemit kompjuterik; konsulencë për
teknologjinë kompjuterike; shërbimet e mbrojtjes nga viruset kompjuterike; marrja/dhënia
me qira e programeve kompjuterike; shërbimet e programimit kompjuterik për përpunimin
e të dhënave; konvertimi i programeve kompjuterike dhe i të dhënave, përveç konvertimit
fizik; shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; krijimi dhe
dizajnimi i indekseve të informacionit të bazuar në websajt për të tjerët [shërbimet e
teknologjisë së informacionit]; minierat e kriptomonedhave/kriptominimi; shërbimet e
enkriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të dhënave; dizajnimi i modeleve të
simuluara me kompjuter; zhvillimi i platformave kompjuterike; digjitalizimi i dokumenteve
[skanimi]; ruajtja elektronike të të dhënave; monitorimi elektronik i aktivitetit të kredit
kartelave për zbulimin e mashtrimit nëpërmjet internetit; dizajn industrial; konsulencë për
teknologjinë e informacionit [IT]; shërbimet e teknologjisë së informacionit të ofruara mbi
një bazë të jashtme; instalimi i softuerit kompjuterik; konsulencë për sigurinë në internet;
mirëmbajtja e softuerit kompjuterik; monitorimi i sistemeve kompjuterike me qasje në
distancë; monitorimi i sistemeve kompjuterike për zbulimin e qasjes së paautorizuar ose
shkeljes së të dhënave; monitorimi i sistemeve kompjuterike për të zbuluar prishjet; kopje
rezervë e të dhënave jashtë objektit; dizajni i paketimit; platforma si shërbim [PaaS];
rikuperimi i të dhënave kompjuterike; marrja/dhënia me qira e objekteve të qendrës së të
dhënave; kërkimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; kërkime në fushën e
teknologjisë së telekomunikacionit; kërkime në fushën e teknologjisë së inteligjencës
artificiale; softueri si shërbim [SaaS]; shërbime inxhinierike softuerike për përpunimin e të
dhënave; përditësimi i softuerit kompjuterik; shërbimet e vërtetimit të përdoruesit duke
përdorur teknologjinë e një-kyçje për aplikacionet softuerike në internet; shërbimet e
vërtetimit të përdoruesve duke përdorur teknologjinë për transaksionet e tregtisë
elektronike; shërbimet e vërtetimit të përdoruesve duke përdorur teknologjinë blockchain;
marrja/dhënia me qira e serverëve në internet.

(210) KS/M/ 2022/1051
(540)
(220) 13/07/2022
(731) PriBank Sh. A. Rruga Sicilia,
Kompleksi Lubjana/Kalabri, Blloku A1,
Lam. A1/2, Nr. 2 10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës, KS
(591) ngjyra e bardhë (#FFFFFF) dhe ngjyra
vjollce (violetë) (#5F4393)
(740) Avokat Sahit Bajraktari
Rruga Ali Vitia p.n. 10000 Prishtinë

(511) 9 Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, naviguese, anketuese, fotografike,
kinematografike, audiovizuale, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, testuese,
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inspektuese, shpëtimtare dhe mësimore; aparate dhe instrumente për përcjelljen, ndërrimin,
transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të
energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose
përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme,
softuer kompjuterik, media digjitale ose analoge të zbrazëta (bosh) për regjistrim dhe
ruajtje; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; arka/kasa (regjistrues të
parasë së gatshme), aparate llogaritëse; kompjuterë dhe pajisje periferike kompjuterike;
kostume zhytjeje, maska për zhytës, tapa veshi për zhytës, kapëse për hundë për zhytës dhe
notarë, doreza për zhytës, aparate frymëmarrjeje për not nënujor; aparate për shuarjen e
zjarrit; makina telefonike; aparate paralajmëruese kundër vjedhjes; makineritë e
automatizuara [ATM]/bankomat; aparate mësimore audiovizive; lexuesit e bar-kodit; brava
biometrike; kasa/regjistrues të parave të gatshme; çipat [qarqet e integruara]; aplikacione
softuerike kompjuterike, të shkarkueshme; platforma softuerike kompjuterike, të
regjistruara ose të shkarkueshme; detektorë të monedhave të falsifikuara; terminalet e kredit
kartelave; aparate për përpunimin e të dhënave; grupe të dhënash, të regjistruara ose të
shkarkueshme; çelësat kripto-grafikë të shkarkueshëm për marrjen dhe shpenzimin e kriptoaseteve; kuletat elektronike (e-wallet) të shkarkueshme; softuer kompjuterik i
shkarkueshëm për menaxhimin e transaksioneve të kripto-monedhave duke përdorur
teknologjinë blockchain; sistemet elektronike të kontrollit të qasjes për dyert e
kyçura/ndërthurura; byzylykë identifikimi të koduar, magnetikë; karta kryesore të koduara;
karta magnetike të koduara; karta identiteti, magnetike; karta të qarkut të integruar [karta
inteligjente]/karta inteligjente [karta e qarkut të integruar]; qarqe të integruara; terminale
interaktive të ekranit me prekje; aparatet e interkomunikimit; ndërfaqe për kompjuterë;
brava, elektrike; media magnetike të të dhënave; koduesit magnetikë; makina për
numërimin dhe klasifikimin e parave; dry, elektronik; përpunuesit [njësitë e përpunimit
qendror]/njësitë e përpunimit qendror [përpunuesit]; skanerë [pajisje për përpunimin e të
dhënave]; robotët e mbikëqyrjes së sigurisë; token të sigurisë [pajisjet e enkriptimit].
16 Letër dhe karton; materiale të shtypura; materiale për libërlidhje; fotografi; artikuj
shkrimi dhe artikuj për zyre, përveç mobilieve; ngjitëse për artikuj shkrimi ose për qëllime
shtëpiake; materiale vizatimi dhe materiale për artistë; brusha për ngjyrosje (penela);
materiale edukative/trajnuese dhe mësimore; fletë plastike, mbështjellës najloni dhe çanta
për mbështjellje dhe paketim; printerë me shtypje, blloqe printimi; shpërndarës shiritash
ngjitës [kushte/artikuj për zyrë]; tabela reklamash prej letre ose kartoni; kartëmonedha;
pankarta prej letre; shirita të bar-kodeve/shirita për bar-kode; libërtha; kuti letre ose kartoni;
kartat/grafikët; katalogë; clipboards; klipe për mbajtësit e distinktivit të emrit
[kushte/artikuj për zyrë]; kapëse për zyra/staples për zyre; printerë të kartela krediti, jo
elektrik; skedarët/fajllat e dokumenteve [artikuj për zyrë]; mbajtësit e dokumenteve [artikuj
për zyrë]; zarfe [artikuj për zyrë]; dosjet/fajlla [kushte/artikuj për zyrë]; fletushka;
dosje/fajlla për letra/fasiklla (mbështjellës) për letra; formularë, të shtypur; kartolina
urimesh; mbajtësit e librave të çeqeve; etiketa letre ose kartoni; librat [libra kontabilitet];
mbajtësit e distinktivit të emrit [kushte/artikuj për zyrë]; shenjat/distinktivët e emrave
[kushte/artikuj për zyrë]; fletore; artikuj zyre, përveç mobilieve; pamflete; kapëse letre; kuti
stilolapsash/kuti për stilolapsa; mbajtëse lapsash; mbajtëse stilolapsash; stilolapsa
[kushte/artikuj për zyrë]; pankarta letre ose kartoni; kartolina; postera; materiale të
shtypura; botime të shtypura; komplete printimi, portative [kushte/artikuj për zyrë];
prospektet/reklama; kapëse që tërhiqet për mbajtësit e distinktivit të emrit [kushte/artikuj
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për zyrë]; tabela prej letre ose kartoni; kartëmonedha si suvenire; mbajtës për stilolapsa dhe
lapsa; presa stapling [kushte/artikuj për zyrë]; stilolapsa çeliku; afishe [artikuj për zyrë];
etiketat për kartat e indeksit; materialet mësimore [përveç aparateve]; kartat e tregtimit,
përveç lojërave; transparenca [artikuj për zyrë]; sirtarë/kuti për renditjen dhe numërimin e
parave; kuti shkrimi [artikuj për zyre]; instrumente shkrimi; materiale shkrimi.
35 Reklamim; menaxhimi, organizimi dhe administrimi i biznesit; funksionet e zyrës;
administrimi i programeve të besnikërisë për konsumatorë; administrimi i programeve të
fletushkave të shpeshta; asistencë administrative për t’iu përgjigjur thirrjeve për
tenderë/asistencë administrative në përgjigje të kërkesave për propozime [RFPs]; përpunimi
administrativ i porosive të blerjes; shërbime administrative për zhvendosjen e bizneseve;
reklamimi/publiciteti; shërbime të agjencive reklamuese/shërbime të agjencive publicitare;
reklamimi me porosi nëpërmjet postës; prodhimi i filmave reklamues; marrja/dhënia me
qira e hapësirës reklamuese; marrja/dhënia me qira e kohës së reklamimit në mediat e
komunikimit; shërbime reklamimi për të krijuar identitetin e markës për të tjerët; shërbimet
e rikujtimit/lajmërimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shërbimet e caktimit të takimeve
[funksionet e zyrës]; organizimi i abonimeve në shërbimet e mbledhjes elektronike të
tarifave [ETC] për të tjerët; shitje me ankand/nxjerrje në ankand; postimi i faturave;
marrja/dhënia me qira e tabelave [pllakat reklamuese]; mbajtja e librave të
kontabilitetit/kontabiliteti; shërbime këshillimore për menaxhimin e biznesit; vlerësimet e
biznesit; auditimi i biznesit; shërbimet e ekspertëve për efikasitetin e biznesit; kërkesë për
informata biznesi; shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me
bashkërendimin/koordinimin e investitorëve të mundshëm privatë me sipërmarrësit që kanë
nevojë për financim; hulumtim biznesi; konsulencë për menaxhim dhe organizim biznesi;
asistencë për menaxhimin e biznesit; konsulencë për menaxhimin e biznesit; menaxhimi i
biznesit për ofruesit e shërbimeve të pavarura (freelance); menaxhim biznesi i programeve
të rimbursimit për të tjerët; menaxhimi i biznesit të sportistëve; konsulencë për organizimin
e biznesit; shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit për projekte ndërtimi;
hulumtim/studim biznesi; konsulencë profesionale biznesi; ofrimi i informacionit të
biznesit; ofrimi i informacionit të biznesit nëpërmjet një faqe interneti (webfaqe); shërbime
konsulence biznesi për transformimin digjital; shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit që
kanë të bëjnë me takimin/koordinimin e profesionistëve të ndryshëm me klientët; shërbimet
e agjencive të informacionit komercial; shërbimet e ndërmjetësimit tregtar; shërbimet e
lobimit komercial; asistencë për menaxhimin komercial ose industrial; ofrimi i
informacionit të kontaktit komercial dhe biznesor; ofrimi i informacionit dhe këshillave
komerciale për konsumatorë në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; përmbledhja e
informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përpilimi i statistikave; përpilimi i
indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose reklamuese; menaxhim i
kompjuterizuar i skedarëve/fajllave; zhvillimi i ngjarjeve/eventeve komerciale; konsulencë
në lidhje me strategjitë e komunikimit të reklamave; konsulencë në lidhje me strategjitë e
komunikimit të marrëdhënieve me publikun; profilizimi i konsumatorit për qëllime
komerciale ose marketingu; shërbimet e komunikimit të korporatave; analizat të çmimeve
dhe shpenzimeve; kërkimi i të dhënave në skedarë/fajlla kompjuterikë për të tjerët;
shërbimet e përpunimit të të dhënave [funksionet e zyrës]; demonstrimi i mallrave;
zhvillimi i koncepteve të reklamimit; reklamimi me postë direkte; shpërndarja e
materialeve reklamuese; shpërndarja e mostrave; përpilimi i pasqyrave të llogarive;
parashikimi ekonomik; shërbimet e agjencisë së punësimit; organizimi i ekspozitave për
441

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

qëllime komerciale ose reklamuese; auditimi financiar; shërbime agjencish import-eksporti;
marketing nga persona me ndikim (influencer); menaxhimi i përkohshëm i biznesit;
faturimi; shërbimet e inteligjencës së tregut; studimet e tregut; marketing; marketingu në
kuadrin e publikimit të softuerëve; hulumtim marketingu; shërbimet e marrëdhënieve me
media; modelimi për reklamim ose promovim të shitjeve; negocimi dhe përfundimi i
transaksioneve tregtare për palët e treta; negocimi i kontratave të biznesit për të tjerët;
marrja/dhënia me qira e makinerive dhe pajisjeve për zyre; marrja/dhënia me qira e
pajisjeve të zyrës në ambientet e bashkëpunimit; reklamimi në internet në një rrjet
kompjuterik; ofrimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
sondazhe të opinionit; reklamim në ambient të jashtëm; menaxhimi administrativ i jashtëm
për kompani; shërbimet e jashtme/outsource [ndihmë biznesi]; reklamat me pagesë për
klikim; përgatitja e listës së pagave; konsulencë për menaxhimin e personelit; rekrutimi i
personelit; shërbimet e fotokopjimit; marrja/dhënia me qira e makinave fotokopjuese;
përgatitja e studimeve të profitabilitetit të biznesit; prezantimi i mallrave në media
komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbimet e krahasimit të çmimeve;
shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];
promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive;
promovimi i mallrave nëpërmjet personaliteteve me ndikim (influencers); sigurimi i
informacionit të drejtorisë telefonike; testimi psikologjik për përzgjedhjen e personelit;
marrëdhëniet me publikun; botimi i teksteve reklamuese; marrja/dhënia me qira e
materialeve reklamuese; reklamat në radio; shërbimet e pritjes për vizitorët [funksionet e
zyrës]; regjistrimin e komunikimeve dhe të dhënave me shkrim; marrja/dhënia me qira e
kasave/arkave (makinave për numërimin e parave); marrja/dhënia me qira e stendave të
shitjes; promovimi i shitjeve për të tjerët; optimizimi i motorëve të kërkimit (search
engines) për promovimin e shitjeve; shërbime sekretarie; kërkimi i sponsorizimit;
aranzhimi i abonimeve në shërbimet e telekomunikacionit për të tjerët; sistemimi i
informacionit në databaza kompjuterike; marketing i targetuar/shënjestruar; shërbimet e
deklarimit të taksave; përgatitja e deklarimit të taksave; shërbimet e telemarketingut;
përgjigje telefonike për abonentët e padisponueshëm; shërbimet e centralit telefonik;
reklamat televizive; organizimi i panaireve tregtare; përditësimi dhe mirëmbajtja e të
dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; përditësimi dhe mirëmbajtja e informacionit
në regjistra; përditësimi i materialit reklamues; ofrimi i renditjes/rangimit të përdoruesve
për qëllime komerciale ose reklamuese/ofrimi i vlerësimeve të përdoruesve për qëllime
komerciale ose reklamuese; ofrimi i komenteve të përdoruesve për qëllime komerciale ose
reklamuese; marrja/dhënia me qira e makinave shitëse; indeksimi në internet për qëllime
komerciale ose reklamuese; optimizimi i trafikut të faqeve në internet (webfaqeve).
36 Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbime të sigurimit; çështjet e pasurive të
paluajtshme; shërbimet e byrosë së akomodimit [apartamente]; shërbimet aktuariale;
vlerësim i sendeve antike; menaxhimi i banesave; marrja/dhënia me qira e apartamenteve;
kaucioni; bankimi/shërbimet bankare; ndërmjetësimi i “kredive të karbonit”;
ndërmjetësim/brokerim; shërbimet e likuidimit të biznesit, financiare; investimet kapitale;
mbledhja e fondeve për bamirësi; verifikimi i çeqeve; kleringu, financiar/zyra e kleringut,
financiare; shërbimet e byrosë së kreditimit; lëshimi i kredi kartelave; mbledhja e fondeve
nga turmat/nga masa; shërbime këshilluese për borxhe; shërbimet e agjencisë për
mbledhjen e borxheve; depozitat e sendeve me vlerë; shërbimet e pagesave me
portofol/kuletë elektronike (e-wallet); transfer elektronik të fondeve; transfer elektronik i
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kripto-aseteve; transfer elektronik i fondeve të ofruara nëpërmjet teknologjisë blockchain;
këmbimi i parave; faktoring; marrja/dhënia me qira e fermave; aranzhimi i financave për
projektet e ndërtimit; analiza financiare; vlerësime financiare në përgjigje të thirrjeve për
tenderë/vlerësime financiare në përgjigje të kërkesave për propozime [RFPs]; konsulencë
financiare; shërbime të ndërmjetësimit/brokerimit financiar doganor; vlerësim financiar
[sigurime, banka, pasuri të paluajtshme]; vlerësim financiar i kostove të zhvillimit në lidhje
me industrinë e naftës, gazit dhe minierave; vlerësim financiar i lëndës drusore; vlerësim
financiar i leshit; këmbimi financiar i kripto-aseteve; menaxhim financiar; menaxhim
financiar i pagesave të rimbursimit për të tjerët; hulumtim financiar; sponsorizim financiar;
vlerësim financiar i aseteve të pronësisë intelektuale; ofrimi i informacioneve financiare;
ofrimi i informacionit financiar nëpërmjet një faqe në internet (webfaqe); shërbimet e
financimit; vlerësim fiskal; financim i blerjeve me lizing; kredi me këste;
brokerimi/ndërmjetësimi i sigurimit; konsulencë sigurimesh; ofrimi i informacionit për
sigurim; investimi i fondeve; lëshimi i certifikatave të dhuratave; vlerësim i bizhuterive;
kreditimi kundrejt letrave me vlerë; kredi [financim]; shërbimet e bankimit/bankare me
celular (telefon mobil); organizimi i arkëtimeve monetare; shërbimet bankare/bankimi
hipotekor; fondet e përbashkëta; vlerësim numizmatik; marrja/dhënia me qira e zyrave
[pasuri të paluajtshme]; marrja/dhënia me qira e zyrave për bashkëpunim; shërbimet
bankare/bankimi online; dhënia e kredive me peng; përpunimi i pagesave me kredit kartelë;
përpunimi i pagesave me debit kartelë; shërbimet e fondeve të kursimeve; përgatitja e
kuotave për qëllime të vlerësimit të kostos; çështjet e pasurive të paluajtshme; shërbimet e
agjencive të patundshmërive; vlerësimi i pasurive të paluajtshme; brokerimi/ndërmjetësimi
i pasurive të paluajtshme; menaxhimi i pasurive të paluajtshme; marrja/dhënia me qira e
pasurive të paluajtshme; sigurimi i zbritjeve në institucionet pjesëmarrëse të të tjerëve
nëpërmjet përdorimit të një karte anëtarësimi; mbledhja e qirasë; vlerësimi i kostove të
riparimit [vlerësim financiar]; shërbimet e pagesës së pensionit; shërbimet e depozitave të
sigurta; shërbimet e bankës së kursimeve; brokerimi/ndërmjetësimi i letrave me vlerë;
shërbimet e brokerimit/ndërmjetësimit të aksioneve; kuotimet në bursë;
brokerimi/ndërmjetësimi i aksioneve dhe obligacioneve; shërbimet e garancisë/dorëzanisë;
emetimi i shenjave me vlerë; lëshimi i çeqeve të udhëtarëve; kujdestari/fiduciar.
38 Shërbimet e telekomunikacionit; ofrimi/sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave;
marrja/dhënia me qira e kohës së qasjes në rrjetet globale kompjuterike; komunikimet me
telefon celular; komunikimet me terminale kompjuterike; komunikimet nga rrjetet me fibra
optike; transmetimi i mesazheve dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit; transmetim
faksimile; marrja/dhënia me qira e aparateve faksimile; dërgimi i mesazheve; marrja/dhënia
me qira e aparateve për dërgimin e mesazheve; transmetimi i të dhënave; ofrimi i kanaleve
të telekomunikacionit për shërbimet e teleshopingut; marrja/dhënia me qira e pajisjeve të
telekomunikacionit; sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global
kompjuterik shërbimet e telekonferencës; transmetimi i skedarëve/fajllave digjitalë;
transmetimi i postës elektronike (e-mail); transmetimi i kartolinave përshëndetëse në
internet; shërbimet e video-konferencave.
42 Shërbimet shkencore, teknologjike, kërkimi dhe dizajni në lidhje me to; shërbimet e
analizave industriale, kërkimit industrial dhe dizajnit industrial; shërbimet e kontrollit të
cilësisë dhe autentifikimit/verifikimit; projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit
kompjuterik; konsulencë për inteligjencën artificiale; dizajni i kartave të biznesit
(vizitkartave); programimi kompjuterik; marrja/dhënia me qira e kompjuterëve; konsulencë
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për sigurinë kompjuterike; konsulencë për softuer kompjuterik; dizajni i softuerit
kompjuterik; analiza e sistemit kompjuterik; dizajni i sistemit kompjuterik; konsulencë për
teknologjinë kompjuterike; shërbimet e mbrojtjes nga viruset kompjuterike; marrja/dhënia
me qira e programeve kompjuterike; shërbimet e programimit kompjuterik për përpunimin
e të dhënave; konvertimi i programeve kompjuterike dhe i të dhënave, përveç konvertimit
fizik; shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; krijimi dhe
dizajnimi i indekseve të informacionit të bazuar në websajt për të tjerët [shërbimet e
teknologjisë së informacionit]; minierat e kriptomonedhave/kriptominimi; shërbimet e
enkriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të dhënave; dizajnimi i modeleve të
simuluara me kompjuter; zhvillimi i platformave kompjuterike; digjitalizimi i dokumenteve
[skanimi]; ruajtja elektronike të të dhënave; monitorimi elektronik i aktivitetit të kredit
kartelave për zbulimin e mashtrimit nëpërmjet internetit; dizajn industrial; konsulencë për
teknologjinë e informacionit [IT]; shërbimet e teknologjisë së informacionit të ofruara mbi
një bazë të jashtme; instalimi i softuerit kompjuterik; konsulencë për sigurinë në internet;
mirëmbajtja e softuerit kompjuterik; monitorimi i sistemeve kompjuterike me qasje në
distancë; monitorimi i sistemeve kompjuterike për zbulimin e qasjes së paautorizuar ose
shkeljes së të dhënave; monitorimi i sistemeve kompjuterike për të zbuluar prishjet; kopje
rezervë e të dhënave jashtë objektit; dizajni i paketimit; platforma si shërbim [PaaS];
rikuperimi i të dhënave kompjuterike; marrja/dhënia me qira e objekteve të qendrës së të
dhënave; kërkimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; kërkime në fushën e
teknologjisë së telekomunikacionit; kërkime në fushën e teknologjisë së inteligjencës
artificiale; softueri si shërbim [SaaS]; shërbime inxhinierike softuerike për përpunimin e të
dhënave; përditësimi i softuerit kompjuterik; shërbimet e vërtetimit të përdoruesit duke
përdorur teknologjinë e një-kyçje (single sign-on) për aplikacionet softuerike në internet;
shërbimet e vërtetimit të përdoruesve duke përdorur teknologjinë për transaksionet e
tregtisë elektronike; shërbimet e vërtetimit të përdoruesve duke përdorur teknologjinë
blockchain; marrja/dhënia me qira e serverëve në internet.

(210) KS/M/ 2022/1052
(540)
(220) 13/07/2022
(731) PriBank Sh. A. Rruga Sicilia,
Kompleksi Lubjana/Kalabri, Blloku A1,
Lam. A1/2, Nr. 2 10000 Prishtinë,
Republika e Kosovës, KS
(591) ngjyra e bardhë (#FFFFFF) dhe ngjyra
vjollce (violetë) (#5F4393)
(740) Avokat Sahit Bajraktari
Rruga Ali Vitia p.n. 10000 Prishtinë
(511) 9 Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, naviguese, anketuese, fotografike,
kinematografike, audiovizuale, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, testuese,
inspektuese, shpëtimtare dhe mësimore; aparate dhe instrumente për përcjelljen, ndërrimin,
transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të
energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose
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përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme,
softuer kompjuterik, media digjitale ose analoge të zbrazëta (bosh) për regjistrim dhe
ruajtje; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; arka/kasa (regjistrues të
parasë së gatshme), aparate llogaritëse; kompjuterë dhe pajisje periferike kompjuterike;
kostume zhytjeje, maska për zhytës, tapa veshi për zhytës, kapëse për hundë për zhytës dhe
notarë, doreza për zhytës, aparate frymëmarrjeje për not nënujor; aparate për shuarjen e
zjarrit; makina telefonike; aparate paralajmëruese kundër vjedhjes; makineritë e
automatizuara [ATM]/bankomat; aparate mësimore audiovizive; lexuesit e bar-kodit; brava
biometrike; kasa/regjistrues të parave të gatshme; çipat [qarqet e integruara]; aplikacione
softuerike kompjuterike, të shkarkueshme; platforma softuerike kompjuterike, të
regjistruara ose të shkarkueshme; detektorë të monedhave të falsifikuara; terminalet e kredit
kartelave; aparate për përpunimin e të dhënave; grupe të dhënash, të regjistruara ose të
shkarkueshme; çelësat kripto-grafikë të shkarkueshëm për marrjen dhe shpenzimin e kriptoaseteve; kuletat elektronike (e-wallet) të shkarkueshme; softuer kompjuterik i
shkarkueshëm për menaxhimin e transaksioneve të kripto-monedhave duke përdorur
teknologjinë blockchain; sistemet elektronike të kontrollit të qasjes për dyert e
kyçura/ndërthurura; byzylykë identifikimi të koduar, magnetikë; karta kryesore të koduara;
karta magnetike të koduara; karta identiteti, magnetike; karta të qarkut të integruar [karta
inteligjente]/karta inteligjente [karta e qarkut të integruar]; qarqe të integruara; terminale
interaktive të ekranit me prekje; aparatet e interkomunikimit; ndërfaqe për kompjuterë;
brava, elektrike; media magnetike të të dhënave; koduesit magnetikë; makina për
numërimin dhe klasifikimin e parave; dry, elektronik; përpunuesit [njësitë e përpunimit
qendror]/njësitë e përpunimit qendror [përpunuesit]; skanerë [pajisje për përpunimin e të
dhënave]; robotët e mbikëqyrjes së sigurisë; token të sigurisë [pajisjet e enkriptimit].
16 Letër dhe karton; materiale të shtypura; materiale për libërlidhje; fotografi; artikuj
shkrimi dhe artikuj për zyre, përveç mobilieve; ngjitëse për artikuj shkrimi ose për qëllime
shtëpiake; materiale vizatimi dhe materiale për artistë; brusha për ngjyrosje (penela);
materiale edukative/trajnuese dhe mësimore; fletë plastike, mbështjellës najloni dhe çanta
për mbështjellje dhe paketim; printerë me shtypje, blloqe printimi; shpërndarës shiritash
ngjitës [kushte/artikuj për zyrë]; tabela reklamash prej letre ose kartoni; kartëmonedha;
pankarta prej letre; shirita të bar-kodeve/shirita për bar-kode; libërtha; kuti letre ose kartoni;
kartat/grafikët; katalogë; clipboards; klipe për mbajtësit e distinktivit të emrit
[kushte/artikuj për zyrë]; kapëse për zyra/staples për zyre; printerë të kartela krediti, jo
elektrik; skedarët/fajllat e dokumenteve [artikuj për zyrë]; mbajtësit e dokumenteve [artikuj
për zyrë]; zarfe [artikuj për zyrë]; dosjet/fajlla [kushte/artikuj për zyrë]; fletushka;
dosje/fajlla për letra/fasiklla (mbështjellës) për letra; formularë, të shtypur; kartolina
urimesh; mbajtësit e librave të çeqeve; etiketa letre ose kartoni; librat [libra kontabilitet];
mbajtësit e distinktivit të emrit [kushte/artikuj për zyrë]; shenjat/distinktivët e emrave
[kushte/artikuj për zyrë]; fletore; artikuj zyre, përveç mobilieve; pamflete; kapëse letre; kuti
stilolapsash/kuti për stilolapsa; mbajtëse lapsash; mbajtëse stilolapsash; stilolapsa
[kushte/artikuj për zyrë]; pankarta letre ose kartoni; kartolina; postera; materiale të
shtypura; botime të shtypura; komplete printimi, portative [kushte/artikuj për zyrë];
prospektet/reklama; kapëse që tërhiqet për mbajtësit e distinktivit të emrit [kushte/artikuj
për zyrë]; tabela prej letre ose kartoni; kartëmonedha si suvenire; mbajtës për stilolapsa dhe
lapsa; presa stapling [kushte/artikuj për zyrë]; stilolapsa çeliku; afishe [artikuj për zyrë];
etiketat për kartat e indeksit; materialet mësimore [përveç aparateve]; kartat e tregtimit,
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përveç lojërave; transparenca [artikuj për zyrë]; sirtarë/kuti për renditjen dhe numërimin e
parave; kuti shkrimi [artikuj për zyre]; instrumente shkrimi; materiale shkrimi.
35 Reklamim; menaxhimi, organizimi dhe administrimi i biznesit; funksionet e zyrës;
administrimi i programeve të besnikërisë për konsumatorë; administrimi i programeve të
fletushkave të shpeshta; asistencë administrative për t’iu përgjigjur thirrjeve për
tenderë/asistencë administrative në përgjigje të kërkesave për propozime [RFPs]; përpunimi
administrativ i porosive të blerjes; shërbime administrative për zhvendosjen e bizneseve;
reklamimi/publiciteti; shërbime të agjencive reklamuese/shërbime të agjencive publicitare;
reklamimi me porosi nëpërmjet postës; prodhimi i filmave reklamues; marrja/dhënia me
qira e hapësirës reklamuese; marrja/dhënia me qira e kohës së reklamimit në mediat e
komunikimit; shërbime reklamimi për të krijuar identitetin e markës për të tjerët; shërbimet
e rikujtimit/lajmërimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shërbimet e caktimit të takimeve
[funksionet e zyrës]; organizimi i abonimeve në shërbimet e mbledhjes elektronike të
tarifave [ETC] për të tjerët; shitje me ankand/nxjerrje në ankand; postimi i faturave;
marrja/dhënia me qira e tabelave [pllakat reklamuese]; mbajtja e librave të
kontabilitetit/kontabiliteti; shërbime këshillimore për menaxhimin e biznesit; vlerësimet e
biznesit; auditimi i biznesit; shërbimet e ekspertëve për efikasitetin e biznesit; kërkesë për
informata biznesi; shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me
bashkërendimin/koordinimin e investitorëve të mundshëm privatë me sipërmarrësit që kanë
nevojë për financim; hulumtim biznesi; konsulencë për menaxhim dhe organizim biznesi;
asistencë për menaxhimin e biznesit; konsulencë për menaxhimin e biznesit; menaxhimi i
biznesit për ofruesit e shërbimeve të pavarura (freelance); menaxhim biznesi i programeve
të rimbursimit për të tjerët; menaxhimi i biznesit të sportistëve; konsulencë për organizimin
e biznesit; shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit për projekte ndërtimi;
hulumtim/studim biznesi; konsulencë profesionale biznesi; ofrimi i informacionit të
biznesit; ofrimi i informacionit të biznesit nëpërmjet një faqe interneti (webfaqe); shërbime
konsulence biznesi për transformimin digjital; shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit që
kanë të bëjnë me takimin/koordinimin e profesionistëve të ndryshëm me klientët; shërbimet
e agjencive të informacionit komercial; shërbimet e ndërmjetësimit tregtar; shërbimet e
lobimit komercial; asistencë për menaxhimin komercial ose industrial; ofrimi i
informacionit të kontaktit komercial dhe biznesor; ofrimi i informacionit dhe këshillave
komerciale për konsumatorë në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; përmbledhja e
informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përpilimi i statistikave; përpilimi i
indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose reklamuese; menaxhim i
kompjuterizuar i skedarëve/fajllave; zhvillimi i ngjarjeve/eventeve komerciale; konsulencë
në lidhje me strategjitë e komunikimit të reklamave; konsulencë në lidhje me strategjitë e
komunikimit të marrëdhënieve me publikun; profilizimi i konsumatorit për qëllime
komerciale ose marketingu; shërbimet e komunikimit të korporatave; analizat të çmimeve
dhe shpenzimeve; kërkimi i të dhënave në skedarë/fajlla kompjuterikë për të tjerët;
shërbimet e përpunimit të të dhënave [funksionet e zyrës]; demonstrimi i mallrave;
zhvillimi i koncepteve të reklamimit; reklamimi me postë direkte; shpërndarja e
materialeve reklamuese; shpërndarja e mostrave; përpilimi i pasqyrave të llogarive;
parashikimi ekonomik; shërbimet e agjencisë së punësimit; organizimi i ekspozitave për
qëllime komerciale ose reklamuese; auditimi financiar; shërbime agjencish import-eksporti;
marketing nga persona me ndikim (influencer); menaxhimi i përkohshëm i biznesit;
faturimi; shërbimet e inteligjencës së tregut; studimet e tregut; marketing; marketingu në
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kuadrin e publikimit të softuerëve; hulumtim marketingu; shërbimet e marrëdhënieve me
media; modelimi për reklamim ose promovim të shitjeve; negocimi dhe përfundimi i
transaksioneve tregtare për palët e treta; negocimi i kontratave të biznesit për të tjerët;
marrja/dhënia me qira e makinerive dhe pajisjeve për zyre; marrja/dhënia me qira e
pajisjeve të zyrës në ambientet e bashkëpunimit; reklamimi në internet në një rrjet
kompjuterik; ofrimi i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
sondazhe të opinionit; reklamim në ambient të jashtëm; menaxhimi administrativ i jashtëm
për kompani; shërbimet e jashtme/outsource [ndihmë biznesi]; reklamat me pagesë për
klikim; përgatitja e listës së pagave; konsulencë për menaxhimin e personelit; rekrutimi i
personelit; shërbimet e fotokopjimit; marrja/dhënia me qira e makinave fotokopjuese;
përgatitja e studimeve të profitabilitetit të biznesit; prezantimi i mallrave në media
komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbimet e krahasimit të çmimeve;
shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];
promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive;
promovimi i mallrave nëpërmjet personaliteteve me ndikim (influencers); sigurimi i
informacionit të drejtorisë telefonike; testimi psikologjik për përzgjedhjen e personelit;
marrëdhëniet me publikun; botimi i teksteve reklamuese; marrja/dhënia me qira e
materialeve reklamuese; reklamat në radio; shërbimet e pritjes për vizitorët [funksionet e
zyrës]; regjistrimin e komunikimeve dhe të dhënave me shkrim; marrja/dhënia me qira e
kasave/arkave (makinave për numërimin e parave); marrja/dhënia me qira e stendave të
shitjes; promovimi i shitjeve për të tjerët; optimizimi i motorëve të kërkimit (search
engines) për promovimin e shitjeve; shërbime sekretarie; kërkimi i sponsorizimit;
aranzhimi i abonimeve në shërbimet e telekomunikacionit për të tjerët; sistemimi i
informacionit në databaza kompjuterike; marketing i targetuar/shënjestruar; shërbimet e
deklarimit të taksave; përgatitja e deklarimit të taksave; shërbimet e telemarketingut;
përgjigje telefonike për abonentët e padisponueshëm; shërbimet e centralit telefonik;
reklamat televizive; organizimi i panaireve tregtare; përditësimi dhe mirëmbajtja e të
dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; përditësimi dhe mirëmbajtja e informacionit
në regjistra; përditësimi i materialit reklamues; ofrimi i renditjes/rangimit të përdoruesve
për qëllime komerciale ose reklamuese/ofrimi i vlerësimeve të përdoruesve për qëllime
komerciale ose reklamuese; ofrimi i komenteve të përdoruesve për qëllime komerciale ose
reklamuese; marrja/dhënia me qira e makinave shitëse; indeksimi në internet për qëllime
komerciale ose reklamuese; optimizimi i trafikut të faqeve në internet (webfaqeve).
36 Shërbime financiare, monetare dhe bankare; shërbime të sigurimit; çështjet e pasurive të
paluajtshme; shërbimet e byrosë së akomodimit [apartamente]; shërbimet aktuariale;
vlerësim i sendeve antike; menaxhimi i banesave; marrja/dhënia me qira e apartamenteve;
kaucioni; bankimi/shërbimet bankare; ndërmjetësimi i “kredive të karbonit”;
ndërmjetësim/brokerim; shërbimet e likuidimit të biznesit, financiare; investimet kapitale;
mbledhja e fondeve për bamirësi; verifikimi i çeqeve; kleringu, financiar/zyra e kleringut,
financiare; shërbimet e byrosë së kreditimit; lëshimi i kredi kartelave; mbledhja e fondeve
nga turmat/nga masa; shërbime këshilluese për borxhe; shërbimet e agjencisë për
mbledhjen e borxheve; depozitat e sendeve me vlerë; shërbimet e pagesave me
portofol/kuletë elektronike (e-wallet); transfer elektronik të fondeve; transfer elektronik i
kripto-aseteve; transfer elektronik i fondeve të ofruara nëpërmjet teknologjisë blockchain;
këmbimi i parave; faktoring; marrja/dhënia me qira e fermave; aranzhimi i financave për
projektet e ndërtimit; analiza financiare; vlerësime financiare në përgjigje të thirrjeve për
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tenderë/vlerësime financiare në përgjigje të kërkesave për propozime [RFPs]; konsulencë
financiare; shërbime të ndërmjetësimit/brokerimit financiar doganor; vlerësim financiar
[sigurime, banka, pasuri të paluajtshme]; vlerësim financiar i kostove të zhvillimit në lidhje
me industrinë e naftës, gazit dhe minierave; vlerësim financiar i lëndës drusore; vlerësim
financiar i leshit; këmbimi financiar i kripto-aseteve; menaxhim financiar; menaxhim
financiar i pagesave të rimbursimit për të tjerët; hulumtim financiar; sponsorizim financiar;
vlerësim financiar i aseteve të pronësisë intelektuale; ofrimi i informacioneve financiare;
ofrimi i informacionit financiar nëpërmjet një faqe në internet (webfaqe); shërbimet e
financimit; vlerësim fiskal; financim i blerjeve me lizing; kredi me këste;
brokerimi/ndërmjetësimi i sigurimit; konsulencë sigurimesh; ofrimi i informacionit për
sigurim; investimi i fondeve; lëshimi i certifikatave të dhuratave; vlerësim i bizhuterive;
kreditimi kundrejt letrave me vlerë; kredi [financim]; shërbimet e bankimit/bankare me
celular (telefon mobil); organizimi i arkëtimeve monetare; shërbimet bankare/bankimi
hipotekor; fondet e përbashkëta; vlerësim numizmatik; marrja/dhënia me qira e zyrave
[pasuri të paluajtshme]; marrja/dhënia me qira e zyrave për bashkëpunim; shërbimet
bankare/bankimi online; dhënia e kredive me peng; përpunimi i pagesave me kredit kartelë;
përpunimi i pagesave me debit kartelë; shërbimet e fondeve të kursimeve; përgatitja e
kuotave për qëllime të vlerësimit të kostos; çështjet e pasurive të paluajtshme; shërbimet e
agjencive të patundshmërive; vlerësimi i pasurive të paluajtshme; brokerimi/ndërmjetësimi
i pasurive të paluajtshme; menaxhimi i pasurive të paluajtshme; marrja/dhënia me qira e
pasurive të paluajtshme; sigurimi i zbritjeve në institucionet pjesëmarrëse të të tjerëve
nëpërmjet përdorimit të një karte anëtarësimi; mbledhja e qirasë; vlerësimi i kostove të
riparimit [vlerësim financiar]; shërbimet e pagesës së pensionit; shërbimet e depozitave të
sigurta; shërbimet e bankës së kursimeve; brokerimi/ndërmjetësimi i letrave me vlerë;
shërbimet e brokerimit/ndërmjetësimit të aksioneve; kuotimet në bursë;
brokerimi/ndërmjetësimi i aksioneve dhe obligacioneve; shërbimet e garancisë/dorëzanisë;
emetimi i shenjave me vlerë; lëshimi i çeqeve të udhëtarëve; kujdestari/fiduciar.
Shërbimet e telekomunikacionit; ofrimi/sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave;
marrja/dhënia me qira e kohës së qasjes në rrjetet globale kompjuterike; komunikimet me
telefon celular; komunikimet me terminale kompjuterike; komunikimet nga rrjetet me fibra
optike; transmetimi i mesazheve dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit; transmetim
faksimile; marrja/dhënia me qira e aparateve faksimile; dërgimi i mesazheve; marrja/dhënia
me qira e aparateve për dërgimin e mesazheve; transmetimi i të dhënave; ofrimi i kanaleve
të telekomunikacionit për shërbimet e teleshopingut; marrja/dhënia me qira e pajisjeve të
telekomunikacionit; sigurimi i lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet global
kompjuterik shërbimet e telekonferencës; transmetimi i skedarëve/fajllave digjitalë;
transmetimi i postës elektronike (e-mail); transmetimi i kartolinave përshëndetëse në
internet; shërbimet e video-konferencave.
42 Shërbimet shkencore, teknologjike, kërkimi dhe dizajni në lidhje me to; shërbimet e
analizave industriale, kërkimit industrial dhe dizajnit industrial; shërbimet e kontrollit të
cilësisë dhe autentifikimit/verifikimit; projektimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit
kompjuterik; konsulencë për inteligjencën artificiale; dizajni i kartave të biznesit
(vizitkartave); programimi kompjuterik; marrja/dhënia me qira e kompjuterëve; konsulencë
për sigurinë kompjuterike; konsulencë për softuer kompjuterik; dizajni i softuerit
kompjuterik; analiza e sistemit kompjuterik; dizajni i sistemit kompjuterik; konsulencë për
teknologjinë kompjuterike; shërbimet e mbrojtjes nga viruset kompjuterike; marrja/dhënia
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me qira e programeve kompjuterike; shërbimet e programimit kompjuterik për përpunimin
e të dhënave; konvertimi i programeve kompjuterike dhe i të dhënave, përveç konvertimit
fizik; shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; krijimi dhe
dizajnimi i indekseve të informacionit të bazuar në websajt për të tjerët [shërbimet e
teknologjisë së informacionit]; minierat e kriptomonedhave/kriptominimi; shërbimet e
enkriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të dhënave; dizajnimi i modeleve të
simuluara me kompjuter; zhvillimi i platformave kompjuterike; digjitalizimi i dokumenteve
[skanimi]; ruajtja elektronike të të dhënave; monitorimi elektronik i aktivitetit të kredit
kartelave për zbulimin e mashtrimit nëpërmjet internetit; dizajn industrial; konsulencë për
teknologjinë e informacionit [IT]; shërbimet e teknologjisë së informacionit të ofruara mbi
një bazë të jashtme; instalimi i softuerit kompjuterik; konsulencë për sigurinë në internet;
mirëmbajtja e softuerit kompjuterik; monitorimi i sistemeve kompjuterike me qasje në
distancë; monitorimi i sistemeve kompjuterike për zbulimin e qasjes së paautorizuar ose
shkeljes së të dhënave; monitorimi i sistemeve kompjuterike për të zbuluar prishjet; kopje
rezervë e të dhënave jashtë objektit; dizajni i paketimit; platforma si shërbim [PaaS];
rikuperimi i të dhënave kompjuterike; marrja/dhënia me qira e objekteve të qendrës së të
dhënave; kërkimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; kërkime në fushën e
teknologjisë së telekomunikacionit; kërkime në fushën e teknologjisë së inteligjencës
artificiale; softueri si shërbim [SaaS]; shërbime inxhinierike softuerike për përpunimin e të
dhënave; përditësimi i softuerit kompjuterik; shërbimet e vërtetimit të përdoruesit duke
përdorur teknologjinë e një-kyçje (single sign-on) për aplikacionet softuerike në internet;
shërbimet e vërtetimit të përdoruesve duke përdorur teknologjinë për transaksionet e
tregtisë elektronike; shërbimet e vërtetimit të përdoruesve duke përdorur teknologjinë
blockchain; marrja/dhënia me qira e serverëve në internet.

(210) KS/M/ 2022/1053
(220) 13/07/2022
(731) Bekim Deshishku “LESNA” Sh.p.k.
rr.”Lidhja e Pejës” nr.221 - Prishtinë,
Kosovë, KS
(591) Ngjyrë e zezë
(740) Ardi Sheholli rr.”Sylejman
Vuciterna” kompl. “Blerti” ob.3, kati 1, nr.3

(540) LESNA

(511) 1 Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari dhe
pylltari; rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e papërpunuara prej plastike; plehrat
organikë; përzierjet për shuarjen e zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat
kimike për konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit industrialë
2 Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit;
ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; metalet në formë petash dhe
pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë.
3 Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për pastrim,
shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet kozmetike,
losionet për flokë, pasta per dhembe.
4 Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime thithëse, lagur dhe lidhëse
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pluhuri; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për ndriçim.
5 Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për qëllime
mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnje;
emplastër , materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar;
dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet
6 Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehe; materiale metalike për ndërtim dhe
ndërtim; ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllot jo-elektrike dhe telat prej metali të
zakonshëm; sende të vogla të pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose
transport; kasaforta.
7 Makina, vegla makinerish, vegla me fuqi; motorët dhe motorët, me përjashtim të mjeteve
tokësore; bashkim makinerish dhe komponente transmisioni, me perjashtim te mjeteve
tokesore; mjete bujqësore, të ndryshme nga veglat e dorës që përdoren me dorë; inkubatorë
për vezë; makinat automatike shitëse.
8 Vegla dhe pajisje dore, të operuara me dorë; takëm; krahët anësore, përveç armëve të
zjarrit; brisqe.
9 aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, lundruese, anketuese, fotografike,
kinematografike, audiovizuale, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, testuese,
inspektuese, shpëtimtare dhe mësimore; aparate dhe instrumente për përcjelljen, ndërrimin,
transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të
energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose
përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme,
softuer kompjuterik, media bosh dixhitale ose analoge për regjistrim dhe ruajtje;
mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; arka, aparate llogaritëse; kompjuterë
dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska për zhytës, tapa veshi për
zhytës, kapëse për hundë për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate frymëmarrjeje
për not nënujor; aparate për shuarjen e zjarrit.
10 Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë
artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepje; pajisje terapeutike dhe
ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparat masazhi; aparate, pajisje
dhe artikuj për gjidhënien e foshnjave; aparate, pajisje dhe artikuj për aktivitetin seksual.
11 Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim avulli, gatim, tharje,
ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.
12 Automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë.
13 Armët e zjarrit; municione dhe predha; eksploziv; fishekzjarre.
14 Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysmë të çmuar;
instrumente horologjike dhe kronometrike
15 Instrumente muzikore; stendat muzikore dhe stendat për instrumente muzikore;
shkopinj dirigjentësh.
16 Letër dhe karton;materiale të shtypura;materiale libërlidhjeje;fotografi;artikuj shkrimi
dhe zyre, përveç mobiljeve;ngjitëse për artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake;materiale
vizatimi dhe materiale për artistë;penela;materiale mësimore dhe mësimore;fletë plastike,
filma dhe qese për mbështjellje dhe paketim;Lloji i printerëve, blloqe printimi.
17 Gomë e papërpunuar dhe gjysmë e përpunuar, gutaperka, çamçakëz, asbest, mikë dhe
zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastika dhe rrëshirat në formë të ekstruduar për
përdorim në prodhim; materialet e paketimit, ndalimit dhe izolimit; tuba, tuba dhe zorra
fleksibël, jo prej metali.18 Lëkurë dhe imitime lëkure; lëkurat dhe lëkurat e kafshëve;
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bagazhe dhe çanta mbajtëse; cadra dhe cadra; shkopinj ecjeje; kamxhik, parzmore dhe
shalë; qafore, zinxhirë dhe veshje për kafshë.
18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkurat dhe lëkurat e kafshëve; bagazhe dhe çanta
mbajtëse; cadra dhe cadra; shkopinj ecjeje; kamxhik, parzmore dhe shalë; qafore, zinxhirë
dhe veshje për kafshë.
20 Mobilje, pasqyra, korniza fotografish; kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose
transport; kockë, bri, balene ose perla e papunuar ose gjysëm e përpunuar; predha;
meerschaum; qelibar i verdhë.
22 Litarë dhe fije; rrjeta; tenda dhe gomuar; tenda nga materiale tekstili ose sintetike; vela;
thasë për transportin dhe ruajtjen e materialeve me shumicë; materiale mbushjeje,
mbushëse dhe mbushëse, përveç letrës, kartonit, gomës ose plastikës; materialet tekstile
fibroze të papërpunuara dhe zëvendësuesit e tyre.
23 Fije dhe fije për përdorim tekstili.
24 Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e
shtretërve dhe të tavolinave.
25 Rrobat, këpucët, kapelat
26 Dantella, gërsheta dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe për xhaketa; butona, grepa dhe sy,
kunja dhe gjilpëra; lule artificiale; dekorime flokësh; qime false.
27 Qilima, qilima, dyshekë dhe rrogoza, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e
dyshemeve ekzistuese; perde muri, jo prej tekstili.
28 Lojëra, lodra dhe lodra; aparate për lojëra video; artikuj gjimnastikor dhe sportiv;
dekorime për pemët e Krishtlindjeve.
29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe perimet e
konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi
dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli
31 Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë
në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet
natyrore; ushqimi për kafshë; malta
32 Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëng
frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese
33 Pijet alkoolike (përveç birrave)
34 Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset
36 Sherbime financiare, monetare dhe bankare; sherbime sigurimi; punet e pasurive te
paluajtshme. Transporti I materialeve dhe mallrave; depozitim dhe magazinim i tyre;
sherbime te agjencive te per pasuri te paluajtshme; menaxhim i pasurive te patundshme,
marrje dhe dhenije me qira te apartamenteve, mbledhje qiraje per lokale afariste,
nenshkrimi i sigurimeve, sherbime brokerimi psh.letrat me vlere, sigurimi dhe brokerimi I
pasurive te patundshme.
38 Shërbimet e telekomunikacionit. Përfshin kryesisht shërbimet që lejojnë të paktën një
palë të komunikojë me një tjetër, si dhe shërbimet për transmetimin dhe transmetimin e të
dhënave.
39 Transporti; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; organizimi i udhëtimit.
40 Trajtimi i materialeve;riciklimi i mbeturinave dhe mbeturinave;pastrimi i ajrit dhe
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trajtimi i ujit;sherbime printimi;ruajtjen e ushqimit dhe pijeve. Kryesisht shërbime të kryera
nga përpunimi mekanik ose kimik, transformimi ose prodhimi i objekteve ose substancave
inorganike ose organike, duke përfshirë shërbimet e prodhimit me porosi. Për qëllime
klasifikimi, prodhimi ose prodhimi i mallrave konsiderohet shërbim vetëm në rastet kur
kryhet për llogari të një personi tjetër sipas porosisë dhe specifikimit të tyre. Nëse prodhimi
ose prodhimi nuk po kryhet për të përmbushur një porosi për mallra që plotësojnë nevojat,
kërkesat ose specifikimet e veçanta të klientit, atëherë ai në përgjithësi është ndihmës i
aktivitetit kryesor tregtar të prodhuesit ose mallrave në tregti. Nëse substanca ose objekti u
tregtohet palëve të treta nga personi që e ka përpunuar, transformuar ose prodhuar atë,
atëherë kjo në përgjithësi nuk do të konsiderohet shërbim.
41 Arsimi; sigurimi i trajnimit; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore.
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; strehim të përkohshëm.
44 Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për qeniet
njerëzore ose kafshët; shërbimet e bujqësisë, akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë.
45 Shërbime ligjore; shërbimet e sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe
të individëve; shërbimet personale dhe sociale të ofruara nga të tjerët për të plotësuar
nevojat e individëve.

(210) KS/M/ 2022/1054
(220) 13/07/2022
(731) Bekim Deshishku “LESNA” Sh.p.k.
rr.”Lidhja e Pejës” nr.221 - Prishtinë,
Kosovë, KS
(591) E zezë dhe e verdhë
(740) Ardi Sheholli rr.”Sylejman
Vuciterna” kompl. “Blerti” ob.3, kati 1, nr.3

(540)

(511) 1 Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari dhe
pylltari; rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e papërpunuara prej plastike; plehrat
organikë; përzierjet për shuarjen e zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat
kimike për konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit industrialë
2 Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit;
ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; metalet në formë petash dhe
pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë.
3 Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për pastrim,
shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet kozmetike,
losionet për flokë, pasta per dhembe.
4 Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime thithëse, lagur dhe lidhëse
pluhuri; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për ndriçim.
5 Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për qëllime
mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnje;
emplastër , materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar;
dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet
6 Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehe; materiale metalike për ndërtim dhe
ndërtim; ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllot jo-elektrike dhe telat prej metali të
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zakonshëm; sende të vogla të pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose
transport; kasaforta.
7 Makina, vegla makinerish, vegla me fuqi; motorët dhe motorët, me përjashtim të mjeteve
tokësore; bashkim makinerish dhe komponente transmisioni, me perjashtim te mjeteve
tokesore; mjete bujqësore, të ndryshme nga veglat e dorës që përdoren me dorë; inkubatorë
për vezë; makinat automatike shitëse.
8 Vegla dhe pajisje dore, të operuara me dorë; takëm; krahët anësore, përveç armëve të
zjarrit; brisqe.
9 aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, lundruese, anketuese, fotografike,
kinematografike, audiovizuale, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, zbuluese, testuese,
inspektuese, shpëtimtare dhe mësimore; aparate dhe instrumente për përcjelljen, ndërrimin,
transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të
energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose
përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme,
softuer kompjuterik, media bosh dixhitale ose analoge për regjistrim dhe ruajtje;
mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; arka, aparate llogaritëse; kompjuterë
dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska për zhytës, tapa veshi për
zhytës, kapëse për hundë për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, aparate frymëmarrjeje
për not nënujor; aparate për shuarjen e zjarrit.
10 Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë
artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepje; pajisje terapeutike dhe
ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparat masazhi; aparate, pajisje
dhe artikuj për gjidhënien e foshnjave; aparate, pajisje dhe artikuj për aktivitetin seksual.
11 Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim avulli, gatim, tharje,
ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.
12 Automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë.
13 Armët e zjarrit; municione dhe predha; eksploziv; fishekzjarre.
14 Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysmë të çmuar;
instrumente horologjike dhe kronometrike
15 Instrumente muzikore; stendat muzikore dhe stendat për instrumente muzikore;
shkopinj dirigjentësh.
16 Letër dhe karton; materiale të shtypura; materiale libërlidhjeje; fotografi; artikuj shkrimi
dhe zyre, përveç mobiljeve; ngjitëse për artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake; materiale
vizatimi dhe materiale për artistë; penela; materiale mësimore dhe mësimore; fletë plastike,
filma dhe qese për mbështjellje dhe paketim; Lloji i printerëve, blloqe printimi.
17 Gomë e papërpunuar dhe gjysmë e përpunuar, gutaperka, çamçakëz, asbest, mikë dhe
zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastika dhe rrëshirat në formë të ekstruduar për
përdorim në prodhim; materialet e paketimit, ndalimit dhe izolimit; tuba, tuba dhe zorra
fleksibël, jo prej metali.18 Lëkurë dhe imitime lëkure; lëkurat dhe lëkurat e kafshëve;
bagazhe dhe çanta mbajtëse; cadra dhe cadra; shkopinj ecjeje; kamxhik, parzmore dhe
shalë; qafore, zinxhirë dhe veshje për kafshë.
18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkurat dhe lëkurat e kafshëve; bagazhe dhe çanta
mbajtëse; cadra dhe cadra; shkopinj ecjeje; kamxhik, parzmore dhe shalë; qafore, zinxhirë
dhe veshje për kafshë.
20 Mobilje, pasqyra, korniza fotografish; kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose
transport; kockë, bri, balene ose perla e papunuar ose gjysëm e përpunuar; predha;
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meerschaum; qelibar i verdhë.
22 Litarë dhe fije; rrjeta; tenda dhe gomuar; tenda nga materiale tekstili ose sintetike; vela;
thasë për transportin dhe ruajtjen e materialeve me shumicë; materiale mbushjeje,
mbushëse dhe mbushëse, përveç letrës, kartonit, gomës ose plastikës; materialet tekstile
fibroze të papërpunuara dhe zëvendësuesit e tyre.
23 Fije dhe fije për përdorim tekstili.
24 Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e
shtretërve dhe të tavolinave.
25 Rrobat, këpucët, kapelat
26 Dantella, gërsheta dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe për xhaketa; butona, grepa dhe sy,
kunja dhe gjilpëra; lule artificiale; dekorime flokësh; qime false.
27 Qilima, qilima, dyshekë dhe rrogoza, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e
dyshemeve ekzistuese; perde muri, jo prej tekstili.
28 Lojëra, lodra dhe lodra; aparate për lojëra video; artikuj gjimnastikor dhe sportiv;
dekorime për pemët e Krishtlindjeve.
29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe perimet e
konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi
dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli
31 Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë
në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet
natyrore; ushqimi për kafshë; malta
32 Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëng
frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese
33 Pijet alkoolike (përveç birrave)
34 Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset
36 Sherbime financiare, monetare dhe bankare; sherbime sigurimi; punet e pasurive te
paluajtshme. Transporti I materialeve dhe mallrave; depozitim dhe magazinim i tyre;
sherbime te agjencive te per pasuri te paluajtshme; menaxhim i pasurive te patundshme,
marrje dhe dhenije me qira te apartamenteve, mbledhje qiraje per lokale afariste,
nenshkrimi i sigurimeve, sherbime brokerimi psh.letrat me vlere, sigurimi dhe brokerimi I
pasurive te patundshme.
38 Shërbimet e telekomunikacionit. Përfshin kryesisht shërbimet që lejojnë të paktën një
palë të komunikojë me një tjetër, si dhe shërbimet për transmetimin dhe transmetimin e të
dhënave.
39 Transporti; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; organizimi i udhëtimit.
40 Trajtimi i materialeve; riciklimi i mbeturinave dhe mbeturinave; pastrimi i ajrit dhe
trajtimi i ujit; sherbime printimi; ruajtjen e ushqimit dhe pijeve. Kryesisht shërbime të
kryera nga përpunimi mekanik ose kimik, transformimi ose prodhimi i objekteve ose
substancave inorganike ose organike, duke përfshirë shërbimet e prodhimit me porosi. Për
qëllime klasifikimi, prodhimi ose prodhimi i mallrave konsiderohet shërbim vetëm në rastet
kur kryhet për llogari të një personi tjetër sipas porosisë dhe specifikimit të tyre. Nëse
prodhimi ose prodhimi nuk po kryhet për të përmbushur një porosi për mallra që plotësojnë
nevojat, kërkesat ose specifikimet e veçanta të klientit, atëherë ai në përgjithësi është
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ndihmës i aktivitetit kryesor tregtar të prodhuesit ose mallrave në tregti. Nëse substanca ose
objekti u tregtohet palëve të treta nga personi që e ka përpunuar, transformuar ose prodhuar
atë, atëherë kjo në përgjithësi nuk do të konsiderohet shërbim.
41 Arsimi; sigurimi i trajnimit; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore.
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; strehim të përkohshëm.
44 Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për qeniet
njerëzore ose kafshët; shërbimet e bujqësisë, akuakulturës, hortikulturës dhe pylltarisë
45 Shërbime ligjore; shërbimet e sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe
të individëve; shërbimet personale dhe sociale të ofruara nga të tjerët për të plotësuar
nevojat e individëve.

(210) KS/M/ 2022/1055
(220) 13/07/2022
(731) Japan Tobacco Inc. 1-1 Toranomon 4chome, Minato-ku, Tokyo, Japan, JP
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) TRUE SILVER

(511) 34 Duhan, cofte i perpunuar apo i paperpunuar; duhan per pirjem duhan llulle, duhan
qe peshtillet me dore, duhan qe pertypet, duhan pluhur (snus tobacco) cigare, cigare
elektronike, lengje per cigaret elektrike, avullues duhani, puro, cigarillo; duhan qe thithet
me hunde(snuff) artikuj per duhanpiresa te perfshire ne klasen 34; leter per cigare, llulla per
cigare dhe shkrepese

(210) KS/M/ 2022/1056
(220) 13/07/2022
(731) F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel,
Switzerland, CH
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) OMLIAGO

(511) 5 Preparate farmaceutike.

(210) KS/M/ 2022/1057
(220) 13/07/2022
(731) Lulzim KALLABA Dental CENTER
SH.P.K Prishtinë, Shefqet Shkupi Lagja
Kalabri, KS

(540)
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(591) gjelbërt (mentol) dhe e bardhë
(740) VALON JUPA - Avokat
Rr. ‘Prekazi’, P.N. Prishtinë, 10000,
Republika e Kosovës
(511) 44 Sherbime mjekesore: sherbime veterinare;perkujdesje higjienike dhe bukurie per
qeniet njerzore ose kafshet;sherbimet bujqesise;akuakultures, hortikultures dhe pylltarise

(210) KS/M/ 2022/1058
(220) 14/07/2022
(300) 224849033 03/03/2022 FR
(731) SODILAC 68 rue de Villiers
92300 LEVALLOIS-PERRET
FRANCE, FR
(591) E kaltër Pantone N° 3155C, e bardhë
dhe bezh.
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 5 Preparate farmaceutike; ushqime dhe substanca dietitike për përdorim mjekësor;
ushqim për bebe; qumësht për bebe; qumësht për të porsalindur; shtesa ushqimore për
njerëzit, veçanërisht për foshnjat dhe fëmijët e vegjël; pije përforcuese me vitamina dhe
minerale për përdorim mjekësor; pije ushqyese për përdorim mjekësor.
29 Qumësht; produkte qumështi; qumësht i pasuruar me vitamina; qumësht me aromë;
ëmbëlsirat e qumështit; kos; vajra dhe yndyrna ushqimore; gjalpë; djathra; pijet me bazë
qumështi në të cilat mbizotëron qumështi.
30 Kakao; pije me çokollatë; miell dhe preparate nga drithërat; bukë; pastë; ëmbëlsira;
akull; salca (erëza); salcat e djathit.

(210) KS/M/ 2022/1063
(220) 15/07/2022
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, Japan, JP
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) BEYOND ZERO
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(511) 7 Robotët industrial.
9 Robotët humanoidë me inteligjencë artificiale, robotët teleprezencë.
12 Automobilët dhe pjesët strukturore të tyre.
35 Fushatat e tregut; shërbime reklamimi për të nxitur ndërgjegjësimin e publikut për
çështjet mjedisore ose çështjet e aksidenteve të trafikut.

(210) KS/M/ 2022/1064
(220) 15/07/2022
(731) “PLANET HOME” Sh.p.k.
Rr. Magjistralja Ferizaj-Prishtinë,
Ferizaj/kosove, KS
(591) kafe dhe zeze
(740) Mentor Zejnullahu Shoqëria e
Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k.
Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540)

(511) 19 Materiale ndërtimore (jo nga metali), materiale profili nga plastika, dritare dhe
dyer të bëra nga plastika; materiale ndërtimi (jo nga metali) në veçanti profile, gypa, pllaka,
fleta dhe cipa (shtresa) për dritare, dyer, porta, ballkone, konservatoriume, çati, kolektorë
solar dhe korniza; dritare, dyer, porta, shkallë, mure ndarës, ballkone, konservatoriume,
tenda, korniza, shtresa mbështjellëse dhe komponentë të para fabrikuara, grila dritaresh për
instalime të krijimit të hijeve, grila dritaresh, jo nga metali, pragje dritaresh, profile për
largimin e shiut, ndërtesa të transportueshme jo nga metali, duke përfshirë pavijone lëvizëse
dhe tribuna për ekspozita, të gjitha mallrat e përmendura jo nga metali apo vetëm në
kombinim me metalin, të përfshira në klasën).
20 Mobiliet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë të përfshira në klasat e tjera) prej
druri, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës,
guacës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve,
ose prej plastike.
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi
43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm

(210) KS/M/ 2022/1065
(220) 15/07/2022
(731) “PLANET HOME” Sh.p.k.
Rr. Magjistralja Ferizaj-Prishtinë,
Ferizaj/kosove, KS
(740) Mentor Zejnullahu Shoqëria e
Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k.
Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540)
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(511) 19 Materiale ndërtimore (jo nga metali), materiale profili nga plastika, dritare dhe
dyer të bëra nga plastika; materiale ndërtimi (jo nga metali) në veçanti profile, gypa, pllaka,
fleta dhe cipa (shtresa) për dritare, dyer, porta, ballkone, konservatoriume, çati, kolektorë
solar dhe korniza; dritare, dyer, porta, shkallë, mure ndarës, ballkone, konservatoriume,
tenda, korniza, shtresa mbështjellëse dhe komponentë të parafrabrikuara, grila dritaresh për
instalime të krijimit të hijeve, grila dritaresh, jo nga metali, pragje dritaresh, profile për
largimin e shiut, ndërtesa të transportueshme jo nga metali, duke përfshirë pavijone lëvizëse
dhe tribuna për ekspozita, të gjitha mallrat e përmendura jo nga metali apo vetëm në
kombinim me metalin, të përfshira në klasën).
20 : Mobiliet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë të përfshira në klasat e tjera) prej
druri, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës,
guacës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve,
ose prej plastike.
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi
43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm

(210) KS/M/ 2022/1066
(220) 15/07/2022
(731) “PLANET HOME” Sh.p.k.
Rr. Magjistralja Ferizaj-Prishtinë,
Ferizaj/kosove, KS
(591) zeze
(740) Mentor Zejnullahu
Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners
Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540)

(511) 19 Materiale ndërtimore (jo nga metali), materiale profili nga plastika, dritare dhe
dyer të bëra nga plastika; materiale ndërtimi (jo nga metali) në veçanti profile, gypa, pllaka,
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fleta dhe cipa (shtresa) për dritare, dyer, porta, ballkone, konservatoriume, çati, kolektorë
solar dhe korniza; dritare, dyer, porta, shkallë, mure ndarës, ballkone, konservatoriume,
tenda, korniza, shtresa mbështjellëse dhe komponentë të parafrabrikuara, grila dritaresh për
instalime të krijimit të hijeve, grila dritaresh, jo nga metali, pragje dritaresh, profile për
largimin e shiut, ndërtesa të transportueshme jo nga metali, duke përfshirë pavijone lëvizëse
dhe tribuna për ekspozita, të gjitha mallrat e përmendura jo nga metali apo vetëm në
kombinim me metalin, të përfshira në klasën).
20 Mobiliet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë të përfshira në klasat e tjera) prej
druri, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës,
guacës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve,
ose prej plastike.
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi
43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm

(210) KS/M/ 2022/1067
(220) 15/07/2022
(731) “PLANET HOME” Sh.p.k.
Rr. Magjistralja Ferizaj-Prishtinë,
Ferizaj/kosove, KS
(591) zeze
(740) Mentor Zejnullahu Shoqëria e
Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k.
Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540)

(511) 19 Materiale ndërtimore (jo nga metali), materiale profili nga plastika, dritare dhe
dyer të bëra nga plastika; materiale ndërtimi (jo nga metali) në veçanti profile, gypa, pllaka,
fleta dhe cipa (shtresa) për dritare, dyer, porta, ballkone, konservatoriume, çati, kolektorë
solar dhe korniza; dritare, dyer, porta, shkallë, mure ndarës, ballkone, konservatoriume,
tenda, korniza, shtresa mbështjellëse dhe komponentë të parafrabrikuara, grila dritaresh për
instalime të krijimit të hijeve, grila dritaresh, jo nga metali, pragje dritaresh, profile për
largimin e shiut, ndërtesa të transportueshme jo nga metali, duke përfshirë pavijone lëvizëse
dhe tribuna për ekspozita, të gjitha mallrat e përmendura jo nga metali apo vetëm në
kombinim me metalin, të përfshira në klasën).
20 Mobiliet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë të përfshira në klasat e tjera) prej
druri, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës,
guacës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve,
ose prej plastike.
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi
43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm
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(210) KS/M/ 2022/1068
(220) 15/07/2022
(731) “PLANET HOME” Sh.p.k.
Rr. Magjistralja Ferizaj-Prishtinë,
Ferizaj/kosove, KS
(591) E zezë, e kuqe
(740) Mentor Zejnullahu
Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners
Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540)

(511) 19 Materiale ndërtimore (jo nga metali), materiale profili nga plastika, dritare dhe
dyer të bëra nga plastika; materiale ndërtimi (jo nga metali) në veçanti profile, gypa, pllaka,
fleta dhe cipa (shtresa) për dritare, dyer, porta, ballkone, konservatoriume, çati, kolektorë
solar dhe korniza; dritare, dyer, porta, shkallë, mure ndarës, ballkone, konservatoriume,
tenda, korniza, shtresa mbështjellëse dhe komponentë të parafrabrikuara, grila dritaresh për
instalime të krijimit të hijeve, grila dritaresh, jo nga metali, pragje dritaresh, profile për
largimin e shiut, ndërtesa të transportueshme jo nga metali, duke përfshirë pavijone lëvizëse
dhe tribuna për ekspozita, të gjitha mallrat e përmendura jo nga metali apo vetëm në
kombinim me metalin, të përfshira në klasën).
20 Mobiliet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë të përfshira në klasat e tjera) prej
druri, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës,
guacës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve,
ose prej plastike.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm

(210) KS/M/ 2022/1069
(220) 18/07/2022
(300) Z.538805 18/01/2022 PL
(731) PAYTEN HOLDING S.A.
Rr. Adama Branickiego 13, 02-972
Varshave, Poloni, PL
(740) Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”,
Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine

(540)

(511) 9 Programim per kryerjen e pagesave; programim pёr pagesat elektronike;
Programim pёr transaksionet elektronike; Programim pёr vёrtetimin nё fushёn e kontrollit
tё aksesit dhe komunikimit me kompjuterin dhe rrjetin kompjuterik; Programim
kompjuterik pёr transmetimin e tё dhёnave dhe informacioneve; Programin pёr tregtinё
elektronike dhe pagesat elektronike; Sisteme tё pagesave elektronike; Programim
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kompjuterik pёr tregtinё elektronike, i cili i mundёson pёrdoruesve kryerjen e
transaksioneve elektronike tё biznesit nёpёrmjet rrjetit botёror kompjuterik; Aplikacione
mobile; Aplikacione mobile pёr pagesa elektronike; Platforma programimi kompjuterik pёr
pagesat elektronike dhe transaksionet elektronike; Pajisje pёr pёrpunimin e pagesave
elektronike; Terminale kompjuterike pёr qёllime bankare; Terminale tё sigurta pёr
transaksione elektronike; Terminale pёr kartat e kreditit; Terminale pёr pagesat elektronike;
Rjet i pavarur terminalesh pёr pagesat elektronike; Rrjet i pavarur bankomatёsh; Terminale
pёr pagesa virtuale; Karta pёr pagesa virtuale; Karta pёr pagesa dhe karta krediti tё koduara
magnetikisht; Terminale POS; Sisteme elektronike tё terminaleve tё pagesave [epos];
Programim kompjuterik pёr kontrollin e terminaleve me vetshёrbim; Karta identifikuese
elektronike dhe magnetike pёr pёrdorim nё lidhje me pagesat pёr shёrbimet; Pajisje
kompjuterike pёr pёrpunimin e pagesave elektronike tё kryera kundrejt personave tё tretё
dhe nga persona tё tretё; Bankomate; Karta magentike bankomati; Terminale pёr pagesa,
bankomate dhe pajisje pёr numёrimin e parave; Kasa regjistruese; Kasa elektronike
regjistruese; Automatё pёr depozitim parash cash; Automatё pёr tё vendosur depozitat e
parave cash; Makineri automatike pёr sistemin dhe numёrimi e parave; Programe
kompjuterike pёr kasat elektronike regjistruese; Programe kompjuterike pёr kasa
elektronike regjistruse; Programim pёr kasat elektronike regjistruese; Platforma
programimi, tё cilat i mundёsojnё pёrdoruesve mbledhjen e parave.
35 Dhёnie me qira tё terminaleve elektronike tё kasave; Dhёnie informacioni pёr
aktivitetin ekonomik nёpёrmjet terminaleve kompjuterike; Outsorourcing i pajisjeve tё
terminalit elektronik tё kasave.
36 Shёrbime nё fushёn e pagesave; Shёrbime pёr pagesat financiare; Shёrbimi i pagesave;
Pёrpunimi elektronik i pagesave; Pёrpunim elektronik i pagesave nёpёrmjet rrjetit
kompjuterik botёror; Marrja e pagesave; Pёrpunim i shёrbimeve tё transaksioneve
financiare online; Shёrbime ebanking; Pёrpunimi i pagesave pёr bankat; Shёrbime tё
pagesave tё paprekshme; Shёrbime nё fushёn e pagesave elektronike; Shёrbime nё fushёn e
pagesave elektronike mobile; Shёrbime nё fushёn e pagesave nё distancё; Shёrbime
pagesash nё fushёn e tregtisё elektronike; Pёrpunimi i transaksioneve elektronike tё
transfertave nё valutё tё huaj; Shёrbime pagesash tё kryera me ndihmёn e kartave charge;
Shёrbime tё pagesave tё kryera me ndihmёn e kartave tё kreditit dhe tё debitit; Pёrpunimi i
transaksioneve tё kryera me kartё krediti dhe debiti pёr personat e tretё; Pёrpunimi i
pagesave tё kryera me pёrdorimin e kartave tё parapaguara; Shёrbime shlyerje nё fushёn e
transaksioneve tё pagesave; Shёrbime nё fushёn e administrimit tё pagesave; Shёrbime tё
portofolit elektronik (shёrbime nё fushёn e pagesave); Shёrbime nё fushёn e bankomateve;
Dhënie hua bankomate; Outsourcing tё bankomatёve; Vёnia nё dispozicion e bankomateve
pёr tёrheqje dhe depozitim parash; Vёnia nё dispozicion e terminaleve tё pagesave; Dhёnie
hua e terminalёve tё pagesave; Shёrbime financiare pёrmes terminaleve tё pagesave
Outsourcing i terminaleve tё pagesave; Shёrbime transfertash; Shёrbime tёr transaksioneve
financiare; Shёrbime tё transaksionve tё pagesave jo cash; Transakione cash dhe valutore;
Tregti me valuta dhe kёmbimi i valutave; Shёrbime pagesash tё faturave online;
Transaksione elektronike debiti; Transaksione elektronike monetare; Transaksione
elektronike me ndihmёn e kartave tё kreditit; Shёrbimi i kartave pёr transaksione pagesash;
Shёrbimi i transaksioneve financiare online; Shёrbimi i pagesave tё kryera me ndihmёn e
kartave charge; Pёrpunimi i pagesave; Pёrpunimi i pagesave pёr blerje mallrash dhe
shёrbimesh nёpёrmjet rrjetit elektronik ndёrlidhёs; Pёpunimi i pagesave qё i pёrkasin
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kartave tё kreditit; Vёnia nё dispozicion e shumё opsioneve tё pagesave mё ndёmjetёsinё e
terminaleve elektronikę, me vetёshёrbim nё mёnyrё tё pavarur nga klientёt dhe nё dyqane
tё lokalizuara me pakicё; Shёrbime financiare tё lidhura me tёrheqjen dhe depozitimin e
parave cash; Shёrbime financiare qё lidhen me kartat e bankave; Shёrbime pagesash tё
ofruara pёrmes aparaturёs me wireless dhe pajisjeve tё telekomunikacionit; Shёrbime tё
marrjes sё tarifave elektronike; Shёrbime tё lidhura me kartat e pagesave; Shёrbime
pagesash tё automatizuara; Shёrbime tё lidhura mё kartat e kreditit dhe parave cash.
37 Instalim, riparim dhe mirёmbajtje e teminaleve tё pagesave; Instalim, riparim dhe
mirёmbajtje e bankomateve; Mirёmbajtje e terminaleve pёr pёrpunimin e tё dhёnave.
38 Shёrbime telekomunikacioni nё fushёn e dёrgimit elektronik, pёrcjelljes dhe pёrpunimi
tё tё dhёnave financiare dhe tё pagesave; Ndёrlidhje pёrmes terminaleve kompjuterike;
Komunikim telematik pёrmes terminaleve kompjuterike; Transmetim elektronik i tё
dhёnave dhe dokumentave nёpёrmjet terminaleve kompjuterike dhe pajisjeve elektronike.
39 Plotёsimi i kartmonedhave nё bankomate.
42 Programim si shёrbim [SaaS]; Programim si shёrbim [Saas] i cili pёrfshin programinin
pёr shёrbimin e pagesave; Projektim programimi kompjuterik; Projektim programimi
kompjuterik pёr komandimin e terminaleve me vetёshёrbim; Dhёnia hua e programimeve
kompjuterike; Mirёmbajtja e programimit kompjuterik; Mundёsimi i pёrdorimit tё
pёrkohshёm tё programimit online jo me shkarkim, qё pёrdoret pёr realizimin e pagesave
eletkronike; Mundёsimi i pёrdorimit tё pёrkohshёm tё programimit online, i cilli nuk
merret, qё shёrben pёr vёrtetimin nё fushёn e kontrollit tё aksesit dhe komunikimit me
kompjutera dhe rrjete kompjuterike; Shёrbime kёshilluese nё fushёn e teknologjisё; Dhёnie
hua e pajisjeve dhe mjeteve kompjuterike; Shёrbime tё vёrtetimit (kontrollit) tё tё dhёnave
tё dёrguara nёpёrmjet telekomunikacionit; Shёrbime vёrtetimi pёr qёllime transaksionesh
financiare elektronike tё sigurta; Outsourcing i mjeteve dhe pajisjeve kompjuterike.

(210) KS/M/ 2022/1070
(220) 18/07/2022
(300) 40-2022-0092533 18/05/2022 KR
(731) Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797,
Republic of Korea, KR
(526)
(591) E bardhë, e zezë
(740) Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000
Prishtinë/Kosovë

(540)

(511) 9 çipat e ADN-së; bravë elektrike për automjete; instrumente për diagnostikim [për
përdorim shkencor]; instrumente laboratorike [përveç për përdorim mjekësor]; aparate dhe
instrumente për fizikë; aparate dhe instrumente optike me përjashtim për syze dhe aparate
fotografike; pajisjet e sigurisë së automjeteve, përkatësisht, kamerat; kamera për zbulimin e
pikave të verbëra për ekspozimin dhe eliminimin e pikave të verbëra në të dy anët e
automjetit; kamera me kuti të zezë për vetura; kamera për njohjen e veturave; kamera infra
të kuqe për shikim natën me linja ajrore të integruara; pajisje fotografike; aparate
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videokonferencash; sistemet e teatrit në shtëpi; aparate mësimore audiovizuale; sensorë të
distancës; sensor lidar për zbulimin e objekteve dhe lëvizjeve për vetura autonome; sensorë
për zbulimin e lëvizjes së pikës së verbër; sensorë për zbulimin e objekteve në pikën e
verbër; sensorë të lëvizjes së pikës së verbër; sensorë për matjen e shpejtësisë; aparate për
testimin e frenave të automjeteve; aparate për testimin e transmisioneve të automjeteve;
termostate për automjete; aparate për drejtimin automatik të automjeteve; sensorë parkimi
për automjete; Regjistrues kilometrash për automjete; aparate diagnostikuese për automjete;
tregues automatikë të presionit të ulët në gomat e automjeteve; sensorë për motorë; sensorë
për përcaktimin e pozicionit, shpejtësisë, nxitimit dhe temperaturës; sensorë për
përcaktimin e pozicionit; aparate automatike të kontrollit të shpejtësisë së automjetit;
sensorë lëvizjeje për automobila; sensorë elektronikë për automobila, përkatësisht sensorë
sigurie përpara dhe prapa; sensorë shpejtësie për automobila; Aparate OBD (On-Board
Diagnosis) për automobila; sensorë elektronikë për automobila, përkatësisht, njësi detektori
për përdorim në kontrollin e aktivizimit dhe funksionimit të aparateve dhe pajisjeve të
sigurisë së automobilave; sensorë elektronikë për automobila, përkatësisht sensorë për
përdorim në kontrollin e aktivizimit dhe funksionimit të aparateve dhe pajisjeve të sigurisë
së automobilave; sensorë parkimi dhe vendndodhjeje për automobila; sensorë parkimi për
automobila; sensorë përplasjeje për automobila; odometra; pajisje për sigurinë e
automjeteve, përkatësisht sensorë rezervë; sensorë elektronikë për automjete; sensori i
distancës anësore për vetura; sensor sigurie anësore për vetura; instrumente matëse; aparate
për kontrollin e shpejtësisë së automjetit; sensorë të temperaturës dhe mjedisit për matjen e
pranisë së objekteve në mjedis dhe shpejtësisë, trajektores dhe drejtimit të objekteve; syze
mbrojtëse; syze dielli; syze për sy; kuti për syze; pajisje për regjistrimin e kohës; makinat
llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe kompjuterët; aparate paralajmëruese për
tingullin virtual të motorit të automobilave; alarmet e përplasjes; alarme për sistemin e
monitorimit të presionit të gomave; aparate për parandalimin e vjedhjeve; sinjale,
ndriçuese ose mekanike; llambat paralajmëruese për automjete; kamionë zjarrfikës; sensor
ajri për automjete; Ngarkues baterish USB për përdorim në automobila; aparate robotike të
kontrollit elektrik; furnizime me energji elektrike të pandërprerë; rregullatorët e tensionit
për automjete; pajisje kontrolluese elektrike për motorë; aparate karikuese për pajisje të
rikarikueshme; stacionet e karikimit të automjeteve elektrike; kontrollues i furnizimit me
energji elektrike; pajisje kontrolluese elektrike; instalimet e kontrollit (Elektrike -); aparate
dhe instrumente për rregullimin e energjisë elektrike; aparate rregulluese elektrike; aparate
dhe instrumente për përcjelljen, shpërndarjen, transformimin, ruajtjen, rregullimin ose
kontrollin e rrymës elektrike; ndreqës të rrymës; aparate për rregullimin e fenerëve (dritave
të përparme); module diellore; bateri për automjete; qelizat e karburantit; bateri për
automobila; bateri të rikarikueshme; bateri për automjete elektrike; bateri elektrike; bateri
nikel-hidrogjen; aparate për ruajtjen e energjisë të përbërë nga bateritë; bankë e energjisë
(bateri të rikarikueshme); aparate dhe instrumente për matjen e energjisë elektrike; kabllot
e startimit (nisjës) për motorë; kabllot elektrike, telat, përçuesit dhe pajisjet lidhëse për to;
kabllo hibride elektrike; kutitë e zeza [regjistruesit e të dhënave]; sistemet e përpunimit të
zërit; aparate për video regjistrim për automjete; kasetofonë për vetura; orë inteligjente;
kompjuterë të veshur; aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit,
imazheve dhe të dhënave; aparate monitorimi në distancë; instrumente elektronike
monitorimi, të ndryshme nga ato për përdorim mjekësor; aparate për monitorimin e
televizionit; pajisje navigimi GPS; Pajisjet e gjurmimit dhe vendndodhjes GPS; aparate
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telekomandimi për instrumente të automatizimit industrial; detektorë objektesh të radarit
për automjete; aparate elektrike ndezëse për ndezje në distancë për automjete; aparate
navigimi për automjete [kompjuterë në bord]; aparate për telekomandë; pajisje navigimi
GPS për vetura; aparate elektrike të telekomunikacionit; Navigacion audio video për
automjete të montuara me sistem të thjeshtë pagese në automjet; aparate telekomunikacioni
për përdorim në vetura; terminale për transaksione elektronike të integruara në vetura;
terminale elektronike për mbledhjen e taksës së autostradës; robotë laboratori; robotë
humanoidë me inteligjencë artificiale për përdorim në hulumtime shkencore; softuer për
kontrollimin e robotëve; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për sigurimin e informacionit
në lidhje me historikun e informacionit të udhëtimit të automjetit, menaxhimin e
vendndodhjes së parkimit, informacionin e udhëtimit, menaxhimin e shëndetit të automjetit,
informacionin e drejtimit të automjetit dhe të dhënat promocionale të palëve të treta në
formën e reklamave për shoferët; softuer kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar për
drejtimin autonom të automjeteve; softuer i regjistruar për përpunimin e të dhënave për
kontroll autonom të drejtimit; softuer kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar për
navigimin autonom të automjeteve, drejtimin, kalibrimin dhe menaxhimin; softuer i
shkarkueshëm për identifikimin e vendndodhjes së parkimit; softuer kompjuterik i
shkarkueshëm dhe i regjistruar për navigimin e automjeteve; softuer i regjistruar për nisjen,
koordinimin, kalibrimin, drejtimin dhe menaxhimin e flotës së automjeteve; softuer
kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar për kontrollin e rrjeteve të komunikimit të
automjeteve; platforma softuerike kompjuterike të shkarkueshme dhe të regjistruara për
sisteme të avancuara të sigurisë dhe ndihmës së shoferit për automjete; programe
kompjuterike dhe softuer për automjete; softuer i shkarkueshëm për kontrollin dhe
telekomandimin e automjeteve; bazat e të dhënave kompjuterike; softuer kompjuterik për
pagesë të thjeshtë; softuer i aplikacionit kompjuterik për përdorim në telefonat inteligjentë
për pagesa të thjeshta; Softuer i navigimit audio video në automjet për pagesa të thjeshta;
softuer për ruajtjen e sigurt të të dhënave dhe marrjen dhe transmetimin e informacionit të
klientit të përdorur nga individë, institucione bankare dhe financiare për pagesa elektronike;
aplikacion (softuer) i shkarkueshëm i telefonit inteligjent; softuer kompjuterik për përdorim
me planifikuesit e rrugëve, hartat elektronike dhe fjalorët dixhitalë për qëllime lundrimi;
softuer i aplikacionit kompjuterik për telefona inteligjentë për përdorim në dhënien me qira
të makinave me qira dhe mirëmbajtjen e makinave me qira; softuer kompjuterik për
lehtësimin e transaksioneve të pagesave me mjete elektronike përmes rrjeteve pa tela,
rrjeteve globale kompjuterike dhe/ose pajisjeve të telekomunikacionit celular; softuer i
aplikacionit kompjuterik i shkarkueshëm për përdorim në telefonat e mençur për dhënien e
informacionit në lidhje me historinë e informacionit të udhëtimit të automjetit, menaxhimin
e vendndodhjes së parkimit, informacionin e udhëtimit, menaxhimin e shëndetit të
automjetit, informacionin e drejtimit të automjetit dhe të dhënat promovuese të palëve të
treta në formën e reklamave për shoferët; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për sigurimin
e diagnozës së automjeteve në distancë, informacionin e mirëmbajtjes së automjetit,
argëtimin në formën e ekraneve audio dhe vizuale në automjete, komunikimin e palëve të
treta në automjete, funksionin e navigimit dhe shfaqjen audio dhe vizuale në automjete;
aplikacion (softuer) i telefonit të mençur që u mundëson drejtuesve të automjeteve të bëjnë
pagesë të thjeshtë në automjet për karburant, parkim, përdorimin e portës së pagesës dhe
blerjen e produkteve në dyqane të ndryshme; aplikacion (softuer) i telefonit të mençur që u
mundëson drejtuesve të bëjnë pagesë të thjeshtë në automjet për karburant, parkim,
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përdorimin e portës së pagesës dhe blerjen e produkteve në dyqane të ndryshme si dhe
porositjen e blerjes së ushqimeve dhe pijeve në automjet; softuer kompjuterik që u
mundëson drejtuesve të automjeteve të bëjnë pagesë të thjeshtë në automjet për karburant,
parkim, përdorimin e portës së pagesës dhe blerjen e produkteve në dyqane të ndryshme si
dhe porositjen e blerjes së ushqimeve dhe pijeve në automjet; softuer aplikativ për ofrimin e
shërbimit të agjencisë së pagesave elektronike; softuer kompjuterik për platformën e
pagesës së thjeshtë në automjet; aplikacion (softuer) për telefona të mençur i aksesueshëm
për sistemet brenda automjetit; program kompjuterik për pagesë të thjeshtë përmes
navigimit audio video brenda automjetit; firmware kompjuteri për platformën e pagesës së
thjeshtë në automjet; aplikacion (softuer) për telefon të mençur për pagesë të thjeshtë në
automjet; softuer aplikacioni kompjuterik për përdorim në telefonat e mençur për përdorim
në menaxhimin e marrjes me qira të automjeteve dhe mirëmbajtjen e automjeteve; softuer
aplikimi kompjuterik për përdorim në telefonat e mençur për një qira automjeti; softuer
aplikimi kompjuterik të shkarkueshëm për telefona celularë për përdorim në funksionimin
dhe menaxhimin e automjeteve; softuer kompjuterik të regjistruar për drejtimin e sigurt të
veturës; softuer i aplikimit kompjuterik i shkarkueshëm për automjete; softuer i aplikimit
kompjuterik për kompjuterë dhe pajisje të lëvizshme, përkatësisht, softuer për gjetjen dhe
ndarjen e informacionit në lidhje me stacionet e karikimit të automjeteve elektrike; kartela
të koduara për përdorim në lidhje me transferimin elektronik të transaksioneve financiare;
pajisje kompjuterike për përdorim me sistemet e navigimit satelitor dhe/ose GPS për
qëllime navigimi; aparate për përpunimin e të dhënave; harduer kompjuterik për lehtësimin
e transaksioneve të pagesave me mjete elektronike përmes rrjeteve pa tela, rrjeteve globale
kompjuterike dhe/ose pajisjeve të telekomunikacionit mobil; instalimet lazer, të ndryshme
nga përdorimi mjekësor, për të ndjerë distancën nga objektet; aparate drejtuese, automatike,
për automjete; simulator për pajisje optike; simulatorë trajnimi për drejtimin e automjeteve;
simulatorë fluturimi për avionë; terminali i pagesave elektronike i operuar nga kartelat e
koduara, kartelat me vlerë të ruajtur, kartela me parapagesë dhe kartela të mençura; aparate
për njohjen e të folurit; aparate dixhitale për regjistrimin e drejtimit të makinës; kuti e zezë
për makina; sistem elektronik i hyrjes pa çelës për automobila; aparate elektronike të
kontrollit për drejtimin autonom të automjeteve; aparat kompjuterik për identifikimin e
vendndodhjes së parkimit; terminali i sigurisë për transaksionet elektronike në automjet; 4)
pajisje për procesin e pagesave elektronike në automjet; pajisje kompjuterike për nisjen,
koordinimin, kalibrimin, drejtimin dhe menaxhimin e flotës së automjeteve; hardueri
kompjuterik për transmetimin e të dhënave brenda një automjeti dhe për komunikimet
ndërmjet dhe ndërmjet automjeteve dhe një platforme të bazuar në re (cloud); Aparat me
ekran LED për shfaqjen e informacionit në automjet; detektorë objektesh me lazer për
përdorim në automjete; aparate kompjuterike për kontrollin dhe telekomandimin e
automjeteve; monitorë të ekranit të kompjuterit; komponentët dhe pjesët e kompjuterit;
harduer kompjuterik; pajisje periferike të përshtatura për përdorim me kompjuterë; fishekë
(katrigja) dhe kaseta për video lojëra; artikujt e veshjeve mbrojtëse për t'u veshur nga
motoçiklistët për mbrojtje nga aksidenti ose lëndimi; skedarë muzikorë të shkarkueshëm;
skedar multimedial i shkarkueshëm; skedarë imazhi të shkarkueshëm; grafikë kompjuterike
të shkarkueshme; imazh i shkarkueshëm; kartelë plastike e koduar; biletë e shkarkueshme;
harta elektronike të shkarkueshme; harta dixhitale kompjuterike; softuer operativ me
përmbajtje metaverse; softuer lojërash për metaverse; ndërfaqet për metaverse; skedarët e të
dhënave të regjistruara që shfaqin meta të dhëna që përmbajnë informacion mbi asetet
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dixhitale; skedarë imazhi të shkarkueshëm që përmbajnë mallra virtuale si veshje, këpucë,
çanta, kapelë, syze, pajisje sportive, vepra arti, piktura, lodra, etj. për metaverse; skedarë
imazhi të shkarkueshëm që paraqesin makina virtuale për metaverse; skedarë imazhi të
shkarkueshëm që përmbajnë imazhe të personazheve për metaverse; skedarë imazhi të
shkarkueshëm që përmbajnë avatarë për metaverse; softuer për tokenat jo të këmbyeshëm;
softuer për metaverse; softuer kompjuterik për ruajtjen automatike të të dhënave tregtare
për tokenat jo të këmbyeshme të bazuar në blockchain; softuer kompjuterik për emetimin,
tregtimin, shitjen, menaxhimin dhe verifikimin e tokenëve jo të këmbyeshëm të bazuar në
block-chain; tokenët jo të këmbyeshme të bazuar në block-chain; softuer kompjuterik për
lëshimin, tregtimin, shitjen, menaxhimin dhe verifikimin e pronësisë dhe licencës të bazuar
në block-chain të përmbajtjeve dixhitale; softuer i shkarkueshëm për para virtuale;
programe kompjuterike të shkarkueshme për pagesa me para elektronike; softuer aplikimi
kompjuterik për përvojën metaverse; softuer për shpërndarjen e përmbajtjeve metaverse;
softuer kompjuterik për sigurimin e përmbajtjeve metaverse; softuer lojërash për telefona të
mençur për të përjetuar informacione të ndryshme në mënyrë indirekte përmes metaverses;
softuer për shfaqjen e videove; oftuer (për qëllime të fotografive/videove/redaktimit
/ruajtjes/ndarjes/transmetimit/dërgimit/shikimit ose bisedës); softuer aplikimi kompjuterik
për kamerën e telefonit mobil bazuar në realitetin virtual/të shtuar; programe kompjuterike
dhe softuer me shërbim që konverton automatikisht portretin në imazhe avatar 3D); softuer
për krijimin/manipulimin/pjesëmarrjen e mjediseve virtuale 3D; softuer kompjuterik të
tregtisë elektronike që përmban tokena jo të këmbyeshëm (NFT-të); softuer kompjuterik që
përdoret në zbatimin e metaverses; softuer kompjuterik për shërbimin metaverse; softuer
për navigimin në një mjedis të realitetit të shtuar; softuer i realitetit virtual; softuer për
përvojat e realitetit virtual; softuer për navigimin në një mjedis të realitetit virtual; softuer i
realitetit virtual për përdoruesit që të përjetojnë vizualizimin, manipulimin dhe zhytjen e
realitetit virtual; softuer i realitetit të shtuar për përvoja ndërvepruese; softuer i realitetit
virtual për përvoja ndërvepruese; softuer për përvojat e realitetit të shtuar; softuer i
realitetit të shtuar; softuer i realitetit virtual që ju mundëson të ofroni përvoja të realitetit
virtual me kompjuterë/tableta/pajisje mobile/telefona mobil.

(210) KS/M/ 2022/1071
(220) 18/07/2022
(300) 40-2022-0092534 18/05/2022 KR
(731) Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797,
Republic of Korea, KR
(591) E bardhë, e zezë
(740) Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000
Prishtinë/Kosovë

(540)

(511) 12 Karrige me rrota; parashutat; traktorë; automjete për lëvizje me tokë, ajër, ujë ose
hekurudhë; drone civile; automjetet ajrore; avion pa pilot; automjetet tokësore; skuter për
lëvizje; vetura robotike; kamionë me motor; automjetet automatike të transportit; vetura pa
shofer [makina autonome]; autobusë; pjesë strukturore për autobusë; vetura sportive;
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furgona të trajnerëve; pjesë dhe aksesorë për motoçikleta; motoçikleta; vetura pa shofer;
makina vetëdrejtuese; automobila; sistemet e paralajmërimit të largimit nga korsia për
automobila; pjesë dhe aksesorë për automobila; skuter me operim elektrik; vetura elektrike;
skuter me fuqi hidrike; automjete kampingu; rimorkio kampingu; karroca për invalidë;
biçikleta; biçikleta elektrike; gomat e automobilave; amortizatorë pezullues për automjete;
frenat për automjetet tokësore; traktorë për qëllime bujqësore; motorë dhe motorë për
automjete tokësore; ngasje elektrike për automjete; rripa gome për automjete tokësore;
lidhëse për automjete tokësore; motorë elektrikë për vetura (makina) me motor.

(210) KS/M/ 2022/1072
(220) 18/07/2022
(300) 40-2022-0092535 18/05/2022 KR
(731) Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797,
Republic of Korea, KR
(591) E bardhë, e zezë
(740) Abedin Mehmeti - Z.J. "EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë

(540)

(511) 35 Shërbimet e reklamimit; organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale/promocionale dhe publicitare; organizimi i ekspozitave dhe ngjarjeve për
qëllime komerciale ose reklamuese; marketingu; demonstrimi i mallrave; promovimi i
shitjeve për të tjerët; reklamimi i automobilave për shitje me anë të internetit; ofrimin e
informacionit të biznesit dhe marketingut; menaxhimi i biznesit të objekteve të parkimit të
veturave; ofrimin e informacionit nëpërmjet internetit në lidhje me shitjen e automobilave;
shërbimet e krahasimit të çmimeve; shërbimet e agjencisë së informacionit komercial;
shërbimet e ndërmjetësimit tregtar; asistencë biznesi, menaxhim dhe shërbime
administrative; asistencë, shërbime këshillimore dhe konsulencë në lidhje me organizimin e
biznesit; ofrimi i informacionit dhe këshillave komerciale për konsumatorët në zgjedhjen e
produkteve dhe shërbimeve; ofrimin e rekomandimeve të mallrave për konsumatorët për
qëllime komerciale; ofrimi i informacionit të konsumatorit në lidhje me mallrat dhe
shërbimet; përmbledhja e informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; agjencitë e
importit dhe eksportit; funksionet e zyrës; shërbimet e porositjes on-line; ankandet;
shërbime sekretarie; aranzhimi i abonimeve në mediat informative; shërbime të shitjes me
shumicë që përmbajnë automobila; shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë automobila;
shërbime të shitjes me shumicë që përmbajnë pjesë dhe aksesorë të automobilave;
shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë pjesë dhe aksesorë të automobilave; shërbime
me shumicë që përmbajnë automobila të përdorur; shërbimet e shitjes me pakicë që
përmbajnë automobila të përdorur; shërbime me shumicë që përmbajnë bateri
automobilistike; shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë bateri automobilistike;
shërbime me shumicë që përmbajnë paraqesin skedar imazhi të shkarkueshëm; shërbime të
shitjes me pakicë që përmbajnë skedar imazhi të shkarkueshëm; shërbime të dyqaneve me
pakicë on-line për skedarët e imazhit të shkarkueshëm që përmbajnë token të
pandryshueshëm; shërbimet e dyqaneve me pakicë on-line për skedarët e imazheve të
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shkarkueshme që përmbajnë imazhe të karaktereve për metaverse; shërbimet e dyqaneve
me pakicë on-line për skedarët e të dhënave të regjistruara; shërbimet e dyqaneve me
pakicë on-line për skedarët e të dhënave të regjistruara që paraqesin të dhëna meta që
përmbajnë informacion mbi asetet dixhitale; shërbimet e dyqaneve me pakicë on-line për
imazhe dixhitale të shkarkueshme; shërbimet e dyqaneve me pakicë on-line për fotografi
dixhitale të disponueshme për shkarkim; shërbime online të dyqaneve me pakicë për
grafika kompjuterike të shkarkueshme; shërbimet e dyqaneve me pakicë on-line për grafika
të shkarkueshme për telefona celularë; shërbimet e dyqaneve me pakicë on-line për
softuerët e sistemit operativ kompjuterik; shërbime të dyqaneve me pakicë on-line për
softuer operativ kompjuterik; shërbimet e dyqaneve me pakicë on-line për softuerët e
realitetit virtual; biznesi i promovimit të shitjeve; biznesi i promovimit të shitjeve për
ofrimin e softuerit të lidhur me avatarin; promovimi i shitjeve për ofrimin e softuerit për
tokenat e pandryshueshëm; promovimi i shitjeve për ofrimin e skedarëve të imazhit të
shkarkueshëm; promovimi i shitjeve duke ofruar skedarë imazhi të shkarkueshëm që
përmbajnë token të pandryshueshëm (NFT); biznesi i promovimit të shitjeve për ofrimin e
skedarëve të imazhit të shkarkueshëm që përmbajnë mallra virtuale si veshje, këpucë,
çanta, kapelë, syze, pajisje sportive, vepra arti, piktura, lodra, etj., për metaverse; biznesi i
promovimit të shitjeve për ofrimin e skedarëve të imazhit të shkarkueshëm për automobila
me metaverse; promovimi i shitjeve nëpërmjet ofrimit të mallrave virtuale të
shkarkueshme, përkatësisht, për ofrimin të programeve kompjuterike online dhe për
realitetin virtual online; ofrimi i tregut online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve për metaverse; biznesi me pakicë i softuerit të menaxhimit të përmbajtjes
metabus; biznes me shumicë i softuerit të menaxhimit të përmbajtjes metabus; biznesi me
shumicë i ndërfaqes metabus; biznesi me pakicë i ndërfaqes metabus.

(210) KS/M/ 2022/1073
(220) 18/07/2022
(300) 40-2022-0092536 18/05/2022 KR
(731) Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797,
Republic of Korea, KR
(591) E bardhë, e zezë
(740) Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000
Prishtinë/Kosovë

(540)

(511) 37 Instalimi/mirëmbajtja/riparimi i ngarkuesit të gazit natyror të kompresuar;
shërbimet e garazhit për mirëmbajtjen dhe riparimin e mjeteve motorike; shërbimet e
ndërrimit të baterive të automobilave; karikimi i baterisë së automjetit; shërbimet e
riparimit të automjeteve; mirëmbajtja, servisimi dhe riparimi i automjeteve; mirëmbajtja
dhe riparimi i automjeteve elektrike; shërbimi i karburantit me gaz hidrogjeni për
automjete; stacionet e shërbimit të automjeteve [mbushje me karburant dhe mirëmbajtje];
riparimi dhe mirëmbajtja e automobilave dhe pjesëve të tyre; ofrimi e informacionit në
lidhje me riparimin ose mirëmbajtjen e automobilave; mirëmbajtja dhe riparimi i mjeteve
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motorike; riparimi i pjesëve të brendshme të automobilave; riparimi dhe mirëmbajtja e
automjeteve; inspektimi i automobilave dhe pjesëve të tyre përpara mirëmbajtjes dhe
riparimit; shërbimi i furnizimit me gaz natyror për mjete motorike; mirëmbajtja dhe
riparimi i gomave; shërbimet e rimbushjes së automjeteve elektrike; riparimi dhe
mirëmbajtja e motorëve për mjete motorike; riparimi i pajisjeve të frenimit; instalimi,
mirëmbajtja dhe riparimi i baterive dhe akumulatorëve; rimbushja e baterive dhe
akumulatorëve; menaxhimi i baterive; instalimi i sistemeve të nisjes në distancë të
automobilave; pastrimi i automobilave dhe larja e makinave; dezinfektim për automjete;
instalimi me porosi i pjesëve të jashtme, të brendshme dhe mekanike të automjeteve
[akordimi]; akordimi i automjeteve motorike.

(210) KS/M/ 2022/1074
(220) 18/07/2022
(300) 40-2022-0092537 18/05/2022 KR
(731) Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797,
Republic of Korea, KR
(591) E bardhë, e zezë
(740) Abedin Mehmeti - Z.J. "EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë

(540)

(511) 42 Vëzhgimi (studimi) detar, ajror dhe tokësor; dizajnimi (projektimi) i robotëve
industrialë; dizajnimi i pajisjeve mekanike për prodhimin e makinave; shërbime projektimi
për pjesë të mjeteve motorike; dizajnimi i automjetit motorik; dizajnimi i veturave;
dizajnimi i produkteve; dizajnimi i automjeteve dhe pjesëve dhe komponentëve të
automjeteve; dizajnimi i aparateve dhe makinerive për qëllime mbushjeje; shërbime të
dizajnimit të tekstilit për dekorimin e automjeteve; programimi i aplikacioneve
multimediale; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit aplikativ për metaverse; dizajnimi dhe
zhvillimi i softuerit aplikativ për tokenat e sigurisë (pajisjet e enkriptimit); zhvillimi i
softuerit kompjuterik për përmbajtje 3D/projeksion stereoskopik 3D/teknologji e
animacionit 3D; shërbimet e vërtetimit të përdoruesve duke përdorur teknologjinë blockchain; inxhinieri softuerike; planifikimi i softuerit kompjuterik për prodhimin e
automjeteve; zhvillimi i softuerit të kontrollit për pajisjet e automjeteve elektrike;
shërbimet e dizajnimit dhe zhvillimit të softuerit; konvertimi i të dhënave të informacionit
elektronik; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit të realitetit virtual; dizajnimi, mirëmbajtja,
marrja me qira dhe përditësimi i softuerit kompjuterik; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit
operativ për metaverse; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit të lojës për metaverse;
mirëmbajtjen e softuerit aplikativ për metaverse; mirëmbajtja e softuerit operativ për
metaverse; mirëmbajtja e softuerit të lojës për metaverse; biznesi i zhvillimit të softuerit të
realitetit virtual i lidhur me avatarin; zhvillimi i softuerit kompjuterik; shërbimet e
enkriptimit të të dhënave; zhvillimi i softuerit për përpunimin e imazhit; ofrimi i aksesit në
platformat e internetit për përmbajtjet online; ofrimi i paas (platforma si shërbim); kërkimi
dhe zhvillimi i produktit; shërbimet e testimit, inspektimit dhe kërkimit në fushat e
bujqësisë, blegtorisë dhe peshkimit; kërkime në lidhje me inxhinierinë mekanike; marrja
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me qira e robotëve laboratorikë; shërbime inxhinierike në lidhje me robotikën; shërbimet
inxhinierike të industrisë së automjeteve tokësore; zhvillimi i teknologjive për fabrikimin e
qarqeve për komunikim pa tel, përpunimin elektronik të të dhënave, elektronikën e
konsumatorit, elektronikën e automobilave; inspektimi i mjeteve motorike para transportit
[për kontrollin rrugor]; testimi i kontrollit të automjeteve; inspektimi i mjeteve motorike
[për kontrollin rrugor]; zhvillimi i automjeteve; inspektimi i automobilave; sigurimi i
informacionit shkencor në lidhje me performancën dhe funksionimin e makinës; kërkimi i
teknologjisë së automobilave; testimi i rrotave të automobilave; kërkimi dhe zhvillimi i
konvertuesve/inverterit/karikuesit të fuqisë për përdorim në sistemet e energjisë së
rinovueshme; monitorimi i statusit të karikimit të baterisë; mirëmbajtjen e softuerit
kompjuterik që përdoret për funksionimin e aparateve dhe makinerive mbushëse; kontrolli i
cilësisë; testimi i produktit i formës origjinale të automjetit; inspektimi i mjeteve për
korrigjim; shërbimet e inspektimit për automjetet e reja dhe të përdorura për personat që
blejnë ose shesin automjetet e tyre; shërbimet e sigurimit të cilësisë për automobila;
Hulumtimi i teknologjisë së automobilave duke përfshirë automjetet autonome / automjetet
elektrike / automjetet hibride / automjetet me hidrogjen / automjetet e lidhura; testimi
mjedisor.

(210) KS/M/ 2022/1077
(220) 18/07/2022
(300) 40-2022-0092538 18/05/2022 KR
(731) Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797,
Republic of Korea, KR
(591) E bardhë, e zezë
(740) Abedin Mehmeti Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, 10 000
Prishtinë/Kosovë

(540)

(511) 9 çipat e ADN-së; bravë elektrike për automjete; instrumente për diagnostikim [për
përdorim shkencor]; instrumente laboratorike [përveç për përdorim mjekësor]; aparate dhe
instrumente për fizikë; aparate dhe instrumente optike me përjashtim për syze dhe aparate
fotografike; pajisjet e sigurisë së automjeteve, përkatësisht, kamerat; kamera për zbulimin e
pikave të verbëra për ekspozimin dhe eliminimin e pikave të verbëra në të dy anët e
automjetit; kamera me kuti të zezë për vetura; kamera për njohjen e veturave; kamera infra
të kuqe për shikim natën me linja ajrore të integruara; pajisje fotografike; aparate
videokonferencash; sistemet e teatrit në shtëpi; aparate mësimore audiovizuale; sensorë të
distancës; sensor lidar për zbulimin e objekteve dhe lëvizjeve për vetura autonome; sensorë
për zbulimin e lëvizjes së pikës së verbër; sensorë për zbulimin e objekteve në pikën e
verbër; sensorë të lëvizjes së pikës së verbër; sensorë për matjen e shpejtësisë; aparate për
testimin e frenave të automjeteve; aparate për testimin e transmisioneve të automjeteve;
termostate për automjete; aparate për drejtimin automatik të automjeteve; sensorë parkimi
për automjete; Regjistrues kilometrash për automjete; aparate diagnostikuese për automjete;
tregues automatikë të presionit të ulët në gomat e automjeteve; sensorë për motorë; sensorë
për përcaktimin e pozicionit, shpejtësisë, nxitimit dhe temperaturës; sensorë për
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përcaktimin e pozicionit; aparate automatike të kontrollit të shpejtësisë së automjetit;
sensorë lëvizjeje për automobila; sensorë elektronikë për automobila, përkatësisht sensorë
sigurie përpara dhe prapa; sensorë shpejtësie për automobila; Aparate OBD (On-Board
Diagnosis) për automobila; sensorë elektronikë për automobila, përkatësisht, njësi detektori
për përdorim në kontrollin e aktivizimit dhe funksionimit të aparateve dhe pajisjeve të
sigurisë së automobilave; sensorë elektronikë për automobila, përkatësisht sensorë për
përdorim në kontrollin e aktivizimit dhe funksionimit të aparateve dhe pajisjeve të sigurisë
së automobilave; sensorë parkimi dhe vendndodhjeje për automobila; sensorë parkimi për
automobila; sensorë përplasjeje për automobila; odometra; pajisje për sigurinë e
automjeteve, përkatësisht sensorë rezervë; sensorë elektronikë për automjete; sensori i
distancës anësore për vetura; sensor sigurie anësore për vetura; instrumente matëse; aparate
për kontrollin e shpejtësisë së automjetit; sensorë të temperaturës dhe mjedisit për matjen e
pranisë së objekteve në mjedis dhe shpejtësisë, trajektores dhe drejtimit të objekteve; syze
mbrojtëse; syze dielli; syze për sy; kuti për syze; pajisje për regjistrimin e kohës; makinat
llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe kompjuterët; aparate paralajmëruese për
tingullin virtual të motorit të automobilave; alarmet e përplasjes; alarme për sistemin e
monitorimit të presionit të gomave; aparate për parandalimin e vjedhjeve; sinjale,
ndriçuese ose mekanike; llambat paralajmëruese për automjete; kamionë zjarrfikës; sensor
ajri për automjete; Ngarkues baterish USB për përdorim në automobila; aparate robotike të
kontrollit elektrik; furnizime me energji elektrike të pandërprerë; rregullatorët e tensionit
për automjete; pajisje kontrolluese elektrike për motorë; aparate karikuese për pajisje të
rikarikueshme; stacionet e karikimit të automjeteve elektrike; kontrollues i furnizimit me
energji elektrike; pajisje kontrolluese elektrike; instalimet e kontrollit (Elektrike -); aparate
dhe instrumente për rregullimin e energjisë elektrike; aparate rregulluese elektrike; aparate
dhe instrumente për përcjelljen, shpërndarjen, transformimin, ruajtjen, rregullimin ose
kontrollin e rrymës elektrike; ndreqës të rrymës; aparate për rregullimin e fenerëve (dritave
të përparme); module diellore; bateri për automjete; qelizat e karburantit; bateri për
automobila; bateri të rikarikueshme; bateri për automjete elektrike; bateri elektrike; bateri
nikel-hidrogjen; aparate për ruajtjen e energjisë të përbërë nga bateritë; bankë e energjisë
(bateri të rikarikueshme); aparate dhe instrumente për matjen e energjisë elektrike; kabllot
e startimit (nisjës) për motorë; kabllot elektrike, telat, përçuesit dhe pajisjet lidhëse për to;
kabllo hibride elektrike; kutitë e zeza [regjistruesit e të dhënave]; sistemet e përpunimit të
zërit; aparate për video regjistrim për automjete; kasetofonë për vetura; orë inteligjente;
kompjuterë të veshur; aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit,
imazheve dhe të dhënave; aparate monitorimi në distancë; instrumente elektronike
monitorimi, të ndryshme nga ato për përdorim mjekësor; aparate për monitorimin e
televizionit; pajisje navigimi GPS; Pajisjet e gjurmimit dhe vendndodhjes GPS; aparate
telekomandimi për instrumente të automatizimit industrial; detektorë objektesh të radarit
për automjete; aparate elektrike ndezëse për ndezje në distancë për automjete; aparate
navigimi për automjete [kompjuterë në bord]; aparate për telekomandë; pajisje navigimi
GPS për vetura; aparate elektrike të telekomunikacionit; Navigacion audio video për
automjete të montuara me sistem të thjeshtë pagese në automjet; aparate telekomunikacioni
për përdorim në vetura; terminale për transaksione elektronike të integruara në vetura;
terminale elektronike për mbledhjen e taksës së autostradës; robotë laboratori; robotë
humanoidë me inteligjencë artificiale për përdorim në hulumtime shkencore; softuer për
kontrollimin e robotëve; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për sigurimin e informacionit
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në lidhje me historikun e informacionit të udhëtimit të automjetit, menaxhimin e
vendndodhjes së parkimit, informacionin e udhëtimit, menaxhimin e shëndetit të automjetit,
informacionin e drejtimit të automjetit dhe të dhënat promocionale të palëve të treta në
formën e reklamave për shoferët; softuer kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar për
drejtimin autonom të automjeteve; softuer i regjistruar për përpunimin e të dhënave për
kontroll autonom të drejtimit; softuer kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar për
navigimin autonom të automjeteve, drejtimin, kalibrimin dhe menaxhimin; softuer i
shkarkueshëm për identifikimin e vendndodhjes së parkimit; softuer kompjuterik i
shkarkueshëm dhe i regjistruar për navigimin e automjeteve; softuer i regjistruar për nisjen,
koordinimin, kalibrimin, drejtimin dhe menaxhimin e flotës së automjeteve; softuer
kompjuterik i shkarkueshëm dhe i regjistruar për kontrollin e rrjeteve të komunikimit të
automjeteve; platforma softuerike kompjuterike të shkarkueshme dhe të regjistruara për
sisteme të avancuara të sigurisë dhe ndihmës së shoferit për automjete; programe
kompjuterike dhe softuer për automjete; softuer i shkarkueshëm për kontrollin dhe
telekomandimin e automjeteve; bazat e të dhënave kompjuterike; softuer kompjuterik për
pagesë të thjeshtë; softuer i aplikacionit kompjuterik për përdorim në telefonat inteligjentë
për pagesa të thjeshta; Softuer i navigimit audio video në automjet për pagesa të thjeshta;
softuer për ruajtjen e sigurt të të dhënave dhe marrjen dhe transmetimin e informacionit të
klientit të përdorur nga individë, institucione bankare dhe financiare për pagesa elektronike;
aplikacion (softuer) i shkarkueshëm i telefonit inteligjent; softuer kompjuterik për përdorim
me planifikuesit e rrugëve, hartat elektronike dhe fjalorët dixhitalë për qëllime lundrimi;
softuer i aplikacionit kompjuterik për telefona inteligjentë për përdorim në dhënien me qira
të makinave me qira dhe mirëmbajtjen e makinave me qira; softuer kompjuterik për
lehtësimin e transaksioneve të pagesave me mjete elektronike përmes rrjeteve pa tela,
rrjeteve globale kompjuterike dhe/ose pajisjeve të telekomunikacionit celular; softuer i
aplikacionit kompjuterik i shkarkueshëm për përdorim në telefonat e mençur për dhënien e
informacionit në lidhje me historinë e informacionit të udhëtimit të automjetit, menaxhimin
e vendndodhjes së parkimit, informacionin e udhëtimit, menaxhimin e shëndetit të
automjetit, informacionin e drejtimit të automjetit dhe të dhënat promovuese të palëve të
treta në formën e reklamave për shoferët; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për sigurimin
e diagnozës së automjeteve në distancë, informacionin e mirëmbajtjes së automjetit,
argëtimin në formën e ekraneve audio dhe vizuale në automjete, komunikimin e palëve të
treta në automjete, funksionin e navigimit dhe shfaqjen audio dhe vizuale në automjete;
aplikacion (softuer) i telefonit të mençur që u mundëson drejtuesve të automjeteve të bëjnë
pagesë të thjeshtë në automjet për karburant, parkim, përdorimin e portës së pagesës dhe
blerjen e produkteve në dyqane të ndryshme; aplikacion (softuer) i telefonit të mençur që u
mundëson drejtuesve të bëjnë pagesë të thjeshtë në automjet për karburant, parkim,
përdorimin e portës së pagesës dhe blerjen e produkteve në dyqane të ndryshme si dhe
porositjen e blerjes së ushqimeve dhe pijeve në automjet; softuer kompjuterik që u
mundëson drejtuesve të automjeteve të bëjnë pagesë të thjeshtë në automjet për karburant,
parkim, përdorimin e portës së pagesës dhe blerjen e produkteve në dyqane të ndryshme si
dhe porositjen e blerjes së ushqimeve dhe pijeve në automjet; softuer aplikativ për ofrimin e
shërbimit të agjencisë së pagesave elektronike; softuer kompjuterik për platformën e
pagesës së thjeshtë në automjet; aplikacion (softuer) për telefona të mençur i aksesueshëm
për sistemet brenda automjetit; program kompjuterik për pagesë të thjeshtë përmes
navigimit audio video brenda automjetit; firmware kompjuteri për platformën e pagesës së
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thjeshtë në automjet; aplikacion (softuer) për telefon të mençur për pagesë të thjeshtë në
automjet; softuer aplikacioni kompjuterik për përdorim në telefonat e mençur për përdorim
në menaxhimin e marrjes me qira të automjeteve dhe mirëmbajtjen e automjeteve; softuer
aplikimi kompjuterik për përdorim në telefonat e mençur për një qira automjeti; softuer
aplikimi kompjuterik të shkarkueshëm për telefona celularë për përdorim në funksionimin
dhe menaxhimin e automjeteve; softuer kompjuterik të regjistruar për drejtimin e sigurt të
veturës; softuer i aplikimit kompjuterik i shkarkueshëm për automjete; softuer i aplikimit
kompjuterik për kompjuterë dhe pajisje të lëvizshme, përkatësisht, softuer për gjetjen dhe
ndarjen e informacionit në lidhje me stacionet e karikimit të automjeteve elektrike; kartela
të koduara për përdorim në lidhje me transferimin elektronik të transaksioneve financiare;
pajisje kompjuterike për përdorim me sistemet e navigimit satelitor dhe/ose GPS për
qëllime navigimi; aparate për përpunimin e të dhënave; harduer kompjuterik për lehtësimin
e transaksioneve të pagesave me mjete elektronike përmes rrjeteve pa tela, rrjeteve globale
kompjuterike dhe/ose pajisjeve të telekomunikacionit mobil; instalimet lazer, të ndryshme
nga përdorimi mjekësor, për të ndjerë distancën nga objektet; aparate drejtuese, automatike,
për automjete; simulator për pajisje optike; simulatorë trajnimi për drejtimin e automjeteve;
simulatorë fluturimi për avionë; terminali i pagesave elektronike i operuar nga kartelat e
koduara, kartelat me vlerë të ruajtur, kartela me parapagesë dhe kartela të mençura; aparate
për njohjen e të folurit; aparate dixhitale për regjistrimin e drejtimit të makinës; kuti e zezë
për makina; sistem elektronik i hyrjes pa çelës për automobila; aparate elektronike të
kontrollit për drejtimin autonom të automjeteve; aparat kompjuterik për identifikimin e
vendndodhjes së parkimit; terminali i sigurisë për transaksionet elektronike në automjet; 4)
pajisje për procesin e pagesave elektronike në automjet; pajisje kompjuterike për nisjen,
koordinimin, kalibrimin, drejtimin dhe menaxhimin e flotës së automjeteve; hardueri
kompjuterik për transmetimin e të dhënave brenda një automjeti dhe për komunikimet
ndërmjet dhe ndërmjet automjeteve dhe një platforme të bazuar në re (cloud); Aparat me
ekran LED për shfaqjen e informacionit në automjet; detektorë objektesh me lazer për
përdorim në automjete; aparate kompjuterike për kontrollin dhe telekomandimin e
automjeteve; monitorë të ekranit të kompjuterit; komponentët dhe pjesët e kompjuterit;
harduer kompjuterik; pajisje periferike të përshtatura për përdorim me kompjuterë; fishekë
(katrigja) dhe kaseta për video lojëra; artikujt e veshjeve mbrojtëse për t'u veshur nga
motoçiklistët për mbrojtje nga aksidenti ose lëndimi; skedarë muzikorë të shkarkueshëm;
skedar multimedial i shkarkueshëm; skedarë imazhi të shkarkueshëm; grafikë kompjuterike
të shkarkueshme; imazh i shkarkueshëm; kartelë plastike e koduar; biletë e shkarkueshme;
harta elektronike të shkarkueshme; harta dixhitale kompjuterike; softuer operativ me
përmbajtje metaverse; softuer lojërash për metaverse; ndërfaqet për metaverse; skedarët e të
dhënave të regjistruara që shfaqin meta të dhëna që përmbajnë informacion mbi asetet
dixhitale; skedarë imazhi të shkarkueshëm që përmbajnë mallra virtuale si veshje, këpucë,
çanta, kapelë, syze, pajisje sportive, vepra arti, piktura, lodra, etj. për metaverse; skedarë
imazhi të shkarkueshëm që paraqesin makina virtuale për metaverse; skedarë imazhi të
shkarkueshëm që përmbajnë imazhe të personazheve për metaverse; skedarë imazhi të
shkarkueshëm që përmbajnë avatarë për metaverse; softuer për tokenat jo të këmbyeshëm;
softuer për metaverse; softuer kompjuterik për ruajtjen automatike të të dhënave tregtare
për tokenat jo të këmbyeshme të bazuar në blockchain; softuer kompjuterik për emetimin,
tregtimin, shitjen, menaxhimin dhe verifikimin e tokenëve jo të këmbyeshëm të bazuar në
block-chain; tokenët jo të këmbyeshme të bazuar në block-chain; softuer kompjuterik për
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lëshimin, tregtimin, shitjen, menaxhimin dhe verifikimin e pronësisë dhe licencës të bazuar
në block-chain të përmbajtjeve dixhitale; softuer i shkarkueshëm për para virtuale;
programe kompjuterike të shkarkueshme për pagesa me para elektronike; softuer aplikimi
kompjuterik për përvojën metaverse; softuer për shpërndarjen e përmbajtjeve metaverse;
softuer kompjuterik për sigurimin e përmbajtjeve metaverse; softuer lojërash për telefona të
mençur për të përjetuar informacione të ndryshme në mënyrë indirekte përmes metaverses;
softuer për shfaqjen e videove; oftuer (për qëllime të fotografive/videove/redaktimit
/ruajtjes/ndarjes/transmetimit/dërgimit/shikimit ose bisedës); softuer aplikimi kompjuterik
për kamerën e telefonit mobil bazuar në realitetin virtual/të shtuar; programe kompjuterike
dhe softuer me shërbim që konverton automatikisht portretin në imazhe avatar 3D); softuer
për krijimin/manipulimin/pjesëmarrjen e mjediseve virtuale 3D; softuer kompjuterik të
tregtisë elektronike që përmban tokena jo të këmbyeshëm (NFT-të); softuer kompjuterik që
përdoret në zbatimin e metaverses; softuer kompjuterik për shërbimin metaverse; softuer
për navigimin në një mjedis të realitetit të shtuar; softuer i realitetit virtual; softuer për
përvojat e realitetit virtual; softuer për navigimin në një mjedis të realitetit virtual; softuer i
realitetit virtual për përdoruesit që të përjetojnë vizualizimin, manipulimin dhe zhytjen e
realitetit virtual; softuer i realitetit të shtuar për përvoja ndërvepruese; softuer i realitetit
virtual për përvoja ndërvepruese; softuer për përvojat e realitetit të shtuar; softuer i
realitetit të shtuar; softuer i realitetit virtual që ju mundëson të ofroni përvoja të realitetit
virtual me kompjuterë/tableta/pajisje mobile/telefona mobil.

(210) KS/M/ 2022/1078
(220) 18/07/2022
(300) 40-2022-0092539 18/05/2022 KR
(731) Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797,
Republic of Korea, KR
(591) E bardhë, e zezë
(740) Abedin Mehmeti (005) Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 12 Karrige me rrota; parashutat; traktorë; automjete për lëvizje me tokë, ajër, ujë ose
hekurudhë; drone civile; automjetet ajrore; avion pa pilot; automjetet tokësore; skuter për
lëvizje; vetura robotike; kamionë me motor; automjetet automatike të transportit; vetura pa
shofer [makina autonome]; autobusë; pjesë strukturore për autobusë; vetura sportive;
furgona të trajnerëve; pjesë dhe aksesorë për motoçikleta; motoçikleta; vetura pa shofer;
makina vetëdrejtuese; automobila; sistemet e paralajmërimit të largimit nga korsia për
automobila; pjesë dhe aksesorë për automobila; skuter me operim elektrik; vetura elektrike;
skuter me fuqi hidrike; automjete kampingu; rimorkio kampingu; karroca për invalidë;
biçikleta; biçikleta elektrike; gomat e automobilave; amortizatorë pezullues për automjete;
frenat për automjetet tokësore; traktorë për qëllime bujqësore; motorë dhe motorë për
automjete tokësore; ngasje elektrike për automjete; rripa gome për automjete tokësore;
lidhëse për automjete tokësore; motorë elektrikë për vetura (makina) me motor.
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(210) KS/M/ 2022/1079
(220) 18/07/2022
(300) 40-2022-092540 18/05/2022 KR
(731) Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797,
Republic of Korea, KR
(591) E bardhë, e zezë
(740) Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000
Prishtinë/Kosovë

(540)

(511) 35 Shërbimet e reklamimit; organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale/promocionale dhe publicitare; organizimi i ekspozitave dhe ngjarjeve për
qëllime komerciale ose reklamuese; marketingu; demonstrimi i mallrave; promovimi i
shitjeve për të tjerët; reklamimi i automobilave për shitje me anë të internetit; ofrimin e
informacionit të biznesit dhe marketingut; menaxhimi i biznesit të objekteve të parkimit të
veturave; ofrimin e informacionit nëpërmjet internetit në lidhje me shitjen e automobilave;
shërbimet e krahasimit të çmimeve; shërbimet e agjencisë së informacionit komercial;
shërbimet e ndërmjetësimit tregtar; asistencë biznesi, menaxhim dhe shërbime
administrative; asistencë, shërbime këshillimore dhe konsulencë në lidhje me organizimin e
biznesit; ofrimi i informacionit dhe këshillave komerciale për konsumatorët në zgjedhjen e
produkteve dhe shërbimeve; ofrimin e rekomandimeve të mallrave për konsumatorët për
qëllime komerciale; ofrimi i informacionit të konsumatorit në lidhje me mallrat dhe
shërbimet; përmbledhja e informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; agjencitë e
importit dhe eksportit; funksionet e zyrës; shërbimet e porositjes on-line; ankandet;
shërbime sekretarie; aranzhimi i abonimeve në mediat informative; shërbime të shitjes me
shumicë që përmbajnë automobila; shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë automobila;
shërbime të shitjes me shumicë që përmbajnë pjesë dhe aksesorë të automobilave;
shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë pjesë dhe aksesorë të automobilave; shërbime
me shumicë që përmbajnë automobila të përdorur; shërbimet e shitjes me pakicë që
përmbajnë automobila të përdorur; shërbime me shumicë që përmbajnë bateri
automobilistike; shërbimet e shitjes me pakicë që përmbajnë bateri automobilistike;
shërbime me shumicë që përmbajnë paraqesin skedar imazhi të shkarkueshëm; shërbime të
shitjes me pakicë që përmbajnë skedar imazhi të shkarkueshëm; shërbime të dyqaneve me
pakicë on-line për skedarët e imazhit të shkarkueshëm që përmbajnë token të
pandryshueshëm; shërbimet e dyqaneve me pakicë on-line për skedarët e imazheve të
shkarkueshme që përmbajnë imazhe të karaktereve për metaverse; shërbimet e dyqaneve
me pakicë on-line për skedarët e të dhënave të regjistruara; shërbimet e dyqaneve me
pakicë on-line për skedarët e të dhënave të regjistruara që paraqesin të dhëna meta që
përmbajnë informacion mbi asetet dixhitale; shërbimet e dyqaneve me pakicë on-line për
imazhe dixhitale të shkarkueshme; shërbimet e dyqaneve me pakicë on-line për fotografi
dixhitale të disponueshme për shkarkim; shërbime online të dyqaneve me pakicë për
grafika kompjuterike të shkarkueshme; shërbimet e dyqaneve me pakicë on-line për grafika
të shkarkueshme për telefona celularë; shërbimet e dyqaneve me pakicë on-line për
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softuerët e sistemit operativ kompjuterik; shërbime të dyqaneve me pakicë on-line për
softuer operativ kompjuterik; shërbimet e dyqaneve me pakicë on-line për softuerët e
realitetit virtual; biznesi i promovimit të shitjeve; biznesi i promovimit të shitjeve për
ofrimin e softuerit të lidhur me avatarin; promovimi i shitjeve për ofrimin e softuerit për
tokenat e pandryshueshëm; promovimi i shitjeve për ofrimin e skedarëve të imazhit të
shkarkueshëm; promovimi i shitjeve duke ofruar skedarë imazhi të shkarkueshëm që
përmbajnë token të pandryshueshëm (NFT); biznesi i promovimit të shitjeve për ofrimin e
skedarëve të imazhit të shkarkueshëm që përmbajnë mallra virtuale si veshje, këpucë,
çanta, kapelë, syze, pajisje sportive, vepra arti, piktura, lodra, etj., për metaverse; biznesi i
promovimit të shitjeve për ofrimin e skedarëve të imazhit të shkarkueshëm për automobila
me metaverse; promovimi i shitjeve nëpërmjet ofrimit të mallrave virtuale të
shkarkueshme, përkatësisht, për ofrimin të programeve kompjuterike online dhe për
realitetin virtual online; ofrimi i tregut online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve për metaverse; biznesi me pakicë i softuerit të menaxhimit të përmbajtjes
metabus; biznes me shumicë i softuerit të menaxhimit të përmbajtjes metabus; biznesi me
shumicë i ndërfaqes metabus; biznesi me pakicë i ndërfaqes metabus.

(210) KS/M/ 2022/1080
(220) 18/07/2022
(300) 40-2022-0092542 18/05/2022 KR
(731) Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797,
Republic of Korea, KR
(591) E bardhë, e zezë
(740) Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000
Prishtinë/Kosovë

(540)

(511) 42 Vëzhgimi (studimi) detar, ajror dhe tokësor; dizajnimi (projektimi) i robotëve
industrialë; dizajnimi i pajisjeve mekanike për prodhimin e makinave; shërbime projektimi
për pjesë të mjeteve motorike; dizajnimi i automjetit motorik; dizajnimi i veturave;
dizajnimi i produkteve; dizajnimi i automjeteve dhe pjesëve dhe komponentëve të
automjeteve; dizajnimi i aparateve dhe makinerive për qëllime mbushjeje; shërbime të
dizajnimit të tekstilit për dekorimin e automjeteve; programimi i aplikacioneve
multimediale; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit aplikativ për metaverse; dizajnimi dhe
zhvillimi i softuerit aplikativ për tokenat e sigurisë (pajisjet e enkriptimit); zhvillimi i
softuerit kompjuterik për përmbajtje 3D/projeksion stereoskopik 3D/teknologji e
animacionit 3D; shërbimet e vërtetimit të përdoruesve duke përdorur teknologjinë blockchain; inxhinieri softuerike; planifikimi i softuerit kompjuterik për prodhimin e
automjeteve; zhvillimi i softuerit të kontrollit për pajisjet e automjeteve elektrike;
shërbimet e dizajnimit dhe zhvillimit të softuerit; konvertimi i të dhënave të informacionit
elektronik; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit të realitetit virtual; dizajnimi, mirëmbajtja,
marrja me qira dhe përditësimi i softuerit kompjuterik; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit
operativ për metaverse; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit të lojës për metaverse;
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mirëmbajtjen e softuerit aplikativ për metaverse; mirëmbajtja e softuerit operativ për
metaverse; mirëmbajtja e softuerit të lojës për metaverse; biznesi i zhvillimit të softuerit të
realitetit virtual i lidhur me avatarin; zhvillimi i softuerit kompjuterik; shërbimet e
enkriptimit të të dhënave; zhvillimi i softuerit për përpunimin e imazhit; ofrimi i aksesit në
platformat e internetit për përmbajtjet online; ofrimi i paas (platforma si shërbim); kërkimi
dhe zhvillimi i produktit; shërbimet e testimit, inspektimit dhe kërkimit në fushat e
bujqësisë, blegtorisë dhe peshkimit; kërkime në lidhje me inxhinierinë mekanike; marrja
me qira e robotëve laboratorikë; shërbime inxhinierike në lidhje me robotikën; shërbimet
inxhinierike të industrisë së automjeteve tokësore; zhvillimi i teknologjive për fabrikimin e
qarqeve për komunikim pa tel, përpunimin elektronik të të dhënave, elektronikën e
konsumatorit, elektronikën e automobilave; inspektimi i mjeteve motorike para transportit
[për kontrollin rrugor]; testimi i kontrollit të automjeteve; inspektimi i mjeteve motorike
[për kontrollin rrugor]; zhvillimi i automjeteve; inspektimi i automobilave; sigurimi i
informacionit shkencor në lidhje me performancën dhe funksionimin e makinës; kërkimi i
teknologjisë së automobilave; testimi i rrotave të automobilave; kërkimi dhe zhvillimi i
konvertuesve/inverterit/karikuesit të fuqisë për përdorim në sistemet e energjisë së
rinovueshme; monitorimi i statusit të karikimit të baterisë; mirëmbajtjen e softuerit
kompjuterik që përdoret për funksionimin e aparateve dhe makinerive mbushëse; kontrolli i
cilësisë; testimi i produktit i formës origjinale të automjetit; inspektimi i mjeteve për
korrigjim; shërbimet e inspektimit për automjetet e reja dhe të përdorura për personat që
blejnë ose shesin automjetet e tyre; shërbimet e sigurimit të cilësisë për automobila;
Hulumtimi i teknologjisë së automobilave duke përfshirë automjetet autonome / automjetet
elektrike / automjetet hibride / automjetet me hidrogjen / automjetet e lidhura; testimi
mjedisor.

(210) KS/M/ 2022/1081
(220) 18/07/2022
(731) Gresa Azemi B.I DIAMOND
DENTAL Viti, Adem Jashari pn, KS
(591) E BARDHE (SFONDI)
E ZEZE (Fjala)
(740) Kristijan Ramaj Letrat L.L.C.
Rr. 28 Nëntori p.n., 61000 Viti, Republika e
Kosovës

(540) DIAMUND DENTAL

(511) 3 Preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim në lavanderi; preparatet
për pastrim, lustrim, fërkim dhe
gërryerje, sapunet; parfumeria; vajrat esenciale, kozmetika, locione për flokët; pastat e
dhëmbëve; preparatet jomjekësore
për kujdesin dentar Preparate tualeti jo-mjekësore, preparate për pastrim, lustrim, fërkim
dhe abraziv;
dentifricë (pastrues goje ) dhe shpërlarës goje dhe freskues të arome së gojës; preparate për
kujdes oral, freskues
frymarjeje; xhel dental; pasta dhëmbësh; preparate për zbardhje të dhëmbëve, preparate për
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lustrim të dhëmbëve,
aksesore dhe preparate për zbardhje të dhëmbëve, preparate kozmetike për heqjen e
njollave të dhëmbëve; preparate
jo mjekësore tualeti; preparate për kujdes oral; mente për parfumeri; esenca mente;
transferta dekorative për qëllime
kozmetike preparate mjekësore për zbardhje; preparate për pastrim, larje, lustrim,
aromatizim dhe sterilizim të
protezave.
5 Preparate mjekësore dhe farmaceutike dhe substanca; agjent terapeutik (mjekësorë);
preparatet sanitare për qëllime
mjekësore; fasha adezive për qëllime mjekësore; fasha adezive për qëllime kirurgjikale;
fasha adezive që përmbajnë
preparate farmaceutike; vaksina; vitamina, minerale dhe shtesa ushqimi; substancat
dietetike për qëllime mjekësore,
ushqime për bebe; leukoplaste, materialet për fashimin e plagëve; materialet për mbushjen
e dhëmbëve dhe materialet
dentare për mbushjen me metal për qëllime dentare; disinfektantë për qëllime higjienike;
preparatet e kujdesit
mjekësor dentar dhe të gojës, në veçanti në formën e kremit, xhelit, tabletave ose lëngjeve;
medikamente për qëllime
dentare; shplarës të gojës për qëllime mjekësore dhe dentare; tableta që shkrihen në gojë
për qëllime dentare;
bonbone për qëllime mjekësore; materiale për mbushjen me metal për qëllime dentare;
çamçakëza për qëllime
dentare; goma për qëllime dentare; aliazhe të metaleve të çmuar për qëllime dentare; adeziv
protezash, fiksues
protezash; preparatet për lehtësimin e dhimbjes së dhëmbëve; dyll i derdhur për dentistët;
materiale për mbushjen e
dhëmbëve, mastikë dentare; llak dentar; lëndë gërryese dentare, amalgama dentare, xhjel
dental mjkësor; preparate
për ndërprejen e duhanit.
44 Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për njerëz
dhe kafshë; shërbime të
agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të telemedicinës; Shërbime dentale,
kirurgji plastike dhe kirurgji
kozmetike.

(210) KS/M/ 2022/1083
(220) 19/07/2022
(731) Nichino Europe Co., Ltd.
5 Pioneer Court, Vision Park, Histon,
Cambridge, CB24 9PT, GB
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) KIRON
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(511) 1 “Kemikale për përdorim në industri dhe shkencë, si dhe në bujqësi, kopshtari dhe
pylltari; preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë; kemikale për përdorim
në akaricide (lloj pesticidi) dhe pesticide; kemikale shtesë për akaricidet dhe pesticidet.”
5 “Preparate dhe artikuj për kontrollin nga insektet dëmtuese; akaricide; akaricide për
përdorim bujqësor dhe kopshtari; pesticide; pesticide për përdorim bujqësor dhe kopshtari.”

(210) KS/M/ 2022/1084
(220) 19/07/2022
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm
Germany, DE
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Birra dhe produktet e birrës; pije me bazë birre; pije joalkoolike me shije birre;
Pije të përziera që përmbajnë birrë.

(210) KS/M/ 2022/1087
(220) 20/07/2022
(731) LABORATORIOS NORMON S.A.
Rda. Valdecarrizo (Tres Cantos), 6,
E-28760 (Madrid), Spain, ES
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) DERATIN

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe mjekësore; preparate sanitare për qëllime mjekësore;
shtesa dietike për qeniet njerëzore.

(210) KS/M/ 2022/1088
(220) 20/07/2022
(731) LABORATORIOS NORMON S.A.
laws of Spain, with its registered offices
at Rda. Valdecarrizo (Tres Cantos), 6,
E-28760 (Madrid), Spain, ES
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) NORMODENT

479

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(511) 5 Farmaceutikë dhe preparate mjekësore; preparate sanitare për qëllime mjekësore;
shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; material për ndalimin e dhëmbëve, dyll
dentar; dezinfektuesit.
6 Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore dhe dentare; dhëmbë artificialë; artikuj
ortopedik; materiale për qepje; pajisje terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura për personat
me aftësi të kufizuara.

(210) KS/M/ 2022/1089
(220) 20/07/2022
(731) LABORATORIOS NORMON S.A.
Rda. Valdecarrizo (Tres Cantos), 6,
E-28760 (Madrid), Spain, ES
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) MUCIBRON

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe mjekësore; preparate sanitare për qëllime mjekësore;
shtesa dietike për qeniet njerëzore.

(210) KS/M/ 2022/1090
(220) 20/07/2022
(731) LABORATORIOS NORMON S.A.
Rda. Valdecarrizo (Tres Cantos), 6,
E-28760 (Madrid), Spain, ES
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) NORMOVIDONA

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe mjekësore; preparate sanitare për qëllime mjekësore;
shtesa dietike për qeniet njerëzore.

(210) KS/M/ 2022/1091
(220) 20/07/2022
(731) LABORATORIOS NORMON S.A.
Rda. Valdecarrizo (Tres Cantos), 6,
E-28760 (Madrid), Spain, ES
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) LUBRILAX

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe mjekësore; preparate sanitare për qëllime mjekësore;
shtesa dietike për qeniet njerëzore.
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(210) KS/M/ 2022/1092
(220) 20/07/2022
(731) LABORATORIOS NORMON S.A.
Rda. Valdecarrizo (Tres Cantos), 6,
E-28760 (Madrid), Spain, ES
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) VITAGOBENS

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe mjekësore; preparate sanitare për qëllime mjekësore;
shtesa dietike për qeniet njerëzore.

(210) KS/M/ 2022/1093
(220) 21/07/2022
(731) MARKETING INVESTMENT
GROUP S.A. Osiedle Dywizjonu 303,
Pawilon I 31-871 Kraków, Poland , PL
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) SIZEER

(511) 18 Çanta shpine, çanta për shpinë; dollapë sportive; çanta për kampistë; valixhe.”
25 “Veshje dhe këpucë gjimnastike dhe sportive; të brendshme sportive; shalle; çizme për
ski; kapele; kominoshe; fanella sportive; bluzë.”
35 Tregtia me pakicë dhe shumicë, përfshirë nëpërmjet internetit; të veshjeve, këpucëve,
artikujve gjimnastikor dhe sportiv, çanta të shpines, valixheve, çantave të udhëtimit dhe
çantave për kampistë; promovimi i shitjeve për të tjerët; hulumtim biznesi; konsulencë
biznesi (profesionale -); konsulencë për menaxhimin e biznesit dhe organizimin;
konsulencë menaxheriale (personel- ); asistencë për menaxhimin e biznesit; asistencë
biznesi; informacione biznesi, agjenci tregtare në lidhje me partnerët e njëjtë të biznesit,
konsulencë profesionale biznesi, konsulencë për menaxhimin e biznesit, konsulencë për
menaxhimin e personelit, rekrutim personeli, ofrim i njohurive të biznesit

(210) KS/M/ 2022/1094
(220) 21/07/2022
(731) MARKETING INVESTMENT
GROUP S.A. Osiedle Dywizjonu 303,
Pawilon I 31-871 Kraków, Poland , PL
(591) e zeze, e portokallte
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)
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(511) 18 “Çanta shpine; çanta udhëtimi; Çanta për kampistë; Valixhe.”
25 Këpucë; veshje; të brendshme; shalle; kapelë për veshje; smoke; kanptiera; këmisha të
vogla; xhaketa [veshje]; veshjet e sipërme; funde; fustane; pantallona; bluzë; këmisha
35 Shitje me pakicë dhe shumicë dhe shitje nëpërmjet internetit të veshjeve, këpucëve dhe
artikujve sportive dhe gjimnastikore, çantave të shpines, valixheve, çantave të udhëtimit,
çantave për kampistë; promovimi i shitjeve për të tjerët; hulumtimi i biznesit; konsulencë
profesionale biznesi; konsulencë për menaxhimin e biznesit dhe organizimin; shërbimet e
konsulencës për menaxhim personal; asistencë për menaxhimin e biznesit; asistencë për
menaxhimin e biznesit; informacion biznesi, agjenci tregtare në lidhje me partnerët e
ngjashëm të biznesit, konsulencë profesionale biznesi, konsulencë për menaxhimin e
biznesit, konsulencë për menaxhimin e personelit, rekrutimin e personelit, ofrimin e
njohurive të biznesit.

(210) KS/M/ 2022/1095
(220) 21/07/2022
(731) BORBONESE S.P.A.
VIA PRIVATA CESARE MANGILI 2
20121 MILANO, IT
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) BORBONESE

(511) 18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkurë kafshësh; lëkurë kafshësh e terur dhe e
trajtuar për përdorim njerëzor; bagazhe dhe çanta mbajtëse; çadra; cadra dielli; shkopinj pëe
ecje; kamxhik; parzmore; shalë; qafore, zinxhirë dhe veshje për kafshë; çanta; çanta shpine,
çanta me tërthore, çanta dore, çanta krahu, çanta për blerje; kuleta xhepi; mbajtësit e
kartelave; vezme (çant e vogël); zinxhirë çelësash; unaza çelësash;këllëf çelësash ;
mbajtëse e dokumenteve; kuti bukurie që shiten të zbrazura; arkë udhëtimi; çantë e vogël
dore; valixhe; lëkurë, e papunuar ose gjysmë e përpunuar; çanta shkollore; çanta për libra;
çanta për nxënës të shkollës; kuleta të kartave [artikuj lëkure]; çanta udhëtimi; çanta për
bartjen e ushqimeve; çanta atasheu; çanta plazhi; çanta udhëtimi; korniza për çanta dore;
çanta dore; çanta në form kutie të bëra prej lëkure; çanta sportive; kuti për kapele prej
lëkure; çanta veshjesh për udhëtime; lëkurë për parzmore; rripa lëkure për supe;lëkurë
kafshësh e me lesh; qafore qeni; veshje për kafshë shtëpiake.
25 Veshje; këmisha; xhemper; palltot; funde; mantele; pulovër; pallto e gjatë; xhaketa;
xhaketa me kapelë; pantallona; sutjena; kominoshe; kostume; xhaketa me tegela; xhaketa
për skijim; pantallona për skijim; veshje rezistente ndaj shiut; rripa (veshje); fustane
nusërie; veshje të brendshme; xhemper; veshje të gatshme; pantallona të ngushta; veshje të
jashtme; artikuj prej trikotazhi; veshje lëkure; bluzë; jelekë grash (të brendshme); peshqir
në formë të palltos ; triko; xhaketë e lehtë pa mëngë; fanellë (veshje); pizhame (am.); rroba;
bluzë e ngushtë për femra; brekë; veshje për fëmijë; veshje për foshnje; veshje për
gjimnastikë; makintoshë; kostume maskarade; shirita kapës për çorape; muffs [veshje];
çorapë; çorapë të gjata të ngushta të tejdukshme; doreza (veshje); shalle; kravata; kravata
në formë nyje me dy sythe; shalle; foulard (veshje); vello [veshje]; bandana [shami]; shami
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qafe dekoruese (veshje); shallë i gjerë prej lesh; mbathje; çizme; këpucë; sandale; këpucë
sportive; atlete; pantofla; sandale për banjë; çizme për sport; këpucë riding; galoshe; çizme
riding; këpucë plazhi; kapele noti; kostume noti; helmeta; kapele; strehë kaskete; beretat;
papuçe.

(210) KS/M/ 2022/1096
(220) 21/07/2022
(731) FremantleMedia Limited
1 Stephen Street, London W1T 1AL
Maidmetal Limited, 9-13 St. Andrew Street,
London EC4A 3AF, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) GOT TALENT

(511) 9 Aparatet për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve;
regjistrime të zërit, video dhe të dhënave; regjistrimet e tingujve dhe imazheve në çdo
media; bartës të sinjaleve audio dhe-ose sinjaleve video; regjistrimet e filmave dhe
programeve televizive, filmave kinematografikë dhe fotografikë; regjistrime të zërit dhe
muzikës; audio-video kaseta; kompakt disqe; DVD; fonografi; CD ROM; të dhëna, imazhe,
lojëra, grafikë, tekst, programe ose informacione, të gjitha të përfshira në bartës të të
dhënave magnetike ose optike ose të shkarkueshme nga interneti ose çdo mjet ose rrjet
tjetër elektronik; softuer për lojëra kompjuterike; Lojra kompjuterike; programe për lojëra
kompjuterike; lojëra kompjuterike dhe softuer të ofruar on-line nga bazat e të dhënave ose
interneti; aplikacione për telefon celular; aplikacione për smartphone; aplikacione tabletash;
video incizime të siguruara nga interneti; publikimet elektronike të shkarkueshme të ofruara
on-line nga bazat e të dhënave ose interneti; publikime elektronike në çdo media; vepra
artistike e shkarkueshme e ofruar on-line nga bazat e të dhënave ose interneti; vepra arti
elektronike në çdo media; screensavers( imazh per ekranin kompjuterik); softuer për
telefona celularë dhe pajisje elektronike të lëvizshme; muzikë digjitale, publikime
elektronike, softuer kompjuterik, regjistrime zanore dhe video të shkarkueshme nga
interneti; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura
41 Argëtim; shërbime argëtimi; shërbime argëtimi në formën e programeve televizive,
programeve kabllore, satelitore dhe të internetit; prodhimi dhe prezantimi i programeve
televizive, emisioneve, filmave, videove, DVD-ve dhe disqeve Blue-ray; prodhimi dhe
prezantimi i programeve televizive, radio, kabllore, satelitore dhe të internetit; prodhimi,
prezantimi, shpërndarja, shitjaose licencimi i materialeve per publikim ose transmetim ngs
një sërë stacioneve televizive, rrjetëzimi dhe qeradheniaa e programeve televizive, radio,
kabllore, satelitore dhe të internetit dhe e filmave, regjistrimeve zanore, video incizimeve
dhe DVD-ve; informacion në lidhje me argëtimin, i siguruar on-line nga një bazë të
dhënash kompjuterike ose nga interneti ose nga sateliti i komunikimit, mikrovalorë ose
media të tjera elektronike, dixhitale ose analoge; organizimi, prodhimi dhe prezantimi i
ngjarjeve për qëllime argëtimi; shërbimet e lojërave elektronike, duke përfshirë ofrimin e
lojërave kompjuterike on-line ose me anë të një rrjeti kompjuterik global; shërbimet e
lojërave elektronike dhe të lojërave të fatit, duke përfshirë ofrimin e lojërave në internet, në
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rrjetet sociale ose me anë të një rrjeti kompjuterik global; sherbimet e lojrave; organizimi,
prodhimi dhe prezantimi i konkurseve, garave, lojërave, shfaqjeve të lojërave, kuizeve,
shfaqjeve, shfaqjeve rrugore, ngjarjeve të inskenuara, tubime ku perfshihet vallezimi dhe
pijet, shfaqjeve teatrale, koncerteve, shfaqjeve të drejtpërdrejta dhe argëtimit të
drejtpërdrejtë; Ofrimi i programeve televizive, jo të shkarkueshme, nëpërmjet shërbimeve
të transmetimit video sipas kërkesës te një sistemi ne te cilin shikuesit zgjedhin argetimin e
tyre te filmuar, me anë te kompjuterit ose sitemit televiziv-interaktiv; transmetim i
përmbajtjes audio dhe vizuale; shërbime argëtuese dhe arsimore nëpërmjet ngarkimit,
shkarkimit, permbledhjes, postimit, shfaqjes, redaktimit, luajtjes, transmetimit, shikimit,
shikimit paraprak, shfaqjes, etiketimit, blogimit-futja e nje materiali ne bllog, shperndarjes,
mbajtje nen kontrollë, shpërndarjes-distribuimit, publikimit, riprodhimit, te mediave
elektronike, përmbajtjes multimediale, videove , filma, fotografive, imazheve, teksteve,
foto, lojëra, përmbajtje të krijuar nga përdoruesit, përmbajtje audio dhe informacione
nëpërmjet internetit ose rrjeteve të tjera kompjuterike dhe të komunikimit; Ofrimi i
argëtimit nëpërmjet podcast-it(skedarë audio dixhital i shkarkueshem); shërbime
informacioni dhe këshillimi në lidhje me ndonjë nga shërbimet e sipërpërmendura.

(210) KS/M/ 2022/1097
(220) 21/07/2022
(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë
Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km. 6
Graçanicë, Kosove, KS
(591) E kuqe
(740) Veton Sahiti Shita& Associates
L.L.C. Garibaldi Hy.51, Nr. 3, 10000
Prishtina

(540)

(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore
42 Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize
industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve
kompjuterike

(210) KS/M/ 2022/1098
(220) 21/07/2022
(731) " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë
Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, km. 6
Graçanicë, Kosove, KS
(526)

(540)
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(591) E kuqe
(740) Veton Sahiti Shita & Associates
L.L.C. Garibaldi Numer 51, Hyrja. 3, 10000
Prishtina,

(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore
42 Sherbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese duke perfshire dizajne;analize
industriale dhe sherbime hulumtuese;dizajnimin dhe krijimin e programeve dhe pjeseve
kompjuterike

(210) KS/M/ 2022/1100
(220) 22/07/2022
(731) Swiss Diamond Hotel Sh.P.K
Bulevardi Nëna Trezë p.n 10000 Prishtinë,
KS
(591) N/A
(740) INLEX L.L.C Rr. Fehmi Agani 23/4
10000 Prishtinë

(540) SWISS DIAMOND HOTEL

(511) 43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; strehim të përkohshëm; rezervime
të përkohshme akomodimi, për shembull, rezervime hotelesh; shërbimet e bareve;
shërbimet e kafenesë; furnizim ushqimi dhe pije; marrja me qira e dhomave të mbledhjeve;
shërbimet e restorantit.
44 shërbime të saunës, masazhë, shërbime të spa.

(210) KS/M/ 2022/1101
(220) 22/07/2022
(731) Swiss Diamond Hotel Sh.P.K.
Bulevardi Nëna Terezë p.n.
10000 Prishtinë, KS
(591) Kaltër SDH Kodi: 17233d
Ari SDH Kodi: 8d744b
(740) INLEX L.L.C. Rr. Fehmi Agani 23/4
10000 Prishtinë

(540)
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(511) 43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; strehim të përkohshëm; rezervime
të përkohshme akomodimi, për shembull, rezervime hotelesh; shërbimet e bareve;
shërbimet e kafenesë; furnizim ushqimi dhe pije; marrja me qira e dhomave të mbledhjeve;
shërbimet e restorantit.
44 shërbime të saunës, masazhë, shërbime të spa.

(210) KS/M/ 2022/1102
(220) 22/07/2022
(731) Swiss Diamond Hotel Sh.P.K
Bulevardi Nëna Terezë p.n.
10000 Prishtinë, KS
(591) Kaltër, Ari
(740) INLEX L.L.C. Rr. Fehmi Agani 23/4
10000 Prishtinë

(540)

(511) 43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;strehim të përkohshëm;rezervime
të përkohshme akomodimi, për shembull, rezervime hotelesh;shërbimet e bareve;shërbimet
e kafenesë;furnizim ushqimi dhe pije;marrja me qira e dhomave të mbledhjeve;shërbimet e
restorantit.
44 shërbime të saunës, masazhë, shërbime të spa.

(210) KS/M/ 2022/1103
(220) 22/07/2022
(731) Swiss Diamond Hotel Sh.P.K
Bulevardi Nëna Terezë p.n.
10000 Prishtinë, KS
(591) Kaltër , Ari
(740) INLEX L.L.C. Rr. Fehmi Agani 23/4
10000 Prishtinë

(540)

(511) 43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; strehim të përkohshëm; rezervime
të përkohshme akomodimi, për shembull, rezervime hotelesh; shërbimet e bareve;
shërbimet e kafenesë; furnizim ushqimi dhe pije; marrja me qira e dhomave të mbledhjeve;
shërbimet e restorantit.
44 shërbime të saunës, masazhë, shërbime të spa.
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(210) KS/M/ 2022/1105
(220) 22/07/2022
(731) HYBRIT Development AB
Klarabergsviadukten 70 E, 6 tr
111 64 Stockholm, SE
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540) HYBRIT

(511) 6 Metalet e zakonshme, të papërpunuara ose gjysmë të përpunuara; Aliazhet e
metaleve të zakonshme; Hekuri; Hekur sfungjer; Çeliku; Çeliku pa fosile; xeherore te
metaleve; Aliazhe te derdhjes, tela, xehe metali, shirita hekuri, shirita çeliku, Shtylla metali,
Pllaka metalike, llamarina, shufrat metalike për prodhim të mëtejshëm, tra nga metali,
lingota (metallurgy); Metalet në formë pluhuri; Pajisje metalike; Struktura prej metali;
Pllaka prej metali; Metalet bazë; Aliazhet e metaleve bazë; Hekur i farkuar; Çeliku;
produkte metalike të derdhura si tra, lingota, pllaka të trasha, pllaka të mesme, pllaka të
holla; produkte të petëzuara prej metali; produkte metalike të farkuara; Produkte të
ekstruduara prej metali; tubacione; Hekur në formë peleti ose briketi; Sfungjer hekuri në
formë peleti ose briketi; Hekuri i para-reduktuar në formë peleti ose skrap; xeherore te
metaleve; pjesë hekuri të papërpunuara dhe gjysëm të gatshme; çelik, i papërpunuar ose
pjesërisht i përpunuar; Materiale të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara prej metali, të
paspecifikuara për përdorim; Kallëpe prej metali; Çeliku dhe aliazhet e tij; fletë çeliku;
Shirit çeliku; Pllaka çeliku; Çeliku në formë shufra; lingota çeliku.

(210) KS/M/ 2022/1106
(220) 22/07/2022
(731) Hoodrich Limited 1st Floor,
Spitalfields House, Stirling Way
Borehamwood, Hertfordshire,
WD6 2FX, United Kingdom, GB
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540) HOODRICH

(511) 18 Çanta; bagazhe dhe çanta për mbajtje; çanta dhe arka udhëtimi; mbajtëse (çanta);
pako (çanta) shpine; çanta shpine; çanta supesh; torba (çanta); çanta prej lëkure dhe imitmi
të lëkurës; çanta rrobash; çanta për këpucë; çanta larje për mbajtjen e tualetit; kuletat; kuti
për kartela krediti; çadra; mbajtëse të etiketave të bagazheve; etiketa të bagazheve; rripa
bagazhi; rripa lëkure; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura.
25 Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.
35 Shërbime me pakicë dhe shumicë dhe shërbime online me pakicë dhe shumicë, të gjitha
në lidhje me tualetin, aromat, syzet, syzet dhe syzet e diellit, kornizat për syze dhe syze
dielli, kuti për syze, mbulesa dhe kuti për pajisje kompjuterike, aplikacione softuerike,
publikime elektronike, kapakë dhe kuti për telefona celularë, regjistrime audio dhe/ose
vizuale, media elektronike të ruajtjes, bizhuteri, kutive dhe arkave për bizhuteri, orët dhe
sahatët dhe pjesët dhe shtesat e tyre, rripat e orës, kuti dhe arka per ore, unaza celesash,
xhingla dhe varëse, zinxhirë çelësash, mbulesa çelësash, mansheta, gjilpëra të kravatës,
487

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

kapëse të kravatës, distinktivë (bexhe) prej metaleve të çmuar, karfica zbukuruese, karfica
xhakete, çanta, bagazheve dhe çantave transporti, çantave dhe arkave të udhëtimit,
mbajtëseve (qantave), pakove (qantave), çantave të shpinës, çantave për supe, torbave,
çantave prej lëkure dhe imitim lëkure, çanta rrobash, çanta këpucësh, çanta larëse për
mbajtjen e tualeterise, kuletave, kutive për kartela krediti, çadrave, mbajtëseve të etiketave
të bagazheve, etiketave të bagazheve, rripave të bagazheve, rripave të lëkurës, enëve për
pije, filxhanëve, artikujve të tekstilit për amvisëri, veshjeve, këpucëve, mbulesave për kokë,
aksesorëve për veshje, distinktivëve, kapëseve për rripa, shiritave për veshje, mbulesave për
mur dhe dysheme, lojërave, lodrave dhe gjësendeve për lojra dhe pjesë dhe pajisje për to;
organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e programeve të besnikërisë dhe e skemave nxitëse
të shitjeve dhe promovimit; reklamimi; marketing; shërbime promovuese; organizimi i
panaireve; organizimi i sfilatave të modës për qëllime komerciale ose promovuese;
prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime
informacioni, këshillimi dhe konsulence në lidhje me të gjitha të theksuarat sa më sipër.

(210) KS/M/ 2022/1108
(220) 22/07/2022
(731) MUSTANG – Bekleidungswerke
GmbH + Co. KG Karl-Kurz-Str. 44/1,
74523 Schwäbisch Hall, German, DE

(540)

(511) 3 Sapunë; Artikuj parfumerie, Vajra eterialë, Artikuj kozmetikë, Locionë për flokë;
Pasta dhëmbësh; Përgatitje deodoruese për përdorim personal (artikuj parfumerie); Sprej
për dhomë si sprej aromatik.
9 Gjyzlykë, syze dielli.
14 Mallra prej metalesh të çmuara dhe/ose aliazhe të tyre ose të veshura me to, domethënë
vepra arti, Ornamente, Rrathë çelësash [rrathë të ndarë me xhingla ose medaljonë
dekorativë], Hajmali si stoli të çmuara dhe Artikuj zbukurues [xhingla ose stoli të çmuara]
për përdorim personal; Stoli të çmuara; Bizhuteri, Ora, ora dore, Ora xhepi.
18 Mallra të bërë prej lëkure dhe imitime lëkure, domethënë çanta dhe mbajtëse tjera jo të
përshtatura për objekte që vendosen, si dhe mallra të vegjël lëkure, domethënë kuleta,
Portofolë xhepi, Çanta për celësa, Etiketa prej lëkure, Këllëfë (për mbajtje gjyzlykë dhe/ose
çelësa), Etiketa bagazhesh, Kuleta kozmetike, Çanta për artikuj tualeti; Çanta dore, çanta
për të bërë pazar, Çanta dhe hejbe sporti, Çanta për libra dhe dokumenta, Çanta shkolle që
mbahen në shpinë, Çanta shpine, Valixhe dhe va-lixhe të vogla, Çanta për udhëtim; çadra
dhe çadra për mbrojtje nga dielli.
24 Mallra prej tekstili, Pëlhura, Perde, Perde rul, Të linjta për shtëpi, Të linjta për tavolinë
dhe shtretër; Mbulesa krevati dhe tavoline; Shami prej tekstili; Pëlhura prej imitimit të
lëkurës së kafshëve; Pëlhura jo të endura; Peshqirë dhe peshqirë fytyre prej tekstili.
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25 Veshje, në veçanti pantollona, Xhinse Denim, Funde dhe bluza, Funde dhe fustane,
Pantollona të shkurtëra, Bluza pa jakë me mëngë të shkurtëra, Bluza, Triko, Pulovra pa
jakë, Xhupa të trashë me kapuç, Përkiza, Xhaketa [veshje], Shalle, Pizhama, Këmisha nate,
Rrobdshambër, Rroba banje prej peshqiri, Veshje të brendshme të paraqitëshme dhe veshje
të brendshme, Korsetë [veshje të brendshme], Çorape, Çorape grash; Veshje sporti, Veshje
pune, Veshje për fëmijë, Veshje prej lëkure; Rripa, Tiranta [Aski], Veshje për kokë, Veshje
për këmbë, Këpucë, Këpucë sporti.
35 Publicitet, Marketing dhe marrëdhënie me publikun, Shërbime promovimi, Menaxhim
biznesi, administrim biznesi, punë zyre; Kombinimi i një shumëllojshmërie mallrash për
palët e treta (përjashtuar transportin e tyre), domethënë veshje dhe aksesorë veshjesh,
Këpucë, Veshje për kokë, Çanta dore dhe Mallra lëkure duke përfshirë mallra të vegjël
lëkure, domethënë kuleta, Portofolë xhepi, këllëfë për çelësa, medaljonë për çelësa, Etiketa
prej lëkure, Etiketa bagazhesh, Kuleta kozmetike, Çanta dhe këllëfë për artikuj tualeti (për
mbajtje gjyzlykë dhe/ose celësa), Artikuj parfumerie dhe kozmetikë, Artikuj sporti, Stoli të
çmuara dhe orë, Syze dielli dhe artikuj të tjerë mode dhe mallra të mënyrës së jetesës,
domethënë mallra prej tekstili, Pëlhura, Perde, Perde rul, Të linjta për shtëpi, Të linjta për
tavolinë dhe shtretër, Mbulesa krevati dhe tavoline, Shami prej tekstili, Imi-time tekstili
prej lëkure; Pëlhura të bërë prej materiali jo të en-dur; Peshqirë duarsh dhe peshqirë fytyre
prej tekstili, t'u mundësojë klientëve t'i shikojnë dhe blejnë me lehtësi këto artikuj në
dyqanet me pakicë, përmes katalogëve dhe mediave elektronike; Prezantim mallrash për
qëllime shitje duke u mundësuar klientëve të krahasojnë dhe blejnë ato mallra; Shërbime
prokurimi për të tjerët [blerje mallrash dhe shërbi-mesh për biznese të tjerë]; Shërbime
menaxhimi për shitje me pakicë, porosi me postë dhe/ose biznese online; Informacion
biznesi dhe konsulencë [këshillim] për dyqanet e shitjes me pakicë, në veçanti sa i përket
Shitjes, Planeve të biznesit dhe demonstrimit të mallrave; Shërbime import-eksporti;
Menaxhim franshize në lidhje me funksionimin ose menaxhimin e ndërmarrjeve tregtare.

(210) KS/M/ 2022/1109
(220) 22/07/2022
(731) MUSTANG – Bekleidungswerke
GmbH + Co. KG Karl-Kurz-Str. 44/1,
74523 Schwäbisch Hall, Germany, DE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 3 Sapunë; Artikuj parfumerie; Vajra eterialë; Artikuj kozmetikë; Locionë për flokë;
Pasta dhëmbësh; Përgatitje deodoruese për përdorim personal (artikuj parfumerie); Sprej
për dhomë si sprej aromatik.
9 Gjyzlykë; Syze dielli; Mallra të vogla lëkure, domethënw këllëfë [për mbajtje gjyzlykë].
14 Mallra prej metalesh të çmuara dhe/ose aliazhe të tyre dhe të veshura me to, domethënë
vepra arti, Ornamente, Rrathë çelësash [rrathë të ndarë me xhingla ose medaljonë
dekorativë], Hajmali si stoli të çmuara dhe artikuj zbukurues [xhingla ose stoli të çmuara]
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për përdorim personal; Stoli të çmuara; Bizhuteri, Ora, Ora dore, Ora xhepi.
18 Mallra të bërë prej lëkure dhe imitime lëkure, domethënë çanta dhe mbajtëse tjera jo të
përshtatura për objekte që vendosen, si dhe mallra të vegjël lëkure, domethënë kuleta,
Portofolë xhepi, Çanta për celësa, Etiketa prej lëkure, Këllëfë (për mbajtje çelësash),
Etiketa bagazhesh, Kuleta kozmetike, Çanta për artikuj tualeti; Çanta dore; Çanta për të
bërë Pazar; Çanta sporti; Hejbe sporti; Çanta për libra dhe dokumenta, Çanta shkolle që
mbahen në shpinë; Çanta shpine; Valixhe dhe valixhe të vogla; Çanta për udhëtim; çadra
dhe çadra për mbrojtje nga dielli.
24 Mallra prej tekstili; Pëlhura; Perde; Pëlhura tekstili për prodhimin e perdeve rul; Të
linjta për shtëpi; Të linjta për tavolinë; Të linjta për shtretër; Mbulesa krevati; Mbulesa
tavoline; Shami prej tekstili; Pëlhura prej imitimit të lëkurës së kafshëve; Pëlhura jo të
endura; Peshqirë; Peshqirë fytyre prej tekstili.
25 Veshje, në veçanti pantollona, Xhinse Denim, Funde dhe bluza, Funde dhe fustane,
Pantollona të shkurtëra, Bluza pa jakë me mëngë të shkurtëra, Bluza, Triko, Pulovra pa
jakë, Xhupa të trashë me kapuç, Përkiza, Xhaketa [veshje], Shalle, Pizhama, Këmisha nate,
Rrobdshambër, Rroba banje prej peshqiri, Veshje të brendshme të paraqitëshme dhe veshje
të brendshme, Korsetë [veshje të brendshme], Çorape, çorape grash; Veshje sporti; Veshje
pune; Veshje për fëmijë; Veshje prej lëkure; Rripa, Tiranta [Aski], Veshje për kokë; Veshje
për këmbë; Këpucë; Këpucë sporti.
35 Publicitet, Marketing dhe marrëdhënie me publikun; Shërbime promovimi; Menaxhim
biznesi; Administrim biznesi; Punë zyre; Kombinimi i një shumëllojshmërie mallrash për
palët e treta, domethënë veshje dhe aksesorë, Veshje për këmbë, Veshje për kokë, Çanta
dore dhe mallra lëkure, Artikuj parfumerie dhe kozmetikë, Mallra sporti, Stoli të çmuara
dhe orë, Syze dielli dhe artikuj të tjerë mode dhe mallra të mënyrës së jetesës, t'u
mundësojë klientëve t'i shikojnë dhe blejnë me lehtësi këto artikuj në dyqanet me pakicë,
përmes katalogëve dhe mediave elektronike; Prezantim mallrash për qëllime shitje duke u
mundësuar klientëve të krahasojnë dhe blejnë ato mallra; Shërbime prokurimi për të tjerët
[blerje mallrash dhe shërbimesh për biznese të tjerë]; Shërbime menaxhimi për shitje me
pakicë, porosi me postë dhe/ose biznese online; Informacion biznesi dhe këshillim në lidhje
me dyqanet e shitjes me pakicë; Shërbime import-eksporti; Menaxhim franshize në lidhje
me funksionimin ose menaxhimin e ndërmarrjeve tregtare.

(210) KS/M/ 2022/1110
(220) 22/07/2022
(731) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250
64293 Darmstadt, DE
(740) Xhemajl Krasniqi 007
AA& D L.L.C., Kodra e Diellit, zona e
jugut L 9/5, Prishtinë

(540) BA VENCIO

(511) 5 Preparate farmaceutike nga lëmia e onkologjisë
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(210) KS/M/ 2022/1111
(220) 25/07/2022
(300) 302022000081554 25/05/2022 IT
(731) Automobili Lamborghini S.p.A.
Via Modena, 12 40019 Sant' Agata
Bolognese (BO), IT
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540) REVUELTO

(511) 12 Automobila; automobila elektrik; mbrojtës nga balta për parandalimin e
spërkatjes për automjete; goma të automobilave; hauba për automobila; timonë për
automjete; pajisje kundër vjedhjes për automjete; mbrojtës (parakolp) për automobila; bori
për automjete motorike; trupi (karoseria) e automobilave; sediljet (ulëset) e automobilave;
motorët e automobilave; makina garash me motor; shasi automobilash; amortizatorë për
automobila; tapiceri për automobila; motorë elektrikë për makina me motor; makina pa
shofer [makina autonome]; disqet e rrotave [për automobila]; automobila dhe pjesë
strukturore për to; sedilje (ulëse) garash për automobila; pjesë të rregullimit (zbukurimit) të
brendshëm të automobilave; kuti automatike e ndërruesit të shpejtësisë për automobila me
motor; ndërruesi i shpejtësisë për automobila; varka motorike; automjete elektrike;
automobila hibrid; frena për automobila; jastëkët e frenave me disqe për automjete
tokësore; spoilerë për automjete; spoilerë për automjetet të cilat lëvizin nëpër ujë; spoilerë
për automjete tokësore; spoilera aerodinamik për automjete; spoilerë për mjete të cilat
lëvizin nëpër ajr; rregullatorë hidraulikë të presionit të frenave për automjete; shtesë
aerodinamike për karoserinë e automjeteve; dronë civilë; dronë me kamera; dronë për
dërgesa; skuter me motor dhe pa motor për transport personal; biçikleta të cilat palohen;
biçikleta elektrike; biçikleta sportive; biçikleta; biçikleta garash; biçikleta për fëmijë;
korniza për biçikleta; biçikleta malore; motorë për biçikleta; motoçikleta; biçikleta elektrike
e cila palohet; karrige elektrike me rrota me operim elektrik; karrige me rrota; jahte; varka
me motor; trotinet me shtytje [automjete]; skuter uji; skuterë elektrikë vetë-balancues;
skuter elektrik me një rrotë; skuter me motor për personat me aftësi të kufizuara dhe ata me
vështirësi në lëvizje; varka; xhet varka (varka reaktive); varka gomona; anijet; biçikleta me
motor; motoçikleta; disqe (felne) për automobila; bicikletë me pedale; dronë të pajisur me
kamerë.
28 Automobila lodër; modele automjetesh; lojëra me gara makinash; automobila me
pedale (lodra); stazat (gjurmët) e automjeteve (lodër); komplete pjesësh [shiten në
komplete] për prodhimin e modeleve të automobilave lodra; modele automobilash [lodra];
lodra modele automobilash të kontrolluara me radio; pajisje sportive; lojëra sportive; lojëra
arkade; lojëra elektronike; lojëra elektronike portative; lojëra elektronike të dorës; makina
elektronike edukative për lojëra për fëmijë; lodra, lojëra dhe gjëra për lojëra; pazël (puzzel)
mozaik; dronë [lodra]; skuter [lodra]; biçikleta lodër; varka lodër.
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(210) KS/M/ 2022/1112
(220) 25/07/2022
(731) EUROITALIA S.R.L.
Via Galileo Galilei 5 20873 CAVENAGO
DI BRIANZA (MB), IT
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) ATKINSONS

(511) 3 Pipëza për shpërndarje të aromës në ajër; Temjan; Mbushëse parfumesh për
shpërndarësit e aromave të dhomave jo elektrike; Petale te përziera [aroma]; Preparate për
aromatizimin e ajrit të dhomës; Preparate për rruajtje; Shkume rroje; Xhel (lëngë i mpiksur)
për rroje; Balsam rroje; Shkumë rroje; Sapun rroje; Spërkatës rroje; Gurë rroje
[astringjentët]; Preparate për kujdesin e mjekrës; Komplete rroje, të përbërë nga krem rroje
dhe krem pas rroje; Preparate për përdorim pas rruajtjes; Balsam për përdorim pas rruajtjes;
Dyllë për mustaqe; Ngjyre për mjekrën; Parfume; Parfume të lëngshme; Parfume të ngurta;
Ujë kolonje; Ujë livande; Ujë me aromë; Ujë tualeti; Antidjersë për përdorim personal;
Deodorantë për trup [parfumeri]; Aromatikë për parfume; Përthithës për trupi jo
medicinale; Preparate kozmetike për banjë; Perla për banjë; Xhel për banjë jo mjekësorë;
Kripëra aromatike për banje; Flluska për dush; Preparate për larje për qëllime personale
sanitare ose deodorante [tualeti]; Vajra për banjë për qëllime kozmetike; Balsam, për
përdorim tjetër përveç për qëllime mjekësore; Krem qetësues kozmetikë për lëkurë; Balsam
buzësh [jo mjekues]; Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; Krem trupi për përdorim
kozmetik; Krem fytyre për përdorim kozmetik; Krem me arome parfumi; Ujë pastrues
micelar; Pastrues të lëkurës [kozmetikë]; Preparate për heqjen e grimit; Krem i pastër
(emulsion) në formë uji për trup; Krem i pastër (emulsion) në formë uji për fytyre (për
përdorim kozmetik); Qumësht pastrues për qëllime tualeti; Maska bukurie; Shkumë
[kozmetikë]; Tampona pambuku për qëllime kozmetike; Lesh pambuku për qëllime
kozmetike; Vajra kozmetikë për epidermë; Vajra esencialë; Vajra aromatike; Vajra për
masazhe, jo mjekësor; Esence (përbërës) eterike; Peceta kozmetike të lagura paraprakisht;
Faculeta të parfumuara; Sapunë; Sapunë në formë të lëngshme; Sapunë të parfumuar;
Pluhur talk për trup; Tonik bukurie për aplikim në fytyrë; Produkte kozmetike për marrjen e
rrezeve te diellit; preparate kozmetike kundër diellit; Preparate për makijazh (lyerje) për
fytyrë dhe trup; produkte kozmetike për kujdesin e thonjve; Llak i thonjve; Pastë
dhëmbësh; Larës për gojë, jo për qëllime mjekësore; Shampo; Kremra për flokë; produkte
kozmetike për kujdesin dhe bukurinë e flokëve; Ngjyra kozmetike; Kozmetikë për kafshë;
Shampo për kafshë shtëpiake [preparate jo mjekuese për krehje]; Preparate për depilim;
Transformues (ngjitës) dekorative për qëllime kozmetike; Qirinj masazhi për qëllime
kozmetike; Kozmetikë për fëmijë; Shkëlqyes për trup.
4 Qirinjtë; qirinjtë aromatizues; qirinjtë (pllaka) të verdhe (Besswax).
18 Çanta rroje qe shiten të thata;Kyçe te çantave;Çanta tualeti qe shiten të thatat;Kuti për
makijazh;Çanta me mbërthyese [çanta];Çanta;Çanta dore;Kuleta;Bagazh udhëtimi;Çanta
plazhi;Çanta për sport;Çanta udhëtimi;Çanta [zarfe, thasë] prej lëkure, për
paketim;Valixhe;Çanta për dokumente;Valixhe me rrota;Paketa ditore;Çanta [mallra
lëkure];Kutitë e mbajtjes së dokumenteve;Kutitë e kartave të biznesit;Valixhe
udhëtimi;Çanta për blerje;Çadra;Çadra dielli.
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21 Brusha për rroje; Tasa për rroje; Enë për rroje; Mbajtëse mjetesh për mjekër; Mbajtëse
brushash për rroje; Brusha për makijazh; Çanta për vendosjen e brushave; Enë kozmetike;
Këllëf për krehër; Krehër flokësh; Brusha tualeti; Brusha flokësh; Brusha për përdorim
kozmetik; Brusha për thonjtë; Brusha dhëmbësh; Vazo; Mbajtëse sapuni; Avullues
parfumi; Temjan djegës (për përdorim shtëpiak).
35 Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me parfumet, kozmetikën dhe tualetet;
shërbimet e shitjes me pakicë në internet në lidhje me parfumet, kozmetikën dhe tualetet.

(210) KS/M/ 2022/1113
(220) 25/07/2022
(731) EUROITALIA S.R.L. Via Galileo
Galilei 5 20873 CAVENAGO DI
BRIANZA (MB), IT
(740) Ragip Malushaj - "Patenta-R"
kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 3 Pipëza për shpërndarje të aromës në ajër; Temjan; Mbushëse parfumesh për
shpërndarësit e aromave të dhomave jo elektrike; Petale te përziera [aroma]; Preparate për
aromatizimin e ajrit të dhomës; Preparate për rruajtje; Shkume rroje; Xhel (lëngë i mpiksur)
për rroje; Balsam rroje; Shkumë rroje; Sapun rroje; Spërkatës rroje; Gurë rroje
[astringjentët]; Preparate për kujdesin e mjekrës; Komplete rroje, të përbërë nga krem rroje
dhe krem pas rroje; Preparate për përdorim pas rruajtjes; Balsam për përdorim pas rruajtjes;
Dyllë për mustaqe; Ngjyre për mjekrën; Parfume; Parfume të lëngshme; Parfume të ngurta;
Ujë kolonje; Ujë livande; Ujë me aromë; Ujë tualeti; Antidjersë për përdorim personal;
Deodorantë për trup [parfumeri]; Aromatikë për parfume; Përthithës për trupi jo
medicinale; Preparate kozmetike për banjë; Perla për banjë; Xhel për banjë jo mjekësorë;
Kripëra aromatike për banje; Flluska për dush; Preparate për larje për qëllime personale
sanitare ose deodorante [tualeti]; Vajra për banjë për qëllime kozmetike; Balsam, për
përdorim tjetër përveç për qëllime mjekësore; Krem qetësues kozmetikë për lëkurë; Balsam
buzësh [jo mjekues]; Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; Krem trupi për përdorim
kozmetik; Krem fytyre për përdorim kozmetik; Krem me arome parfumi; Ujë pastrues
micelar; Pastrues të lëkurës [kozmetikë]; Preparate për heqjen e grimit; Krem i pastër
(emulsion) në formë uji për trup; Krem i pastër (emulsion) në formë uji për fytyre (për
përdorim kozmetik); Qumësht pastrues për qëllime tualeti; Maska bukurie; Shkumë
[kozmetikë]; Tampona pambuku për qëllime kozmetike; Lesh pambuku për qëllime
kozmetike; Vajra kozmetikë për epidermë; Vajra esencialë; Vajra aromatike; Vajra për
masazhe, jo mjekësor; Esence (përbërës) eterike; Peceta kozmetike të lagura paraprakisht;
Faculeta të parfumuara; Sapunë; Sapunë në formë të lëngshme; Sapunë të parfumuar;
Pluhur talk për trup; Tonik bukurie për aplikim në fytyrë; Produkte kozmetike për marrjen e
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rrezeve te diellit; preparate kozmetike kundër diellit; Preparate për makijazh (lyerje) për
fytyrë dhe trup; produkte kozmetike për kujdesin e thonjve; Llak i thonjve; Pastë
dhëmbësh; Larës për gojë, jo për qëllime mjekësore; Shampo; Kremra për flokë; produkte
kozmetike për kujdesin dhe bukurinë e flokëve; Ngjyra kozmetike; Kozmetikë për kafshë;
Shampo për kafshë shtëpiake [preparate jo mjekuese për krehje]; Preparate për depilim;
Transformues (ngjitës) dekorative për qëllime kozmetike; Qirinj masazhi për qëllime
kozmetike; Kozmetikë për fëmijë; Shkëlqyes për trup.
4 Qirinjtë; qirinjtë aromatizues; qirinjtë (pllaka) të verdhe (Besswax).
8 Prerëse për mjekër; Rruajtëse elektrike; Makina rroje jo elektrike; Prerëse për mustaqe
dhe mjekër; Makina rroje me mbrojtës (të sigurta); Brisk rroje; Kuti për brisk; Kuti për
rroje; Set për manikyr; Set për pedikyr; Gërshërë; Pincetë; Lima për thonjte; Prerëse
thonjsh, elektrike ose jo elektrike;
18 Çanta rroje qe shiten të thata; Kyçe te çantave; Çanta tualeti qe shiten të thatat; Kuti për
makijazh; Çanta me mbërthyese [çanta]; Çanta; Çanta dore; Kuleta; Bagazh udhëtimi;
Çanta plazhi; Çanta për sport; Çanta udhëtimi; Çanta [zarfe, thasë] prej lëkure, për paketim;
Valixhe; Çanta për dokumente; Valixhe me rrota; Paketa ditore; Çanta [mallra lëkure];
Kutitë e mbajtjes së dokumenteve; Kutitë e kartave të biznesit; Valixhe udhëtimi; Çanta për
blerje; Çadra; Çadra dielli.
21 Brusha për rroje; Tasa për rroje; Enë për rroje; Mbajtëse mjetesh për mjekër; Mbajtëse
brushash për rroje; Brusha për makijazh; Çanta për vendosjen e brushave; Enë kozmetike;
Këllëf për krehër; Krehër flokësh; Brusha tualeti; Brusha flokësh; Brusha për përdorim
kozmetik; Brusha për thonjtë; Brusha dhëmbësh; Vazo; Mbajtëse sapuni; Avullues
parfumi; Temjan djegës (për përdorim shtëpiak).
35 Shërbimet e shitjes me pakicë në lidhje me parfumet, kozmetikën dhe tualetet;
shërbimet e shitjes me pakicë në internet në lidhje me parfumet, kozmetikën dhe tualetet.

(210) KS/M/ 2022/1249
(220) 19/08/2022
(731) LTS Tekstil Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi Atatürk Mah. Cemal Gürsel,
Cad. No:6/5 Kıraç Esenyurt, İstanbul (TR),
TR
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 10 Shishe për bebe; biberonë për bebe; kapëze e shishes së foshnjave; kafshuesa për
bebe gjatë dhëmbëdaljes.
20 Orendi, bërë prej çdo lloj materiali; dyshekë; jastëkë; dyshekë dhe jastëkë ajri, jo për
qëllime mjekësore, shtretër uji; karrige kërcitëse për bebe, kosha për bebe, djepa, pajisje që
ndihmojnë ecjen e foshnjave
24 Pëlhura tekstili të endura ose të pa-endura; mallra tekstili për përdorim shtëpiak, që nuk
përfshihen në klasa të tjera: perde, mbulesa krevatësh, çarçafë (tekstili), këllëfë jastëkësh,
batanije, jorganë, peshqirë; batanije pelenë për foshnje.
25 Veshje, përfshirë veshje të brendshme dhe të jashtme, përveç veshjeve mbrojtëse për
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qëllime të veçanta; çorape, shallra të trashë [veshje], sargi, shami me ngjyra që lidhen në
qafë, shallra, rripa [veshje]; veshje për këmbë, këpucë, pantofla, sandale; veshje për kokë,
kapuçë, kapele me strehë, bereta, kapele [veshje për kokë], kësula.
35 Bashkimi së bashku, për dobi të të tjerëve, të një shumëllojshmërie mallrash,
përgatitjeve farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore, përgatitjeve kimike për
qëllime mjekësore dhe veterinare, reagentëve kimikë për qëllime farmaceutike dhe
veterinare, artikujve kozmetikë mjekësorë, shtesave dietike për qëllime farmaceutike dhe
veterinare, shtesave dietike, shtesave ushqimore, përgatitjeve mjeksore për qëllime
dobësimi, ushqimeve për bebe, bimëve dhe pijeve bimore të përshtatura për qëllime
mjekësore, përgatitjeve higjenike për përdorim mjekësor, pecetave menstruale, tamponëve
higjenikë, emplasterave, materialeve për fashim, pelenave për bebe, të rritur dhe kafshë
shoqëruese të bëra prej letre dhe tekstili, deodorantëve, të ndryshëm nga ato për njerëz ose
për kafshë, përgatitjeve për pastrim ajri, përgatitjeve për deodorizim ajri, dezinfektantëve,
antiseptikëve, detergjentëve për qëllime mjekësore, sapunëve mjeksorë, sapunëve
dezinfektues, locionëve antibakterial të duarve, shisheve për bebe, biberonëve për bebe,
kapëzave të shisheve të foshnjeve, kafshuesave për bebe gjatë dhëmbëdaljes, orendive, bërë
prej çdo lloj materiali, dyshekëve, jastëkëve, dyshekëve dhe jastëkëve prej ajri, jo për
qëllime mjekësore, shtretërve të ujit, karrigeve kërcitëse për bebe, koshave për bebe,
djepave, pajisjeve që ndihmojnë ecjen e foshnjave, furçave të dhëmbëve, furçave elektrike
të dhëmbëve, filleve dentarë, furçave të rrojes, furçave të flokëve, krëhërave, temjanicave,
shpërndarësave të parfumit me sprej, pajisjeve për shpërndarje parfumi, pajisjeve elektrike
ose jo elektrike për heqjen e makjazhit, pufkave të pudrës, kutive të tualetit, pëlhurave
tekstili të endura ose të pa-endura, mallrave të tekstilit për përdorim shtëpiak, perdeve,
mbulesave të krevatëve, çarçafëve (tekstili), këllëfëve të jastëkëve, batanijeve, jorganëve,
peshqirëve, batanijeve pelenë për foshnja, veshjeve, përfshirë veshje të brendshme dhe të
jashtme, përvec veshjeve mbrojtëse për qëllime të veçanta, çorapeve, shallrave të trashë
[veshje], sargive, shamive me ngjyra që lidhen në qafë, shallrave, rripave [veshje], veshjeve
për këmbë, këpucëve, pantoflave, sandaleve, veshjeve për kokë, kapuçëve, kapeleve me
strehë, beretave, kapeleve [veshje për kokë], kësulave, duke u bërë të mundur klientëve për
të parë dhe blerë me lehtësi ato mallra, shërbime të tilla mund të ofrohen nga dyqanet e
shitjes me pakicë, pikat e shitjes me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes
katalogëve të porosive me postë.
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10) KS/M/ 2022/1352
(220) 05/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm
Germany, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) SØDERGÅRDEN

(511) 5 Ushqim për foshnje[ beba], ushqim dietal I adoptuar për përdorim ne mjekësi.
29 Mishi dhe produktet e mishit, peshk dhe produktet e peshkut, shpendët dhe produktet e
shpendëve, kafshë gjahu dhe produktet të kafshëve të gjahut, salcice dhe produkte të mishit
të tharë, guaska, jo të gjalla, fruta te detit, jo të gjalla, ushqim nga frutat e detit, jo të gjalla,
produkte nga ushqimet e detit, jo të gjalla; mish, peshk, shpendë, shtazë gjahu, guaska,
ekstrakte perimesh dhe frutash; fruta dhe perime të ruajtura,-konservuara, të ngrira, të thata
dhe të ziera, përfshirë edhe mallrat e sipërpërmendur, të përgaditura në salcë të ëmbël dhe /
ose të thartë; produktet e patates; xhelatinë; marmelada, reçel, komposto, lyres-salca të
ëmbëla të përbëra nga fruta ose perime; vezë, qumësht dhe produkte qumështi, gjalpë,
djath, produkte nga djathi, ajkë, jogurt, dhallë, qumësht pluhur për ushqim, ëmbëlsira
frutash, arra,jogurt, dhallë dhe / ose ajka; arra të përgatitura, përzierje të frutave të arrave,
arra të përziera me fruta të thata; vajra dhe yndyrna për ushqim; kanaçe supe, preparate për
përgatitjen e supave, çorba; sallata që përbëhnt kryesisht nga mishi, peshku, shpendë,
shtazë-kafshë gjahu, guaska, perimet, frutat dhe / ose produktet e qumështit; ushqim të
përgatitur që përbëhet kryesisht nga mishi, peshku, shpendët, guaska,shtazë gjahu, perime,
fruta dhe / ose produkte të qumështit; ushqime të ngrira që përbëhen kryesisht nga mishi,
peshku, shpendët, kafshet e gjahut, guaskat, perimet, frutat dhe / ose produktet e qumështit;
ushqim dietik, përveç për qëllime mjekësore, që përbëhen kryesisht nga mishi, peshku,
shpendët, shtazë gjahu, guaskat, perime, fruta dhe / ose produkte të qumështit.
30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; pije kafeje, çaji, kakao dhe
çokolate; kafe dhe produkte kakao për të bërë pije alkoolike dhe jo-alkoolike; miell dhe
produkte të drithërave, drithëra, musli[perzierje dritherash të tahra] dhe produkte të punuara
nga mielli integral; pasta nga ushqimi me miell, petë dhe produkte petësh, pica dhe
produkte të picave; sushi[oriz i zier me pak shqer dhe krip I perzier me fruta deti , perime
dhe fruta tropikale] bukë, sanduiçe të hapura, sanduiçe, pjekurina dhe produkte embëlsirash
dhe pasta, ëmbëlsira, çokollatë dhe produkte çokollate; akull për ushqim; puding; mjaltë,
melasa; tharem buke, pluhur për pjekje, nisheste për ushqim; kripe; mustardë; majonezë,
salcë domatesh [ketchup]; uthull, salca (melmesa), salcë sallate; erëza[melmesa], Ekstrakte
melmesash,bimë të thara[barishte]; aroma për ushqim, perpos vajit eterik; gjela të gatshme
te cilat kryesisht përbehen prej produkteve te punuara nga drithërat; brumërat, petet, orizi,
buka,pjekurinat dhe/ose produkte te embelsirave; ushqim i ngrirë i cili kryesisht përbehet
prej produkteve të drithërave, pasta nga ushqimi i miellit, petave, orizit, bukes ,
pjekurinave dhe /ose produkteve te embëlsirave; ushqim dietal, përpos për qellime
mjekësore,i cili kryesisht përbehet nga drithërat, pasta nga ushqimi i miellit, peteve, orizit,
bukës, pjekurinave dhe /ose produkte embëlsirash; lyrës-sala me bazë çokolate te cilat
përmbajnë fruta arrash.
31 Fruta dhe perime të freskëta; fruta të arrave [fruta]; fara, bimë natyrale dhe lule;
barishte të thata; ushqim për kafshët; shtroja kafshësh.
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32 Birra, birra jo alkoolike, birra dietale, pije të përziera me bazë birre; ujëra minerale dhe
të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; limonadë; pije frutash dhe lëngje frutash; lëng
perimesh; smuth[perzierje e tulit te frutave]; shurupe dhe përgatitje të tjera për punimin e
pijeve.
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(22) 08/03/2021
(11) 136
(21) KS/D/2021/000005
(15) 19/05/2022
(73) Prizren Commerce Group Sh.p.k, Lubizhdë p.n. Prizren [KS];
(54) Qese paketimi i produkteve ushqimore
(74) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R", Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë [KS];
(51) 09.03
(55)

_________________________________________________________________________
(22) 08/03/2021
(11) 137
(21) KS/D/2021/000006
(15) 19/05/2022
(73) Prizren Commerce Group Sh.p.k, Lubizhdë p.n. Prizren [KS];
(54) Qese paketimi i produkteve ushqimore
(74) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R", Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë [KS];
(51) 09.03
(55)

_________________________________________________________________________
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(22) 08/03/2021
(11) 138
(21) KS/D/2021/000006
(15) 19/05/2022
(73) Prizren Commerce Group Sh.p.k, Lubizhdë p.n. Prizren [KS];
(54) Qese paketimi i produkteve ushqimore
(74) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R", Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë [KS];
(51) 09.03
(55)

_________________________________________________________________________

(22) 08/03/2021
(11) 139
(21) KS/D/2021/000006
(15) 19/05/2022
(73) Prizren Commerce Group Sh.p.k, Lubizhdë p.n. Prizren [KS];
(54) Qese paketimi i produkteve ushqimore
(74) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R", Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë [KS];
(51) 09.03
(55)

_________________________________________________________________________
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(22) 08/03/2021
(11) 140
(21) KS/D/2021/000006
(15) 19/05/2022
(73) Prizren Commerce Group Sh.p.k, Lubizhdë p.n. Prizren [KS];
(54) Qese paketimi i produkteve ushqimore
(74) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R", Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë [KS];
(51) 09.03
(55)

(22) 08/03/2021
(11) 141
(21) KS/D/2021/000006
(15) 19/05/2022
(73) Prizren Commerce Group Sh.p.k, Lubizhdë p.n. Prizren [KS];
(54) Qese paketimi i produkteve ushqimore
(74) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R", Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë [KS];
(51) 09.03
(55)

_____________________________________________________________________
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(22) 16/12/2020
(11) 142
(21) KS/D/2020/000009
(15) 20/05/2022
(73) Irfan Vejseli, Poroj,ul. 101 br.bb Tetovo [MK];
(54) Profiels(Profile)
(74) Agron Curri - “Pepeljugoski Consulting” L.L.C , Rr. Isa Kastrati, Kompleksi Erta
ndërtesa A3 nr. 2/4 [KS];
(51) 25.01
(55)

_________________________________________________________________________

(22) 02/12/2016
(11) 143
(21) KS/D/2016/000016
(15) 02/12/2026
(73) Euro Games Technology Ltd., 4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika, Pancharevo
Region, 1151 Sofia [BG];
(54) PËRDORUES GRAFIK PËR NDËRFAQE
(74) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent” , Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë [KS];
(51) 14.04
(55)

_________________________________________________________________________
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(22) 17/08/2021
(11) 144
(21) KS/D/2021/000028
(15) 12/07/2022
(30) TR 007722 28/06/2021
(73) ARÇELİK ANONİM ŞİRKET, SÜTLÜCE MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:6
Beyoğlu İstanbul [TR];
(72) Nihat Duran – TC: 18611041114, SÜTLÜCE MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:6
Beyoğlu İstanbul [TR]; Sinan Anayurt – TC: 33787233118, SÜTLÜCE MAH.
KARAAĞAÇ CAD. NO:6 Beyoğlu İstanbul [TR];
(54) Mbajtëse të televizionit (Television stand)
(74) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C, Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës [KS];
(51) 14.03
(55)

_________________________________________________________________________

(22) 18/08/2021
(11) 145
(21) KS/D/2021/000029
(15) 12/07/2022
(30) TR 007334 17/06/2021
(73) ARÇELİK ANONİM ŞİRKET, SÜTLÜCE MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:6
Beyoğlu İstanbul [TR];
(72) Nihat Duran Aslı Ökmen Gizem Durakoğlu Emre Can Onur Vancı Özlem Kök
Gültekin Tamer Yüksek Doğaç Sağırosmanoğlu Sinan Anayurt, SÜTLÜCE MAH.
KARAAĞAÇ CAD. NO:6 Beyoğlu İstanbul [TR];
(54) REMOTE CONTROL Telekomandë
(74) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C, Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës [KS];
(51) 14.03
(55)
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(22) 20/12/2021
(11) 146
(21) KS/D/2021/000031
(15) 12/07/2022
(30) TR 007838 01/07/2021
(73) Panasonic Life Solutions Elektrik San. ve Tic. A.Ş, Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir
Cad. No: 44 34887 Sancaktepe, İstanbul [TR]; (72) «app_inventor_name_address»
(54) PRIZË ELEKTRIKE TRESHE
(74) Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” L.L.C, Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000
Prishtinë [KS];
(51) 13.03
(55)

_________________________________________________________________________
(22) 20/12/2021
(11) 147
(21) KS/D/2021/000032
(15) 12/07/2022
(30) TR 007837 01/07/2021
(73) Panasonic Life Solutions Elektrik San. ve Tic. A.Ş, Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir
Cad. No: 44 34887 Sancaktepe, Istanbul
(72) MIRAZ KOÇ, Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 34887 Sancaktepe,
[TR];
(54) NDËRPRERËS (ÇELËS) ELEKTRIK
(74) Trim Gjota - “ADAS Counsel Kosovo” L.L.C, Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000
Prishtinë, [KS];
(51) 13.03
(55)

_________________________________________________________________________
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(22) 15/02/2022
(11) 148
(21) «app_file_id»
(15) KS/D/2022/000001
(73) TADIM GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Gebze
Organize Sanayi Bölgesi 1100. Sok. No:1105 Çayırova Kocaeli [TR];
(72) EMRE TEKİNALP, Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1100. Sok. No:1105 Çayırova/
Kocaeli [TR];
(54) Mbështjellës të produktit
(74) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C, Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës [KS];
(51) 32.00
(55)

_________________________________________________________________________
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(22) 15/04/2021
(11) 149
(21) KS/D/2021/000015
(15) 12/07/2022
(73) Prehranbena industrija VITAMINKA A.D. Prilep, ul. Lece Koteski br.23, 7500
Prilep, [MK];
(72) z.Sasho Naumoski, ul. Egejska br. 95-a, 7500 Prilep [MK];
(54) “ Bottle" (shishe)
(74) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA" , Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë [KS];
(51) 09.01
(55)

_________________________________________________________________________

(22) 23/04/2021
(11) 150
(21) KS/D/2021/000018
(15) 12/07/2022
(30) EU 008270680-0001 18/11/2020
(73) AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. , Legal seat: VIA MODENA 12 40019
SANT'AGATA [IT];
(72) BORKERT Mitja Citizenship: GERMAN , Via U. Giordano n.8 Castelnuovo
Rangone MO [IT];
(54) Automjet
(74) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C, Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës [KS];
(51) 12.08

(55)
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_________________________________________________________________________
(22) 05/07/2021
(11) 151
(21) KS/D/2021/000026
(15) 12/07/2022
(30) UK 6112112 06/01/2021
(73) Davanti Tyres Limited, Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, NewtonleWillows, Merseyside, WA12 OHF [UK (72) «app_inventor_name_address»
(54) PROTURA SPORT
(74) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R", Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë [KS];
(51) 12.15
(55)

_________________________________________________________________________
(22) 05/07/2021
(11) 152
(21) KS/D/2021/000027
(15) 12/07/2022
(30) UK 6112113 06/01/2021
(73) Davanti Tyres Limited, Oak House, Woodlands Park, Ashton Road, NewtonleWillows, Merseyside, WA12 0HF [UK];
(54) VANTOURA
(74) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R", Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë [KS];
(51) 12.15
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(55)

_____________________________________________________________________

(22) 05/03/2021
(11) 153
(21) KS/D/2021/000004
(15) 12/07/2022
(30) EU 008165070-0001 11/09/2020
(73) Shiseido Company, Limited, 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku Tokyo 104-0061 [J
(72) Constance GUISSET, 14 rue Cavé 75018 Paris [FR];
(54) Shishe
(74) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent” , Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë [KS];
(51) 09.01
(55)

_________________________________________________________________________
(22) 17/09/2020
(11) 154
(21) KS/D/2020/000006
(15) 20/07/2022
(73) " TEAM 8 " SH.P.K, Adresa: Rexhep Mala, Nr:28/A, 10000 Prishtine
(72) DION DEVA, Adresa: Bedri Shala, Ll.4, Nr:5, 10000 Prishtine [KS];
(54) Maska mbrojtese per frymemarrje, pervecse atyre per frymemarrje artificiale; maske
me filter; maske pa filter; maske mbrojtese nga ndotja e ajrit, mikrogrimcave ne ajer,
bakterieve, viruseve te ndryshme, sperklat, alergjive te ndryshme, pluhurit.
(74) DION DEVA , Adresa: Bedri Shala, Ll.4, Nr:5, 10000 Prishtine, [KS];
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(51) 29.02

(55)
(22) 21/02/2017
(11) 155
(21) KS/D/2017/000006
(15) 21/07/2022
(73) Shaqir Palushi FRUTEX SH.P.K , Brigada 123, p.n, Suharekë [KS];
(72) Shaqir Palushi, Brigada 123, p.n Suharekë [KS];
(54) Mbrojtja e dizajnit të shishes
(51) 09.01
(55)

_________________________________________________________________________

(22)
(11)
(21)
(15)
(30)
(73)
(72)
(54)
(74)
(51)
(55)

03/11/2009
156
KS/D/2009/000026
15/08/2022
OH 001138218-0001/0002 15/05/2019
Mars, Incorporated , 6885 Elm Street, McLean, VA 22101-3883 [US];
Lionel Russo and Patrick Strajnik, 4, Quai Koch, 67000 Strasbourg [FR];
Paketimet
Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC, Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë [KS];
09.03
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(22) 22/12/2009
(11) 157
(21) KS/D/2009/000028
(15) 15/08/2022
(30) OH 001564238-0001-0002 29/06/2009
(73) Mars, Incorporated , 6885 Elm Street, McLean, VA 22101-3883 [US];
(72) Simon Pendry dhe Steph Heasman, 128 Albert Street, London NW1 7NE [UK];
(54) SIMBOLE GRAFIKE
(74) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC, Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë [KS];
(51) 32.00
(55)

_________________________________________________________________________

(22) 23/04/2021
(11) 158
(21) KS/D/2021/000019
(15) 17/08/2022
(30) EU 008270680-0001 18/11/2020
(73) AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. , Legal seat: VIA MODENA 12 40019
SANT'AGATA [IT]
(72) BORKERT Mitja Citizenship: GERMAN , Via U. Giordano n.8 Castelnuovo
Rangone [IT];
(54) SCALE MODEL VEHICLE shkalla e modelit te Automjetit
(74) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C, Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës [KS];
(51) 21.01
(55)
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(22)
(11)
(21)
(15)
(73)
(54)
(51)
(55)

17/03/2021
159
KS/D/2021/000011
31/08/2022
“MONUNI SH.P.K”, Rr. Washingtonit nr.65, Gjilan, Republika e Kosovës [KS];
Ushqim i koncentruar për kafshë dhe shpezë
09.05

_________________________________________________________________________
(22)
(11)
(21)
(15)
(73)
(54)
(51)

24/03/2022
160
KS/D/2022/000002
20/09/2022
NEHAT OBËRTINCA, Rruga Dardania p.n.Fushe Kosove [KS];
SUPER STICK YOGA USHTRIME
21.02

(55)
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(11) 156
(15) 15/08/2022
(73) Mars, Incorporated / 6885 Elm Street, McLean, VA 22101-3883, US
(18) 03/11/2014
_______________________________________________________________

(11) 157
(15) 15/08/2022
(73) Mars, Incorporated / 6885 Elm Street, McLean, VA 22101-3883, US
(18) 22/12/2014
_______________________________________________________________

(11) 27
(15) 19/12/2018
(73) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi BENETON-NI DOOEL Export-import
Kumanovo / ul. "1-vi Maj" br.4 Kumanovo, MK
(18) 29/07/2026
_______________________________________________________________

(11) 30
(15) 23/01/2019
(73) Mars, Incorporated / 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(18) 04/05/2022
_______________________________________________________________

(11) 32
(15) 23/01/2019
(73) HERMI, d.o.o. / Trnovljska pri Celju Trnoveljska cesta 15, 3000 CELJE, SI
(18) 24/05/2022
_______________________________________________________________
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(11) 33
(15) 24/01/2019
(73) PANASONIC ECO SOLUTIONS ELEKTRIK SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI / ABDURRAHMANGAZI MAH. EBUBEKIR CAD No.44, SANCAKTEPE
ISTANBUL, TR
(18) 27/07/2022
_______________________________________________________________

(11) 34
(15) 25/01/2019
(73) Mars, Incorporated / 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US
(18) 22/08/2022
_______________________________________________________________

(11) 143
(15) 12/07/2022
(73) Euro Games Technology Ltd. / 4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(18) 02/12/2021
_______________________________________________________________

(11) 67
(15) 04/03/2019
(73) Euro Games Technology Ltd. / 4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(18) 02/12/2021
_______________________________________________________________

(11) 65
(15) 04/03/2019
(73) Euro Games Technology Ltd. / 4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(18) 02/12/2021
_______________________________________________________________

514

Buletini Zyrtar Nr. 106 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(11) 68
(15) 11/03/2019
(73) Automobili Lamborghini S.p.A. / Via Modena 12 40019 Sant'Agata Bolognese (BO),
IT
(18) 03/02/2022
_______________________________________________________________

(11) 69
(15) 11/03/2019
(73) Automobili Lamborghini S.p.A. / Via Modena 12 40019 Sant'Agata Bolognese (BO),
IT
(18) 03/02/2022
_______________________________________________________________

(11) 70
(15) 11/03/2019
(73) Automobili Lamborghini S.p.A. / Via Modena 12 40019 Sant'Agata Bolognese (BO),
IT
(18) 03/02/2022
_______________________________________________________________

(11) 71
(15) 11/03/2019
(73) Automobili Lamborghini S.p.A. / Via Modena 12 40019 Sant'Agata Bolognese (BO)
, IT
(18) 03/02/2022
_______________________________________________________________

(11) 72
(15) 11/03/2019
(73) Automobili Lamborghini S.p.A. / Via Modena 12 40019 Sant'Agata Bolognese (BO)
, IT
(18) 03/02/2022
_______________________________________________________________

(11) 73
(15) 11/03/2019
(73) Automobili Lamborghini S.p.A. / Via Modena 12 40019 Sant'Agata Bolognese (BO)
, IT
(18) 06/03/2022
_______________________________________________________________
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(11) 74
(15) 11/03/2019
(73) TADIM GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Gebze organize sanayi Bolgesi 1100.Sok. No.1105 Cayirova Kocaeli 41420, TR
(18) 24/03/2027
_______________________________________________________________

/

(11) 78
(15) 13/03/2019
(73) Koninklijke Pfilips N.V. / High Tech campus 5, NL
(18) 20/06/2022
_______________________________________________________________

(11) 78
(15) 13/03/2019
(73) Koninklijke Pfilips N.V. / High Tech campus 5, NL
(18) 20/06/2022
_______________________________________________________________

(11) 79
(15) 13/03/2019
(73) Koninklijke Philips N.V. / High Tech Campus 5 5656 AE EINDHOVEN
, NL
(18) 23/06/2022
_______________________________________________________________

(11) 80
(15) 13/03/2019
(73) Koninklijke Philips N.V. / High Tech Campus 5 5656 AE EINDHOVEN
, NL
(18) 23/06/2022
_______________________________________________________________
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(22)
(11)
(21)
(15)
(73)
(54)
(74)
(51)
(55)

14/02/2019
111
KS/D/2019/000003
13/08/2020
SH.P.K ''SHEHU-MURI VINKELL, Fshati Maxharr, Malishevë [KS];
Muri Vinkell
Bekim Shehu, Fshati Maxharr, Malishevë [KS];
25.02

_________________________________________________________________________

(22)
(11)
(21)
(15)
(73)
(54)
(74)
(51)
(55)

14/02/2019
112
KS/D/2019/000003
13/08/2020
SH.P.K ''SHEHU-MURI VINKELL, Fshati Maxharr, Malishevë [KS];
Muri Vinkell
Bekim Shehu, Fshati Maxharr, Malishevë [KS];
25.02

_________________________________________________________________________
(22) 19/02/2019
(11) 113
(21) KS/D/2019/000003
(15) 13/08/2020
(73) SH.P.K ''SHEHU-MURI VINKELL, Fshati Maxharr, Malishevë [KS];
(54) Muri Vinkell
(74) Bekim Shehu, Fshati Maxharr, Malishevë [KS];
(51) 25.02
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(55)

_________________________________________________________________________
(22)
(11)
(21)
(15)
(73)
(54)
(74)
(51)
(55)

19/02/2019
114
KS/D/2019/000003
13/08/2020
SH.P.K ''SHEHU-MURI VINKELL, Fshati Maxharr, Malishevë [KS];
Muri Vinkell
Bekim Shehu, Fshati Maxharr, Malishevë [KS];
25.02

_________________________________________________________________________

(22)
(11)
(21)
(15)
(73)
(54)
(74)
(51)

19/02/2019
115
KS/D/2019/000003
13/08/2020
SH.P.K ''SHEHU-MURI VINKELL, Fshati Maxharr, Malishevë [KS];
Muri Vinkell
Bekim Shehu, Fshati Maxharr, Malishevë [KS];
25.02
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(55)
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